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Brașovd, 19 Augusto v.
Cunâscemă unu numără însem

nată de comune românesc!, cari— 
deși posedă șcdle confesionale sus
ținute de ele înse-le,—suntă osân
dite a contribui câte-ună adausă 
de dare de 5°/0 și pentru susține
rea unoră școli ungurescl de stată, 
cari scimă, că în timpulă dinurmă 
s’au sporită prin comunele româ
nesc! ca ciupercile și ală cărora 
scopă nu este altulu, decâtă ma- 
ghiarisarea și paralisarea învăță
mântului nostru românescă în șcâ- 
lele poporale confesionale.

Când s’a adusă legea, prin care 
li-s’a impusă locuitoriloră câte-ună 
adausă de 5°/0 pentru scopurile 
învățământului poporală, în multe 
comune de-ale nâstre nea flându-se 
încă școle confesionale, s’au înte
meiată șcâle comunale or! de stată 
și astfeliu, în lipsa de șcâle proprii, 
adausulă de 5°/0 a trecută în fa
vorulă acestoră șcble ungurescl. 
Ba scimă și casur!, unde au esis- 
tată șcdle confesionale, der sub 
cuvântă, că acestea ar fi într’o 
privință, or! alta necorăspun4ătdre, 
s’au înființată în cdsta loră șcdle 
de stată și arunculă de dare de 
b°/o a fostă luată în favorulă a- 
cestora.

Casur! de asemenea natură amă 
înregistrată la dese ocasiuni, der 
tot-deuna ne nutria speranța, că 
în curândă poporulă nostru se va 
reculege, îș! va aduna tote pute
rile și se va grăbi a-ș! întemeia 
școlele sale proprii, bune și cores- 
punfletâre legiloră, pentru ca ast- 
felă să nu mai fiă silită a-ș! vede 
banii săi întrebuințați pentru sco
puri streine, maghiarisătdre, ci 
să-i întrebuințeze pentru învăță- 
mântulă său propriu națională 
confesională.

In multe locuri poporulă și-a 
și făcută datorința, a întemeiată 
șcdle proprii confesionale, le-a 
prove4ută cu cele de lipsă și le-a

dotată cu învățător! cualificaț!; 
cu tdte acestea înse adausulă de 
dare de 5°/0 a rămașii totă în fo
losința șcdlei comunale, or! de 
stată, și astfeliu din suddrea po
porului nostru se întrețină în a- 
celași timpă două șcdle; una pro- 
priă a lui și alta dușmană lui.

Față cu autoritățile ndstre șco
lare confesionale, din acestă punctă 
de vedere n’amă ave nimică de 
observată, decă amă sci, că și în 
privința acesta și-au împlinită da
torința: au protestată, au petițio- 
nată și au făcută totă ce li-a stată 
în putință pentru a usa de dreptulă 
ce li-lă oferă legea, de-a elibera 
adecă pe poporă de cele 5°/0 de 
dare în favorulă șcdleloră ungu
resc! și de-a restrînge în privința 
acesta jertfele poporului numai în 
favorulă șcdleloră sale.

Vedemă înse cu părere de reu, 
că în privința acesta mare parte 
dintre autoritățile ndstre școlare lasă 
pre multă de dorită: or! căn’auîncer
cată încă de locă se mijlocescă scuti
rea poporului de arunculă de dare 
în favorulă șcdlei unguresc!, or! 
și decă au încercată odată, or! de 
două-orl, neisbutindă cu ușurință, 
au lăsată lucrulă întru atâta și 
astfeliu, în detrimentulă școlei 
proprii confesionale, a rămasă și 
mai departe pe umerii poporului 
nostru sarcina nedreptă și ilegală, 
de a contribui din suddrea feții 
sale pentru susținerea unoră șcdle 
străine, dela cari numai folosă nu 
pote aștepta.

Și mai condamnabilă este înse 
indiferentismulă aceloră autorități 
școlare confesionale, dela sate mai 
alesă, car! de an! de flil® privescă 
cu nepăsare la cele ce se întâmplă 
și, în locă de a se fi îngrijită nu
mai decâtă or! de-a se îngriji celă 
puțină acum pentru înființarea 
unoră șcdle proprii, lasă se mergă 
banii poporului nostru pentru

șcdla și în folosulă învățământului 
străină.

Trebue s’o terminămă odată 
cu apatia acesta și, pe câtă ne stă 
în putință, să nu ne lăsămă căl
eați în picidre chiar și din par
tea aceea, din care amă mai 
pute se nu fimă căleați. In 
specială, încâtă privesce amin- 
titulă adausă de dare de 5°/0, în 
comunele cu șcdle proprii confe
sionale autoritățile ndstre școlare 
trebue negreșită se ceră cu stă
ruință întorcerea acestoră percente 
în favorulă șcdlei confesionale, 
er unde nu se află încă nici a4l 
asemenea șcdle, trebue să se în- 
înființeze, cu atâtă. mai vîrtosă, 
cu câtă susținerea loră este în 
parte asigurată prin înse-și per- 
centele de dare, întrebuințate acum 
pentru școlele de stată.

Este adevărată, că și câștiga
rea celoră mai ne’nsemnate avan- 
tagii este pentru noi împreunată 
cu nespuse greutăți, der când in- 
teresulă și binele poporului din- 
tr’o comună întrega o pretinde a- 
cesta, nu le este permisă condu- 
cătoriloră săi de-a se subtrage dela 
asemeni greutăți, fire-ară ele or! 
câtă de mari.■

CRONICA POLITICĂ,
— 19 (31) Augustă.

— „Agramer Zeitung“, organulă 
partidului națională croată, polemisândă 
cu „N. fr. Presse“, care disese, că uni
rea Dalmației cu Croația ar servi nu
mai în interesulă partidei lui StarcevicI, 
se esprimă astfeliu: Deoă în adevâră 
Dalmația este de acordă cu cei din par
tida lui StarcevicI, atunol cum este cu 
putință, oă nici în adunarea provincială 
dalcnațiană, nici în representanța Dalma
ției în Reichsrath, pe lângă tote că ale
gerile se facă cu votă secretă, nu se 
află nici macară ună singură membru 
din partida lu StarcevicI? Cum este cu 
putință, ca nisce bărbați atâtă de seri-

oșl commensurabill, precumă suntă băr
bații oonduoătorl ai partidei naționale 
dalmatine: Bianchini, Dr. CluicI Dr. Bu
lat și alții, cari nu se țină de partida lui 
Starceviol, sâ aibă conducerea în mâna 
loră? Și precumă până acumă acești 
domni nau turburată în nu soiu oe mă
sură mare politică contelui Taafife, ast
feliu voră sci ei să afle ună modus vi- 
vendi și față cu banulă croată și minis- 
trulă-președinte ală Ungariei.

„Agram. Ztg.“ îșl termină artiou- 
lulă său ou declarațiunea, oă de când ou 
visita la Agramă, Dalmatinii suntă mai 
convinși oa tot-deuna, oă marea operă 
a uniunii naționale, săvîrșită prin încor
porarea Dalmației la Croația numai ună 
factoră pâte să o ducă în deplinire, și 
acestă factoră este partida nalională, 
care pâte săvîrsi acestă operă numai pe o 
singură basă : pe basa legei pactului.

— Din Constantinopolă se telegra- 
fiază, oă la provooarea guvernului bul
gară, Pdrta a făcută întrebare la guver- 
nulă sârbesoă, oă pentru oe a concen
trată trupe la granițele bulgare și pen
tru ce a hotărîtă să se facă manevrele 
tocmai la acestă locă ? Porta arătă totă 
odată, că împregiurarea acesta ar pute 
să fiă rău interpretată din partea Bul
gariei și prea ușoră s’ar pute întâmpla, 
ca acâsta să ia măsuri de preoauțiune și 
să înoepă a se găti de răsboiu, ceea ce 
niol de cum n’ar fi de dorită. Din aceste 
considerațiunl, P6rta ceru dela guvernulă 
serbescă, ca să-și faoă manevrele în in- 
teriorulă țârei, er nu la graniță.

— „Standard14 din Londra, vorbindă 
într’ună articulă mai nou despre atitu
dinea politică a Angliei, (fi00, oă Anglia 
nu s’a alăturată niol la tripla alianță, 
nici la Franoia, ori la Rusia. De cinci 
ani de când funcționeză Salisbury ca mi
nistru de esterne, politica Angliei nu s’a 
schimbată întru nimică. Anglia n’a pro
vocată și nici n’a încuragiată națiunile 
Europei ca să se încuroe în uriașele pre
gătiri de răsboiu de astădl; ea însa-ș 
numai atâta milițiă teritorială și numai 
atâta marină are, câtă îi este de lipsă 
pentru apărarea imperiului propriu.

FOILETONUL „GAZ. TRANS." în curândă sburamă ca iuțela unei să
geți peste încântătdrea Oampagnă, salu- 
tarămă culmile munțiloră Albani, arcu
rile apeductelor^ și livezile cele vercjl, 
pe cari nisce boi îșl scuturau cornele 
loră cele mari și priveau somnuroșl fâ
șia albă a aburiloră locomotivei, care 
ca ună noră luminoșii era mânată în joșii 
cătră Campagna.

Cupeulă, în care mă aflamă eu, era 
aprâpe golii. Ună preotă mică și slabă 
era totă societatea mea. La Valmantone 
se urca o păreohiă tânără, veselă și peste 
totă elegantă îmbrăcată, care după oos- 
tumulă și bagajulă ei de bună semă era 
o păreohiă de tineri romani de curândă 
căsătoriți, oarl voiau să-și petreoă (filele 
prime ale căsătoriei călătorindă dela 
Ischia la Sorrento. Preotulă se ghemui 
mai tare într’ună colț ală cvpeului pe când 
tinerii înfășurațlîn mantaua largă a mirelui 
șopteau între dânșii și din când în când 
se sărutau, ceea ce făcea pe preotă să-și 
ascundă fața într’o carte, pe care toc
mai o ținea deschisă. Eu ședeamă în 
colțulă ală treilea de unde când admi- 
ramă înoântătdrea Campagnă, când pis- 
muiamă părechia fericită din fața mea, 
când mă supăramă pe mine însumi, că

de ce amă dormită astă ndpte scăpândă 
trenulă de dimineța și sâ fiu prin ur
mare silită să ajungă sera târziu în fe- 
ricitulă Neapole.

Deodată fer^stra se deschise repede 
și ună conducătoră îșl vîri capulă în- 
lăuntru cu strigarea laconică :

„Biletele Domniloră“ !
Fiă-oare se tredi din visurile sale, 

și pe când conductorulă ne viza bilete
le, ’i adresa tinerulă romană câteva vor
be, din cari n’am înțelesă de câtă cu- 
vântulă „Pillone“, care fumai de multe- 
orl repetată cu oreoare temere. Conduo- 
torulă făcu ună semnă cu coda ochiului, 
arătândă culmea munțiloră VolșcicI, de 
oare se apropia trenulă. După acâsta 
ferâstra fu închisă șî după cum credeamă, 
se făcu liniște. Nici de cum însâ 1 Mi- 
culă preotă, spăriată, scăpă cartea josă 
și apoi cu o grabă neliniștitore deschise 
o giantă de oălâtoriă, din care soose 
nisce polițe murdare, pe cari, spre ma
rea mea mirare, le vîrî într’unulă din 
pantofii sei cu catarama de argintă. Mai 
multă însă mS puse în mirare tinera pă- 
reche. Mirele se făcu albă ca oreta și 
arunoă pe ferestră o astfelă de privire, 
oa și când ar fi vâcjută draol jucândă

pe norii de fumă, ce-i lăsa locomotiva. 
Mirăsa se descuroâ din manta și era o- 
cupată se desfacă din rochia ei ună broșă 
mare de mozaică, când fără de veste 
cătju leșinată în brațele iubitului ei — 
ou ună strigătă de spaimă, care într’o 
clipită transformă cupeulă într’ună chaos 
de batiste, cutii, sticle de parfumă și 
alte mărunțișuri, er pe iubitulă ei îlă 
aduse în culmea desperărei.

In fine locomotiva anunța o nouă 
stațiune, unde ni-se pregătea o nouă sur- 
prisă. Pe peronulă gărei stăte ună șiră 
de Bersaglierl ușoră înarmați; ușa vago
nului fu smănoită și mai înainte de a 
ne pută da sema despre aceea, oe se 
întâmplă, aveamă în fiă-oare cupeu câte 
doi flăcăi pârliți de sore, cu bărbi negre, 
cari ou carabinele loră scurte și ou pe
nele fălfăinde din străluoitele loră pălă
rii de matrozi, nu ne oferiau de looă o 
priveliște linistităre.

ErășI se aucfi flueratulă locomotivei 
și erășl pornirămă cu o iuțală mare, a- 
propiindu-ne din ce în ce mai tare de 
văgăunile înguste, printre cari trenulă 
trecea ca ună bălaură, aoi apărândă în ra
dele sorelui, aci dispărândă printre cre- 
păturile de caloită ale stânciloră. De

PILLONE.
Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.

Cu numele omeniloră se întâmplă 
totă același lucru, ca și cu stelele. Ele 
apari), lucesoă și dispară; cele mari, 
ca meteori lucitori, cărl lasă o durabilă 
aducere aminte; cele mici, ca și vesti
tori fugitivi ai nopțiloră din Augustă, 
la cari trebue să cercetezi anuarele as
tronomice pentru a-le cunosce mărimea, 
strălucirea coldrei și drumulă loră.

Cine a fostă Pillone?.... Da, odi- 
nidră aureola gloriei, încunjura numele 
său, din munții VolșcicI până la Punta 
dela Lioosa; fiăcare copilă îlă cunoscea, 
fiăcare bărbată se temea de elă. Dâcă 
ar fi atârnată desupra legănului său pur
pura princiară, ar fi devenită ună erou, 
oa Alexandru, ca Cesar, său oa Napo- 
leonă. Acum însă, fiindu-i cerulă înste
lată, o ruină veche era palatulă său, o 
piele de capră mantaua sa princiară, 
acum — der istoria acăsta ne va spune...

Locomotiva flueră pentru a treia 
6ră. Trenulă acoelerată, care trebuia să 
ne ducă din tăcuta Romă la veselulă 
Neapole, se puse gâfăindă în mișcare și
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SOIRILE PILEI.
— 19 (31) Augustă.

O batjocurii neieitată ni-se împărtă- 
șesce, oă s’a întâmplată Sâmbăta trecută 
cu mai mulțl călători, cari la gara din 
Derste, după ce și scdseră biletele de călă
toria pentru trenulă accelerată dela 3 
ore p. m.. ce merge spre România, fură 
închiși cu toții in sala de așteptare, de 
unde nu fură eliberați pană după plecarea 
trenului. Astfelă au rămasă de trenă 
vre-o 15 călători, dintre cari 6 au de
nunțată casulă ministrului ung. de oo- 
merciu Gavrilă Baross. — Așteptămă 
aoum să vedemă, oe măsuri va lua mi- 
nistrulă pentru curmarea unoră asemeni 
batjocuri ale funcționarii oră de pe la gări, 
cari la noi nu suntă tocmai rare.

* * *
înmormântarea solemnă a patriarchu- 

lui ecumenică Dionisios V s’a făcută la 
Constantinopolă în 18 Aug. n. o.. Re- 
presentanții puteriloră ortodoxe urmau 
în mare uniformă; Sultanulă, Marele 
Vizir și ministrulă de justițiă au fostă 
represintațl precum și representanții pu
teriloră neortodoxe, clerulă protestantă, 
israelită și americană. Corpulă patriar- 
chului îmbrăcată în haine pontifioiale 
era aședată pe scaunulă episcopală și dusă 
de preoți pănă la eșirea din Phanar ; de 
acolo a fostă pusă într’ună drică 
trasă de 4 oai și dusă la biserica „Ba- 
lonkli“ destinată înmormântării Patriar- 
chiloră. Detașamente de cavaleriă men
țineau ordinea; mulțimea era imensă. 
Nu s’a întâmplată nici ună inoidentă.

* * *
„Numai croațesce.44 Invățătorulă din 

Dravarasarhely, Glâd Idzsef, ca bună 
„patriotă44 ce e, a voită să serbeze (jiua 
nascerii Majestății Sale într’ună modu 
mai desolinită de cum era obicinuită pănă 
acuma și în acestă scopă și-a instruită 
școlarii în câutece patriotice unguresci, 
precum himnulă lui Kolcsey și altele, 
pe cari avea de gândă să le cânte cu 
școlarii în biserică în 4iua numelui M. 
Sale. Preotulă locală însă printjendă de 
vestea lucrului, tocmai pe când hiper- 
zelosulă învățătoră ținea proba generală, 
se presentâ la șoolă și avisâ pe învăță- 
toră, că dânsulă nu permite să se cânte 
unguresce în biserică, cjicendă: „To nije 
Magiarslca, to je Hrvatska, ovde mora se 
pievati samo hrvatski". (Acesta nu e Un
garia, acdsta e Croația, aid trebue să se 
cânte numai croațesce.') întâmplarea acesta 
erășl a scosă din țiținl pe foile ungu- 
resol.

* * *
In internatul^ Paveliană din Beiușă 

pentru cele 12 locuri vacante s au pre- 
sentată 42 de concurențl. Fiindă numă- 
rulă ooncurențiloră atâtă de mare, 

Prea Sânția Sa părintele Episcopă a ho- 
tărîtă, c oe „Familia14, să se primescă 
toți concurenții gimnasiall, ală oăroră 
numără a fostă 16. Astfelă numărulă 
stipendiiloră s’a urcată îndată în anulă 
primă.

* * *
Podulii peste Dunăre. Lucrările oon- 

struirei celoră două pile nouă ale podu
lui peste Dunăre dintre FetescI și Cer
navoda, s’au începută. Nu mai suntă 
de construită decâtă optă metri pentru 
a se termina întâia pilă.

* * *
Licinski prinșii. Foile din România 

aducă soirea, că grdza Dobrogei, bandi- 
tulă Lioinski, e prinsă. Prefectulă ac
tuală ală județului Tulcea organisase o 
putere de soldați în tdte direcțiunile ju
dețului oa să pdtă prinde pe acestă tâl
harii, care era spaima și grdza locuitori- 
loră pacînicî ai Dobrogei timpă de mai 
mulțl ani. Comandantulă sergențiloră 
din Tulcea, Iamandi Tănase, fu încunos- 
oiințată, că de câteva 4'1® se afl& la Sa
rica, o laoaliGate între Tuloea și Isaccea, 
banditulă Licinski. In capulă unei pu
teri de soldați se puse în urmărire și 
erl după ame4ă încunjurâ casa lui T. Chio- 
ru în care se adăpostea Lioinski. Ban 
ditulă prevă4ândă că avea să fiă prinsă, 
s’a hotărîtă să se apere cu arma. Elă 
fu mai întâiu somată să se predee de 
bună voiă, dâr dreptă răspunsă des 
oărcâ arma și omorî ună sol lată, er pe 
ună ală doilea îlă răni, la oe soldații au 
răspunsă cu focuri și banditulă că4u ră
nită. Rana lui Licinski nu presintă nici 
o gravitate. Imediată a fostă ridicată pe 
susă și dusă la polițiă, unde după ce ’i 
s’a dată ajutoră medicală, a fostă pusă 
în fieră și arestată. In 17 n. o. fu tran
sportată la Tulcea.

* * *
Nenorocire pe linia ferată. Din New- 

York se telegrafiază cu data de 28 Au
gustă n. c.: Două milurl departe deSta- 
teville a că4ută trenulă, ce venea dela 
Carolina de Nord, de pe ună podă într’o 
adâncime de 80 de urme. O mulțime 
de persone au fostă ucise. Până acum 
s’au scosă 35 de cadavre.

* * *
Morte prin acidă carbonică. In baia 

din apropierea orașului Sepsi-Szent- 
Gorgy, se află o pesoeră numită „Gozlo14, 
care produce oxigenă în stare liberă și 
de aceia e folositore pentru cei oe su
feră de reumatismă. Dâr decă cineva 
răsuflă gazulă acesta, atunol mâre. Dea- 
ceea pescera acesta e bine păzită și peste 
nâpte închisă. înainte cu câteva 4'1® 
cătră amie4l, pe când din întâmplare nu 
era nici ună paznică aiol, soldatulă Io
sif Michail Para, de frica serviciului, 
se duse în pesceră, se trânti la pămentă

și în câteva minute muri. Mai nainte de 
aoesta beuse raohiu într’o cârciumă, unde 
4ise cătră cârciumară: „N’am să mai 
beu în tâtă viâța mea". Cadavrulă sinu
cigașului fu transportată în Szepsi-Szent- 
Gydrgy. _________

Studenții români și studenții germani.
Publicămfi doue scrisori ale stu- 

dențiloru din Germania, ca răs
punsă la scrisârea studențâloru ro
mâni, în care aceștia propuneau 
Germaniloru se se intereseze de 
causa ardeleană. Observămu, că 
decă studenții germani suntu ne- 
voiți numai se „apr6be“ și să „sim- 
patiseze“ cu acțiunea studențiloru 
români, causa zace în organisați- 
unea asociațiuniloru loru și în stă
rile politice din Germania.

Eră acum scrisdrea asociațiunei 
studenților germani din Gottingen :

Gottingen, 13 Februarie 1891.

Prea stimați Domni,
La prețuita d-vâstră scrisore din. 

24 Ianuarie îmi permită a vă răspunde 
în numele asociațiunei studențiloră Ger
mani următorele:

De și noi întâmpinămă silințele d-v. 
ou cea mai mare simpatiă și dorimă din 
inima nostră, ca mișcarea făcută în fa- 
vârea frațiloră d-vostră, apăsați în Un
garia și Transilvania să crâscă și să se 
întărescă din ce în oe mai multă, totuși 
deocamdată nu putemă lua o posițiune 
hotărîtă, de ore-oe în asemenea lucrări 
hotărîrea din urmă o are oonventulă tu- 
turoră asooiațiuniloră ale studențiloră 
germani.

Oonventulă asooiațiuniloră are însă 
locă abia la 6 Augustă anulă curentă ; 
prin urmare pănă atunci ne este cu 
neputință de a vă da ună răspunsă 
precisă.

Aduoendu-vă urările ndstre cele mai 
sincere pentru înflorirea, creșcerea și des- 
voltarea nisuînțeloră vdstre contra dr- 
bei tirănii, am rămasă.

Cu stimă: Președintele II ală Asociațiunei, 
H. Schraderer

st. teol.

Scrisorea Asociațiunei studen
țiloru germani din ‘Konigsberg.

Konigsberg, 5 Martie 1891. 
înainte de tdte salutările Germaniloru, 
Multă onorați cameracți!
La prețuita d-vosțră sorisăre din 21 

Ianuarie curentă, subscrisa asociațiune 
vă răspunde, că ea aprobă în cea mai 
deplină măsură nisuințele vâstre, der că 
ea se abține din principiu (grundsătzlich) 
dela ori ce întreprinderi politice și că 
deci ne silesce spre cea mai mare a nos
tră părere de rău de a nu pute combate 
împreună nu voi barbaria.

Vă rugămă însă să aveți cea mai 
mare convingere, oă avemă pentru lupta 
vostră, începută pentru asigurarea ce
loră mai saore bunuri ale naționalităței 
vdstră sipatiile cele mai căldurose și ou 
acestă asigurare vă trimitemă salutări 
germane.

p. Asociațiune, Max Hassenstein. 
Gand. phil. et. stud, theol.

Demonstrațiunile Croato-Dalmatine.
Din Fiume se telegrafeză, oă demonstra

țiunile oroato-dalmatine săvârșite 4il®l® a- 
06stea în Agram s’au estinsă și asupra orașu
lui Fiume. Sosindă adecă la Fiume trenulă, 
ce aducea pe âspeții dalmatinl cătră casă 
dela esposițiă, Croații au improvisată la 
gară o demonstrațiune. Dalmatinii au 
fostă întâmpinați cu vorbiri însuflețite 
din partea Croațiloră și între strigăte de 
„Jivio44 au intrată în orașă. Sosindă 
înaintea localității societății de lectură 
croate „Citaonica44, demonstrațiunile au 
ajunsă la culme. Mulțimea, ce însoția 
pe Dalmatinl, striga „Jivio44 nesfâr
șite, pe când alții — âmenl de-ai gu
vernului unguresoă — căutau să parah- 
seze urările Croațiloră prin persiflări.

Demonstrațiunile se 4i°®, oă le-a 
provocată ună Dalmatină cu numele Oi- 
vacdi, care la gară, după salutările de 
binevenire rostite de d-ră BarcicI și de 
directorulă sooietății „Citaonica44, feli
cita orașulă Fiume, oa proprietate croată. 
Din causa asta Civandi fu numai de
câtă prinsă, der agitațiunea în urma a- 
cesta luă și mai mari dimesiunl. Maghiarii, 
ce erau de față, strigau „Eljen Fiume,44 
er Croații răspundeau cu „Pieră Maghia
rii!44 Se născu o oonfusiă și ună sgomotă 
grozavă, încât poliției numai cu greu îi suc
cese a restabili ordinea ; peste nopte însă 
demonstrațiile au isbucuită din nou în 
mai multe părți ale orașului, ba s’au în
tâmplată chiar și bătăi. Se 4i°®, că mai 
mulțl studențl croațl au fostă răniți. Au 
fostă arestați cu totulă 19 inși, între 
oarl, spună telegramele, că se află și ună 
caporală de regimentă. La despărțire se 
cântară mai multe cântece naționale și 
anti-maghiare. O telegramă mai nouă 
spune, că înscenatorii demonstrațiuniloră 
au fostă mai multă Croații decâtă Dal
matinii.

Privitoră la cele ce s’au petrecută 
cu prilejulă banchetului dată pe terito- 
rulă esposițiunei, se comunioă următorele: 
Ca presidentă ală banchetului fu alesă 
în unanimitate deputatulă dr. Frank. 
Acesta a propusă, ca pe basa legei des
pre asociațiunl, Dalmatinii să organiseze 
societăți pe întregă teritoriulă Dalmației, 
cari să aibă de scopă uniunea Dalmației 
cu Croația. Cu ocasiunea alegeriloră de 
deputațl, alegătorii dalmatinl să li im
pună deputațiloră loră, fără osebire de

câte-orl ne apropiamă de o astfelă de 
trecătdre, trenulă ’șl modera iuțala, ber
saglierii cocoșulă dela pușcile loră,
preotulă se ruga și miresa îșl înădușia 
leșinulă în brațele mirelui, pe când eu 
meditamu asupra cuvântului nPilloneu, 
fiindcă în ouventulă acesta mi se părea 
că zace totă secretulă.

In fine eșirămă din aceste defileurl 
strimte, sinistre și umede, unde ar fi a- 
junsă rostogolirea unei stânci, oa să res- 
tbrne locomotiva, și unde ună singură 
glonță trimisă de o mână dibace și si
gură ar fi putută ucide pe mașinistulă 
totă așa de ușoră, ca și uliulă ună po
rumbă, peste care se aruncă fără de 
veste.

Trecurămă pe lângă Ceprano, ul
tima stațiune dela frontieră, și ne lua- 
rămă adio dela ultimulă geandarmă ală 
statului papală și alergamă cu o iuțâlă 
amețitdre printr’o vale frumosă și bogată, 
în oare deja înfloreau perseoii, pe când 
vița de viă îșl desfăcea ramurile sale 
cele ver4l, cari se încolăceau pe crăcile 
ulmiloră. Totulă era atâtă de vioiă, atâtă 
de plină de viâță, începândă dela pă- 
răulă oristalină, care cu iuțâla unui rîu 
de munte șerpuia în cotituri pitoresol 

printre viile cele binecultivate, și pănă 
la locuitorii veseli, cari în oostumulă 
loră pestriță ourățiau viile și sămănau 
mălaiulă celă galbină, oe în curândă 
avea să-și înalțe cotorulă său.

Repede mergeamă mai departe cu 
o iuțelă din ce în ce mai mare. Indără- 
tulă nostru se aflau munții sălbatici și 
întunecoșl cu forma loră fantastică și cu 
văgăunile loră misteriâse, er înaintea 
nostră înfloria și înver4ia valea cea bo
gată, întin4ându-se mai departe, din ce 
în ce luminată mai tare de sdre; se 
părea, că totă pericolulă a trecută, pri
virile Bersaglieriloru perdeau din ce în 
ce espresiunea loru bănuitore, preotulă 
îșl băgase cartea în buzunară și păre- 
chia amorosă îșl veni întru atâta în fire, 
îucâtă putu să adune sutele de mărun
țișuri și să deschidă ună coșă cu mân
care, ceea ce-mi dovedi, că suntă deciși 
să nu trăescă numai cu amorulă.

Der tocmai în momentulă acela, când 
Bersaglierii îșl puseră pușoa la o parte, 
se au4i ună strigătă, care predomina to
tulă. Omenii pe câmpă făceau semnă cu 
pălăria și strigau ca și când ar fi dată 
necuratulă în ei, păstorii alergară din 
locurile loră și treceau ca nisoe umbre 

pe dinaintea ferestreloră cupeului; larma 
și sgomotulă crescea din ce în ce mai 
tare, se audiau strigătele de spaimă de 
prin vagone, amestecate cu strigătele și 
înjurăturile personalului și în mijloculă 
acestei vălmășell enorme sunară signa
lele de alarma așa de puternică, încâtă 
nu era mirare, că trenulă se opri gâfă- 
indă și sforăindă, ca și ună cală, pe 
care-lă opresc! deodată din gona mare.

Era și timpulă supremă. Decă mai 
mergeamă încă vre-o 500 de pași, amă 
fi ajunsă în mijloculă rămășițeloră tre
nului de dimineță, care zăcea sdrobită 
pe șinl, ca o massă de ruine, sdrobită și 
împrășciată într’o distanță mai bine de 
100 de pași. Nu voi uita niciodată ta- 
bloulă oe mi-se înfățișa priviriloră mele 
înspăimântate, când la lumina unui sbre 
strălucitoră de primăvera, trecui dealungul 
trenului sfărîmată. Locomotiva zăoea la 
pământă cu urloiulă frântă, care intrase 
adâncă pe sub bârnele șiniloră, er la ro- 
tele de dindărătă atârnau resturile ca
zanului, împrejurulă căruia se aflau ră
mășițe de cărbuni de petră împrăsciate 
în tdtepărțile. Apoi urma trenulă însu șl. 
Elă se asămăna, — ore ou ce se asă- 
mâna mai multă? Se putea asămăna cu 

ună șiră de cutii de Niirnberg puse de 
nisoe uriași una peste alta, erau turtite 
și sdrobite și înfățișau o grămadă mare 
de ruine, ale căroră bucăți erau așa de 
aspre și asouțite, încâtă nu stau mai pa 
josă ca corăbiile isbite de costele stân- 
oose ale țărmuriloră mărei. Peste totă 
zăceau, oa și când ar fi oă4ută din oeră, 
frânturi de sticle, ceroevele de uși și 
părți din mașină; în totă loculă uși în
doite, roti sfărmate, bârnele de sub șinl 
scose afară, vagone de marfă, cărora le 
rămăsese numai partea inferioră, peste 
totă pustiătate, morte și periciune și tdte 
acestea, pănă la celă din urmă lucru, 
luminate de ra4ele sorelui din Aprile.

Cu dreptă ouvântă îmi gratulam, oă 
am dormită astă-nopte, de am scăpată 
trenulă aoesta. Nu se vedea nici ună 
pasageră, care să fi venită cu trenulă a- 
cesta. Bagagele zăceau dealungulă șine
lor ă apărate fiindă de Bersaglierii, cari 
nu-mi deteră altă lămurire, decâtă 
că s’a întâmplată „ună accidente'1 — oeea 
ce era ună răspunsă de prisosă.

Abia după oe mă apropiasemă de 
looomotiva sdrobită, observaiu ună omă, 
care sta la marginea șanțului, ooupată 
ou luarea unei schițe a trenului derailată. 
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partidîi, obligamentulă de a nu merge la 
■adunarea deputațiloru din Zara, ori la 
•Reidhsrath-ulu din Viena, ci la adunarea 
provincială din Agram. (Aplause sgomo- 
t6se.) In modulă acesta se va pfite mai 
ușoră efeptui uniunea. Dalmația nu e 
■întreținută de alții, oum nu e nici Croația. 
Dalmația fu osândită la pasivitate în 
urma vitregei politice economice și mi- 
lionele cele multe, ce le jertfesce Croația 
în totă anulă pentru trebuințele Ungariei, 
s’ar pute folosi ou îmbelșugare pentru 
întreținerea Dalmației.

Afară de dr. Frank mai vorbiră în 
aoestă sensă înoă alțî patru-spre-cjece 
inși, oarl între sgomotose aplause au so
licitată uniunea Dalmației cu Croația. 
La propunerea lui David StarcevicI s’a 
trimisă din banchetă următdrea telegramă 
la redacțiunea diarului „Narodni Listi" 
din.Praga:

„Croații adunați în Agramă din tâte 
unghiurile țârei și în deosebi și din Dal
mația întru onorea poetului Caoiol; în 
unanimitate și cu mare însuflețire salută 
pe surora națiune cehă, pe acea națiune, 
care de-o-potrivă cu națiunea croată stă 
perseverantă pe principiulă de dreptă : 
de a-șl apăra libertatea națiunei sale și 
a respecta libertatea altoră națiuni. A- 
cestă resoluțiune fu luată în una
nimitate și între aplause sgomotose, la 
propunerea lui David StarcevicI. In nu
mele adunărei Dr. Frank, presidentă".

Acestă banchetă, la care au luată 
parte vr’o 600 de inși, s’a sfârșită abia 
târziu după miecjulă nopții.

Raportu generalii
alu comitetului Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
română despre activitatea sa în decursnlîi 

anului 1890.

Onorată adunare generală!
Voindă a satisface presoriseloră § lui 

32 lit. g din statute și conclusului adu
nării generale din anulă 1882 dela Dejă 
pt. prot. 33, comitetulă instituită în a- 
dunarea generală din anulă 1889 dela 
Făgărașă, își ia voiă a presentă onoratei 
adunări generale ună raportă despre 

activitatea sa în timpulă dela 1 Ianua
rie pănă la31Decemvre 1890.

I.
Despre ședințe.

Conformându-se presoriseloră §-lui 
30 al. 1 din statute, comitetulă a ținută 
și în anulă de gestiune 1890 în totă luna 
câte- o ședință, și fiindcă și în anulă a- 
cesta a obvenită cașuri de urgență, în 
unele luni elă s’a văcfută necesitată a 
se întruni în câte două și chiar în câte trei 
ședințe, ținândă astfelă ou totulă 20 șe
dințe : 13 înainte de adunarea generală 
din Reghin și 7 după acestă adunare.

In ședințele sale, comitetulă a fostă

Elă era încă în fldrea verstei, avea o 
față pârlită tare de sdre și bine pronun
țată, a cărei parte superidră era adum
brită de o pălăriă ascuțită de pâslă, care 
dimpreună cu giantea de pictoră, trădau 
pe artistulă.

Era interesantă, cum putea elă să 
desemneze, avendă brațulă stângă legată 
în bandagiu, âr pe fruntea sa bine for
mată se vedea unu plasture de o dimen
siune nu tocmai mică.

— „Erai în trenulă de dimineță?" 
îlă întrebaiu, uitându-mă peste umerii 
săi și observendă o schiță fdrte reușită 
a înt-regei catastrofe.

— „Da", răspunse elă, fără să se 
întdreă. „Mă aflam din nefericire acolo."

Indată-i recunoscuiu vocea. Era 
Turminoff, ună piotoră rusă, cu oare de 
multe-orl mâncasem împreună în „Qua- 
iro Nas ioni", ună restaurantu romană 
bine cunoscută.

— „Cum ți-e posibilă, să ai atâta 
liniște sufletesoă, ca să desemnezi o pri- 
velisce atâtă de înspăimântătdre, decă 
chiar D-ta ai fostă părtașă la aoestă ne
norocire ?“ strigaiu uimită.

Turminoff se ridică, arunca schița 
la o parte și-mi strânse cu putere mâna 

cu neourmată atențiune la împlinirea 
datorințeloră, ce i le impună prescrisele 
§-lui 32 din statute, căutândă a susțină 
vacja și a promova interesele Asociațiu- 
nei. Elă a făcută la timpă disposițiunile 
pentru esecutarea concluseloră adunării 
generale din anulă 1890 și a luată mă
suri de lipsă pentru folosirea sumeloră 
votate în budgetă ou privire la admi- 
nistrațiune, la sprijinirea de studențl și 
învățăoei de meserii, la edarea organu
lui asociațiunei precum și la susținerea 
șoolei de fete resolvindă în aoelașl timpă 
și curențiile intrate.

1. Stipendiile și ajutorele conferite 
în anii premergători s’au lăsată, pănă la 
anulă, în folosirea respectiviloră stipen- 
diștl ăi ajutorați, carin’au terminată încă 
cursulă învățăturei, der au dovedită nro- 
gresă îndestulitoră și purtare morală co- 
răspunejătore Ună singură stupendiu a 
venită în vacanță în decursulă anului 
1890, anume stipendiulă din fundațiunea 
„Rîurenă", pentru care s’a escrisă la 
timpulă său concursă, fiindă oferită u- 
nuia dintre tinerii însemnați în conspeo- 
tulă alăturată sub •/i la aoestă raportă.

a) Stipendiulă de 100 fl. menită 
pentru tineri ou preferință din munții 
apuseni ai Transilvaniei, cari ară voi a 
se perfecționa în o măestriă de lemnă
ria mai desvoltată, care stipendiu se vo
tase condiționată învățăcelului Floren
tină Corcheșă, s’a putută libera în de
cursulă anului 1890, după-ce numitulă 
tînără a corăspunsă pe deplină oerin- 
țeloră.

&) Mulțumită onoratei adunări ge
nerale din anulă 1890 a acționariloră 
institutului de credită și economii „Al
bina" în Sibiiu, comitetulă a fostă în 
posițiă a vota și pentru anulă școlară 
1890/91 stipendii de câte 50 fl. v. a. la 
10 respective 11 eleve de părinți mai 
săraci, cari eleve au fostă adăpostite în 
internatulă împreunată cu șc61a civilă 
de fete a Asooiațiunii.

2. In ceea-ce privesce esecutarea 
concluseloră luate în adunarea generală 
din anulă 1890, comitetulă își ia voia 
a schița starea lucrului după oum ur- 
meză:

a) însărcinării primite de a se în
griji, „ca casa din lăsământulă ferici
tului Avramă Iancu să fiă locuibilă și 
locuită", comitetulă a satisfăcută așa, că 
a dispusă a se introduce tote reparatu
rile de lipsă. Tote inceroările comitetului, 
de a-șl înohiria acestă casă au rămasă 
fără resultatulă dorită și aoesta din lipsă 
de chiriași în partea looului. Iu timpulă 
din urmă s’au inițiată, pertractări seriose 
pentru vinderea realitățiloră din lăsămen
tulă Avramă Iancu; sucoecjendă numi
tele pertractări, comitetulă va afla aran- 
giamentele de lipsă, ca casa, care nu

întinsă. Avea lacrimi în ochi, nu plângea, 
dâr cu totă resistența sa se rostogolea 
câte o lacrimă una după alta pe obrajii 
săi pârliți de sore și dispăreau în barba 
sa stufosă.

„Sunt copilă", dise elă „credem că 
ași fi putută fi liniștită, aoum vădă însă, 
că mâna-’ml tremură, când aceste 40 de 
vagine se isbirăunulă de altul cu o iuțâlă 
de 4®ce minute pe secundă. Se părea, că 
s’a crepată pământulu sub piciorele 
nistre; din aoestă causă devii puțină 
nervosă, și acum fiindă-că vădă unica 
fațăcu noscută și simțindu-mă țepănă afară 
de câteva contusiunl mici — acum vădă 
în ce pericolă mare mă aflam." Apoi 
deschi4endu-șl cutia ișl băga schița înă
untru și șopti cu o voce tremurâudă de 
emoțiune.

„Acesta e pentru femeia mea, care 
trăiesoe cu trei copii în Riga, ea trebue 
să afle ce e de vădută în „la bella 
Italia.'*

Cu aceste cuvinte ridicându-se, îi 
puseiu mantaua pe umeri și acum era 
elă erășl Turminoff de mai înainte, ve
selă și plină de tinerețe, cu surîsulă în- 
drăsneță și cu figura bărbătâscă, pe care 
atâtă de bine-’lă cunosoeamă din esour- 

pdte forma objectă de vindere, să fiă 
locuită și astfelă ferită de ruinare. Amin- 
timă la acestă looă, că causa lăsămen- 
tului de sub întrebare e aoum deplină 
limpezită.

b) Ce privesce însărcinarea primită, 
de a iniția o legătură câtă mai strînsă 
între deosebitele părți ale corpului Aso
oiațiunii și prin luctarea într’acolo, oa pe 
viitoră deosebitele despărțăminte să fiă 
representate la adunările generale ale 
Asooiațiunii oelă puțină prin câte doi 
membri din sinulă loră, comitetulă nu a 
întârdiată a o aduce în deplinire, adre- 
sându-se de cutimpă cătră tdta organe
le Asooiațiunii și, mânecândă dela enun- 
ciațiunile celora mai multe despărțăminte 
făcute în materia acesta, elă crede, că 
ideia representăril arătate se va popu- 
larisa din ce în oe totă mai multă.

c) Comitetulă a fostă mai departe 
însărcinată să esecute conclusulă adunării 
generale de cuprinsulă: ca din sumele 
de câte 1000 fl. votate pentru anii 1890 
și 1891 în scopulă înavuțirii literaturii 
nostre și îndeosebi înouragieril și a des- 
voltăril literaturii menite pentru poporă, 
să premieze și să tipărescă scrieri și bro
șuri întogmite anume pentru pororă din 
agricultură, higienă, etc., avendă acele 
broșuri a forma „biblioteca poporală a 
Asooiațiunii transilvane". In scopulă e- 
secutăril acestui condusă, după cumpă
nire seriose, comitetulă a aflată a escrie 
deocamdată ca de începută ooncursă la 
premii pentru cele mai bune lucrări a- 
supra următoreloră dâue teme: „Econo
mia nostră după comasare1*, și „Higiena 
copilului dela nascere până la anulu alii 
7-lea alii etății'*, apoi la ună premiu 
pentru cea mai bună culegere de poesii, 
bazme (povești) și datine poporale alese 
și până acum nepublicate. Totă în sco
pulă arătată a destinată comitetulă su
ma de 400—500 fl. v. a. pentru a pre
mia din ea oele mai bune studii scienti- 
fice, ce ’i se voră presentă asupra unoră 
teme alese liberă de autori din ramulă 
istorică, său epigrafică, seu filologică, cu 
deosebire în ceea-ce privesc trecutulă și 
presentulă poporului jromână și ală pă 
mântului, pe care locuimă. La concur- 
sulă escrisă au intrată în terminulă fixată 
(30 Iunie a. c.) 9 lucrări și anume 5 co 
lecțiunl de poesii, povești etc., 1 trac
tată istorică, 1 traotată de economiă și 
2 tractate despre higiena copilului. A- 
ceste lucrări s’au dată spre censurare 
unei comisiuni și comitetulă nu va în
târzia a se pronunța în meritulă loră și 
a decerne eventuală premiile stabilite 
îndată-ce va primi raportulă comisiunii 
esmise, la totă cașulă însă încă înainte 
de înoheerea anului curentă.

3. Totă la acestă titlu se cuvine să 
Vă raportămă despre o cestiune de cea 
mai mare importanță pentru noi.

La 4 Augustă 1890 comitelulă Dvos- 
tră a fostă surprinsă prin soirea, că in- 
ginerulă loanu Oltenii, de nascere din 

siunile nostre din munți și din Campagna 
romană.

„Cum s’a întâmplată nenorocirea 
acesta îngrozitore ?“ întrebaiu după o 
mică pausă.

„Cum?" striga elă, „ce încă nu scii 
aceea, ce fiă-care copilă de țărână scie? 
.—Vino cu mine și-ți voiu spune cum s’a 
întâmplată “ f

picândă acestea mă duse la loco
motiva resturnată, se virî sub dânsa, și 
după ce scormoni puțină pământulă 
4ise :

„Ve^l acestă șină, care e cu totulă 
•cosă dintre bârnele acestea. Nu vedl, 
oă e tăiătă așa de fină cu pila, ca și 
când ar fi tăiat’o cu cuțitulă. Locomotiva 
cu totă greutatea ei s’a băgată de câțiva 
coțl în pămâută, întrandă apoi în te
melia de pâtră, care o sfărâma în mii 
de bucăți. Pe urmă, locomotiva se răs
turna. Decă vrei să te încredințezi, oă 
acesta a fostă plănuită, privesce stâlpii 
de telegrafă și apoi spune-mi, ore pla- 
nulă aoesta nu a fostă de o rară vicleniă?"

(Va urma.) 

Cojocna în Transilvania, mortă în aceeași 
4i în Galați, în România, a lăsată prin, 
testamentă Asooiațiunii transilvane pen
tru literatura română și cultura poporu
lui română ună legată de 100.000 lei, 
âr la 9 Septemvrie 1890 acestă comitetă 
a fostă în plăcuta posițiune a constata, 
că, mulțumită energicei întrevenirl a pre
ședintelui George Barițiă, legatulă a in
trată la cassa Asooiațiunii deja la 24 
Augustă 1890, după detragerea compe- 
tinței erariale de 9°/0 și a altoră spese, 
în suma de 90.000 lei în hârtii de va- 
lore, rentă cu 5°/0 în aură.

Testamentulă, pe basa căruia ne-amă 
declarată, că primimă legatulă, conține 
următârele condițiunl:

a) venitulă oapitalului testată pe 
oelă dintâiu ană după mârtea testato- 
relui să se distribue între nepoții a- 
cestuia;

b) venitulă oapitalului numită pe 
anulă ală doilea și oei următori să se 
întrebuințeze așa, ca 5O°/0 să se oapita- 
liseze, 4O°/0 să se cheltuiască „pentru 
învățătura poporului română propriu 4>să 
gr. or. și gr. cat. în Transilvania", âr 
restulă de 10°/0 să se distribue în modă 
egală școlei greco-orientale și celei gre- 
oo-catolice din opidulă Cojocna, loculă 
natală ală testatorelui. Venitulă menită 
pentru nepoții testatorelui a întrată deja 
la cassa Asooiațiunii și se va da destina- 
țiunii lui îndată oe se voră fi eruată în 
modă esaotă aoeid, cărora li-se cuvine, 
ceea ce președintele Asooiațiunii, d-lă G. 
Barițiă, în calitate de esecutoră testa
mentară, a și inițiată și o urmăresoe ou 
ounosouta-i energiă. Cu 1 Octomvre a. 
o. venitulă aoestui legată se va pute 
preda propriei destinațiunl. Scopurile 
speciale, pentru cari voră ave să se fo- 
losescă cele 4O°/0, se voră fixa mai de 
aprâpe în „actulă fundațională", care 
este în lucrare.

Este vrednică de deosebita ndstră 
reounosoință acela, care, deși departe cu 
trupulă de ai săi, ou sufletulă este și 
trăiesoe în mijlooulă loră. Fericitulă 
Ioană Oltenă a fostă departe de noi ou 
trupulă, ou sufletulă însă a fostă, a sim
țită și viețuită cu noi, dovadă nobila sa 
faptă, prin care șl a ridioată ună mo- 
numentă neperitoră în inimele nâstre.

4. Totă aoi e loculă să Vă notifioămă 
și o altă faptă generosă, oe privesoe de 
aprdpe Asooiațiunea nostră și e înrudită 
ou oea espusă la punctulă precedentă. 
D-lă Dr. Aureliu Maniu, notară publică 
reg. în Oravița, care în anulă acesta a 
petrecută mai multe 46® în Sibiiu și a 
cercetată între altele și șcdla Asooiațiunii, 
satisfăcută de cele ce le-a vă4ută la a- 
cestă institută, s’a oferită a contribui, 
pănă când va fi în vieță, pe fiă-care ană 
cu suma de 200 fl. v. a. la susținerea 
șcdlei. Suma acâsta pănă când va cere 
trebuința, va fi a se distribui oa ajutdre 
de 50, 100 seu 200 fl. v. a. între eleve 
interniste de părinți mai lipsiți seu ou 
familiă mai numărosă, âr când astfelă de 
ajutdre nu voră mai fi necesare, numita 
sumă se va întrebuuința spre alte sco
puri ale șoolei. Donatorulă nu șl-a re- 
servată niol ună dreptă. Banii voră întră 
la cassa Asooiațiunii în fiă-care ană de
odată, înainte de 1 Septemvre, — Co
mitetulă luândă la timpulă său actă de 
aoestă faptă nobilă, șl-a esprimată mul- 
țămita sa față cu generosulă donatoră, 
d-lă Dr. Aureliu Maniu, și a hotărîtă să 
se facă notificare și onoratei adunări ge
nerale a Asooiațiunii, ceea ce prin acesta 
ne grăbimă a împlini.

5. Ca de încheiere la acestă titlu 
ne luămă voia a Vă face împărtășire și 
despre o altă hotărîre a comitetului 
D-vdstră, luată în decursulă timpului, 
despre care vă raportămă. încă în primii 
ani ai esistenței Asooiațiunii transilvane 
oferise d-lă septemviră în pens., Ioană 
cav. de Pușoariu, acestei AsociațiunI 
spre publioare o oolecțiune de documente 
importante pentru istoria ndstră. Comi
tetulă D-vdstră, revenindă în decursulă 
anului asupra acelui ofertă, l’a primită 
și a dispusă suooesiva tipărire a colec- 
țiunii, așa ca aceea să se pdtă termina 
în decursă de 5—6 ani. In vederea, că 
colecțiunea de sub întrebare este și ea 
o luorare din cadrulă aceloru lucrări, pe 
cari le prevede pentru premiare conolu- 
sulă adunării generale a Asociațiunii din 
anulă trecută, prin care s’a votată suma 
de 1000 fl., comitetulă a hotărîtă, ca 
spesele de țipară ale colecțiunii să se aco
pere succesive din suma numită de 1000 
fl. v. a., avendă a se osebi din acesta 
în soopulă arătată în decursă de 5—6 
ani în fiă-oare ană câte 250 — 300 fl. v. 
a. Colecțiunea se află sub presă ; tomulă 
I. va apără în curândă. (Va urma.)

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
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lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
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adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.
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Admmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/*

o
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4.39
5.22
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Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu I
Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) S®etr i-Sfiiueria (Piski)

Bistrița -Mureșft-lLudosiii
Bistrița...................
Țagu-Budctelicfi . .
Murășfi-Ludoștt . .

ÎVota: Numerii încuadrați cu linii grdse însemnâză drele de nopte.

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

i II P’etr,

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegti 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradii—Tiniișora

6.20
6.54
7.20
7.51
8 25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu J
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8—
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Tiinisora—Ai*adtt

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski)Aradu
Vinga
Timișora

Turda—GldrișA

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

Ghiriști—Turda
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
Turda I8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu | 5.H

Ol 9.30 2.30
0| 9.50 2.50

8.50J
9.10]

I

5.05
6.40
7-50||Huneddra

I Cern a 
___ Simeria

4.46 2.32 7.22
5.11 3 - 7.50
528 3.20 8.10

JSrasov—Eernesei
Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Cjweii-mari—Kel&u l| ®elău—Careii-iuari

Sighișora. 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
Odorheiu . • • 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

Brașov 
Zeruesci

5.45
7.26

4.55
6.36

ffiernesci—Brasov9

Careii-marI .
Zelău.

5.50 Zelău . . . 
Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi.

11.-


