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Brașovu, 5 Iunie
O telegramă din Berlină ne 

comunică, că scirile alarmatele din 
(jilele acestea n’au fostă numai o 
manevră de bursă, ci ele suntă în 
adeveră isvorîte din situațiunea 
amenințătdre din afară.

In Orientă, elice ,,N. fr. Presse“, 
s’au petrecută schimbări, cari nu 
suntă favorabile Austro-Ungariei 
și cari mărescă pericululă unei 
seriose încurcături. Rusia a încun- 
giurată granițele monarchiei nostre 
ca c’unu cercă de focă dela Munții 
negri până la Brută. Se vorbesce 
chiar că Rusia vrea se ’ncheiă cu 
Serbia o convențiă militară, ceea 
ce ar fi o provocare pe față a 
Austro-Ungariei.

Foia vienesă amintesce Rusiei 
articululă întâiu din tractatulă, ce 
s’a încheiată acum cjece ani între 
Austro-Ungaria și Germania, în 
care se dice că, decă una din a- 
ceste doue împărății ar fi atacată 
de Rusia, atunci contrahenții suntă 
obligați a șl da ajutoră cu întrega 
loră putere armată.

Intre Germania și Rusia dom- 
nesee asemenea de ună timpă în- 
coce încordare și neîncredere. Rusia 
este din nou bănuită că lucreză a 
pune la cale o coalițiune în contra 
Germaniei, negreșită o coalițiune 
franceso-rusescă. încordarea din
tre Rusia și Germania e atâtă de 
mare încâtă în Berlină s’a pornită 
o strașnică campania în contra 
nouei conversiuni ce plănuesce 
Rusia a o face, din causă că acestă 
conversiune se consideră ca o nouă 
operațiune financiară pentru sco
puri resboinice.

Nu puțină a contribuită la in
dignarea în gradă mare a Ger- 
maniloră toastulă Tarului, care a 
cjisă. că uniculă amică ală sen e 
principele Muntenegrului, și foile 
germane îi dau Rusiei a înțelege, 
că se facă conversiunea cu ajuto
rulă acestui „unică14 amică ală 
seu, decă pote.

Anteia conversiune, dice „Pes
ter Lloyd", a făcut’o Rusia cu a- 
jutorulă Germaniei, fiindcă acesta 
credea în iubirea de pace a Ru
siei. Prin acea conversiune Rusia 
a devenită mai destoinică de a 
purta resboiu, fiindcă a căpătată 
bani eftini. Der înarmările ru
sesc! se continuă și acesta de si
gură că numai cu scopă ofensivă. 
Toastulă Tarului a produsă o 
nemulțămire în cercurile influente 
din Berlină, care e multă mai 
mare decum se oglindeză în 
diare.

Câtă de agitate suntu spiritele 
și în Viena în contra Rusiei, se 
p6te vede, din cuvintele de mai 
josă ale foiei vienese „Neue freie 
Presse44 :

„Când Germania, cum a (]isă 
odinidră Bismark, se va ridica ca 
ună singură omă, când spiritele 
în Austria voră fi răpite de mâniă 
pentr’ună atacă nedreptă, când ar
matele cele mari voră alerga la 
granițe, atunci va trebui se îngăl- 
binescă chiar și Tarulă. Declamațiu- 
niledespre neînvingibilitateaRusiei 
suntă o prostia, și ajutorulă uni

cului amică din Muntenegru pu
tină îi va folosi în ora grozavei 
seriositățl. Francia avendă în spate 
pe Italia, îșl va băga mințile în 
capă și nu va face se iasă sabia 
germană din tecă. N’au auijită 
cei din Parisu cuvintele lui Crispi, 
care a dată a se înțelege, că ună 
resboiu victoriosă îi va aduce de 
sigură Italiei câștigă ? Dorescă ei 
o Alsațiă sudică? Rusia nu pote 
cuteza se pătrundă în pădurea de 
baionete ce i-s’ar opune, când din 
egoismă criminală ar vre se rupă 
îngrăditura dreptului gințiloră. Se 
se lerescă a cuteza să mergă la 
estremu, căci o astfelă de hotărîre 
ar aduce asupra imperiului Taru
lui nenorocire nespusă. Nu e in
diferentă, că Serbia a devenită 
satrapiă rusăscă, că Mitropohtulă 
Michailă e stăpână în țâră și că 
corona de pe capulă regelui Alexan
dru se clătină. Aceste evenimente 
suntă o păgubire politică și mo
rală a Austriei, der decă în ade
veră destinulă omenirii e, ca ea 
în lupta sângerosă se se apere de 
pumnulă rusescă, atunci nu se va 
alege nimică de tote semnele de 
recunoscință și de necredință din 
partea Serbiei, ce ne ațîță a- 
cum.“

Decă limbagiulă acesta nu este 
și elă influințată de apropiata în
trunire a delegațiuniloră, avendă 
de scopă de a le îndemna se pri- 
mescă nouăle credite, ce li-se ceră, 
și decă fiarele și dintr’o parte și 
dintr’alta voră continua în tonulă 
acesta, atunci ușoră se pdte în
tâmpla ca conflictulă se isbuc- 
nescă chiar înainte de espirarea 
celoră șese luni ale Exposițiunei, 
ce le asigurase Jules Simon pă
cii europene.

Din camera română.
In ședința dela 2 Iunie st. v. a. c. 

a camerei române d-lă M. Kogălniccanu 
a accentuatei necesitatea de a se înființa 
consulate la Cernăuți, Ismailă, Brașovă, 
Suceava ș. a.

Ministrulă-președinte L. Catargiu, 
în lipsa ministrului de esterne, care era 
bolnavă, răspunse, că guvernulă se va 
ocupa cu propunerea făcută de d-lă Ko
gălniceanu, pentru înființarea de consu
late și va intra în tratative cu puterile 
străine în privința acesta.

In aceeași ședință deputatulă N. lo- 
nescu a interpelată pe ministrulă-pre- 
ședinte asupra politicei sale esteridre. 
Să declare guvernulă precisă și lămurită 
la care din puteri crede, că e mai bine 
ca România să se alipeseă în casă de 
conflictă.

Afinistru-președinte Catargiu repetă, 
în privința politicei esterne, declarația 
făcută deja odată, că guvernulă română 
va păstra o atitudine neutrală față cu 
diferitele puteri ale Europei și numai 
într’ună casă critică și gravă va con
sulta țera cu cine să fiă.

Convențiă militară serbo-rnsescă.

Precum se anunță din Londra cjia- 
rului _Neue freie Presse11, coresponden
tul din Belgradă ală lui „Daily News44 

raportezi, că ambasadorulă rusescă, d-lă 
Persiani, a făcută regenței sârbescl pro
punerea de a încheia cu Rusia, o convențiă 
militară. Regența, se dice, este aplecată 
de a primi acestă propunere.

La aceste observă „N. fr. Presse44 : 
„Rămâne ca acestă scire să se con
firme. Nu putemă crede, că lucrurile în 
Serbia au ajunsă așa de departe, ca re
genții serbescl se încheiă o convențiune, 
care ar însemna o inimicițiă fățișă în 
contra Austro-Ungariei.44

Austro-Ungaria și înarmările Prusiei.
„Journal des Debats44 și alte organe 

ale presei francese consideră articolele 
diareloră din Viena și telegramele tri
mise diarului „Standard44 de cătră cores- 
pondentulă său la Viena, cari denunță 
înarmările Rusiei, ca nisce curate ma
nopere, ce au de scopă să facă să se 
voteze de cătră delegațiunl multe credite.

Măsuri bulgare contra importului Austro- 
ungaru.

Se scrie din Sofia cu data de 10 c. 1. 
Ministrulă de răsboiu a dată ună ucasă 
cătră tote corpurile de trupe, prin care 
opresce a se mai folosi pe viitoră la 
mobilarea cancelarieloră materială din 
alte țări. De aici înainte să se procure 
numai mese, scaune și covoră confec
ționate în Bulgaria, deși nu suntă așa 
elegante ca cele din Austro-Ungaria. 
Disposiția asta va causa mari păgubi 
esportului austro-ungară, de unde se 
importau toți articulii aceștia pănă acum. 
Pentru montarea miliției se estradase deja 
mai înainte ună ucasă totă în acestă 
înțelesă.

Austro-Ungaria și Serbia.

După corespondentul din Constan- 
tinopolă ală diarului „Times44, Porta ar 
ar fi primită din Viena avisulă că, decă 
diplomația n’ar ajunge să modereze os
tilitatea regențiloră șerbi cătră Austro- 
Ungaria, acesta ar pute să se socotescă 
ca obligată a considera politica loră ca 
echivalentă unui casus belli.

Procesaln de pressă aln ,JjUiDinatornlni“.
„Luminătorulu44 dela 3 (15) 

Iunie a. c. publică următorulu:
Actu de acusațiune.

Cătră on. tribunals reg. ca judecă
toria de pressă în Aradă. (Presentată 
sub n-rulă 2731 din 10 Maiu 1889).

Acusațiunea lui Parecz Gyorgy, pro- 
curoră reg., caacusatoră, nr. 3163/1889. 
Contra lui Ioană Rarcianu, publicistă, lo- 
cuitoră în Timișora, cetate. In causa 
de agitare contra naționalității, prevădută 
în alinea a doua a paragrafului 172 ală 
codicelui criminala.

Onorabilă judecătoria de pressă! Pe 
temeiulă articuliloră întitulați „Nasce- 
rea Domnului44 și „Anulă nou“, apăruți 
în urii 89 și 90 din 5 și 12 Ianuariu a. 
c. ai foiei săptămânale, ce sub numele 
„Luminatoriulă44 apare în limba română 
în Timișora, am cerută sub nr. 1139 din 
anulă curgătoră a se orendui cercetarea.

Acești articoll adecă în întregulă 
loră suntă potriviți a agita pe Români 
la ură contra Maghiariloră, der potrivite 
sunt spre acesta mai cu semă următorele 
părți ale loră :

„Poporele gemă sub apăsarea po- 
veriloră publice; cu lacrăml de durere 
în ochi privescă la vitele loră flă
mânde și tremurânde; alții cu inima 
strînsă se despartă de vetrele loră stră

bune și se ducă în lume, pentru ca în 
alte țări și sub cârmuitorl străini să gă- 
sescă o esistență mai bună, alții gemă 
în prinsorl fiindă că au îndrăsnită a-șl 
apăra vieța seu averea loră, atacată fără 
dreptă de cătră organele statului.

„Pacea, de care ne bucurămă noi 
adl, nu este cea îngerescă, cerescă seu 
pace creștinescă, ci acesta este o pace 
păgân escă, care este fără sufletă și este 
pace fără inimă omenescă! Acesta este 
o dictatură tirană, nemilosă, pusă cu sila 
cu multe milione de baionete pe bietele 
popore suferinde ; acesta este așa o pace, 
care pretinde în chipă poruncitoră dela 
cetățenulă îndreptățită la vieță și esis- 
tință să-și înădușe voința și simțemintele, 
să-și musce în buze și inima, să se la- 
pede necondiționată de drepturile sale 
firescl, să se supună pofteloră și ilegali- 
tățiloră celoră mari, să potă vede cu 
ochii săi lotriile, rătăcirile și abusurile 
altora, însă — să tacă tăcerea pescelui 
și să sufere tote aceste, ba chiar să mai 
și respecteze pe abusătorii, să se închine 
loră, aducendă loră daruri „aură, smirnă 
și tămâiă44 — și — sânge.

„Și cum stămă cu bunăvoința? Cu 
multă mai rău decâtă cum stămă cu 
pacea! Așa credemă, că bunăvoința a 
perită cu desăvârșire din reședințele ce
loră ce suntă la putere, făcendă locă 
reintii! Pe când noi ne rugămă pentru 
posibilitatea și mijlocele culturei, sciin- 
ței, limbei naționale și ale drepturiloră 
naționale — pe atunci ni-se impune Ma- 
ghiarulă ; pe când noi spunemu adevărul 
- ne trimită în prinsorl. pe cândă re- 

clamămă drepturi naturale, pe când sus- 
ținemă legea scrisă, viuă și în valore, 
pe când pretindemă adevărata egală în
dreptățire, sincera frățietate, pentru ca 
și noi să ne putemă întrăma în acestă 
țeră și să putemă fi spre ajutorulă ei,
— pe atunci domnii și organele loră ne 
insultă publice, ne batjocurescă, ne tri
mită în alte țări, ne tituleză de răi pa- 
trioțl, de agitatori, de gravitatorl spre 
alte țări, și tote aceste se întâmplă fără 
sfială, fără nici o temă! Nu este nici 
ună unică casă în țeră, ca guvernulă 
nostru, care cu putere esecutivă ia dela 
noi dările, să fi trasă la răspundere pe 
astfelă de calumniatorl nerușinați! Cu 
privire la noi nu este bunăvoința, nu-i 
și tote înzadară !...

„Unde suntă speranțele nostre, ce 
felă de speranțe ni se deschidă pentru 
noi pe a .ulă 1889, care poimâne îșl va 
lua începutulă? — Astfelă se va întreba 
pe sine însuși fie-care Română, și cu 
atâtă mai apăsată se va simți, cu câtă 
mai multă va fi mai amărîtă, cu câtă 
mai multă va admira energia și orba 
cutezanță a cârmuitoriloră noștri în ur
mărirea căiloră rătăcite, — cu atâtă mai 
multă va pica în desperațiune Românulă 
din Ungaria, cu atâtă mai puțină spe
ranță ’i se va deschide spre ună mai 
bună viitoră, spre o vieță mai bună li
niștită ! ... Să ne aducemă aminte, că 
anulă 1789, adecă celă cu o sută de ani 
mai nainte, a fostă ună ană de desperată 
pentru poporele Europei.

„Pănă la acelă ană în fie-care stată 
europeană față de tote poporele au 
domnită unele principii politice false, 
ca și la noi adl față de Români, și aceste 
au amărîtă sortea și vieta poporeloră 
atunci, pe cum ne amărescă adl pe noi!
— „Nu cu principii, ci cu pâne se satură 
poporele. Națiuniloră trebue dată pâne, 
nu idei, principii. — Patimele nu se 
potă înfrâna prin cuvinte, ci cu bâta și 
cu paloșulă. — Pe domnitori nu-i apără 
si scutescă națiunile, ci oștile loră etc.44 
Aceste au fostă principiile domnitore în 
politica domnitoriloră pănă la anulă 
1789, aceste suntă principiile politice 
ale guvernului nostru față de noi Românii 
pănă la anulă 1889. Și în temeiulă 
principiiloră de mai susă poporele euro
pene trupesce ,și sufletesce au fostă sub
jugate, — pe cum suntemă noi astădl; 
au tângită în sclăviă și în miseriă, ge
meau în prinsorl și în stată, pe cum 
noi adl! . . .

Acelă poporă, care adl crede, care 
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este devotatii acestoră principii și le 
iubesce, — nu va peri, ci va peri acelă 
poporă, acea națiune, carea stands în 
fruntea vr'unui stată, se opune desvol- 
tării și înarticulării acestoră principii.

„Suntemă puțini noi ca supușii sta
tului maghiarii. Suntemă o națiune mică 
in proporțiune cu celelalte națiuni. Der 
nu suntemă așa ca alții, o mână de 
omeni, picați ca din cent, într'o mare 
de poporă, în lipsa de neamuri din rassa 
nostră; ci din contră, ne ținemit de no
bila și marea rassă română ; avemă sta
turi și națiuni mari și mici, cari cu a- 
tragere și cu dragoste ne numescă și 
ne consideră pe noi ca trupă din trupulă 
lord, ca sânge din sângele loră. — Și 
aceste națiuni, și acești factori dătători 
de directivă în vieța popdreloră europene 
nu-șl voră uita de noi, căci Francesii, ca 
și Italienii au consciință despre asistența 
nostră, ne cunoscă virtuțile și facultățile 
nostre și sein că — suferimă, că între 
acele împregiurărl, între cari suntemă 
noi astădl, nu ne putemă desvolta pe 
cum amă dori din inima nostră ; nu pu
temă progressa pe cum amil fi noi în 
stare după facultățile năstre morale și 
spirituale; și că nu meritămă să purtăm ti 
jugulă robiei politice, căci noi nisuimă 
spre progresă și spre desvoltare națio
nală11.

Onorabilă judecăt.! Aceste împărtășiri 
acusă pe față pe națiunea maghiară cu 
apăsarea, persecutarea Româniloră ; acusă 
pe față pe organele statului, că aruncă 
pe români în temnițe numai pentrucă 
Românii îșl apără averea și vieța atacată 
fără dreptă; acusa că suntă împedecațl 
în nisuințele loră spre sciință și cultură 
și pe cândă se jăluescă în urma apăsării 
loră, pe cândă pretindă egala îndreptă
țire, în locă de dreptate au parte de 
prigonire ; cu ună cuvântă, fiă-care șiră 
ală acestoră împărtășiri, fiă-care cuventă 
ală loră este îndreptată într’acolo, ca pe 
partea cea mai ușoră de amăgită a po
porului română să o facă să credă, că 
Maghiarii suntă inimicii pe față ai Ro
mâniloră, contra cărora potă afla sprigină 
numai la consângenii de rassă, și astfelă 
aceste împărtășiri în totă privința fiindă 
potrivite a agita pe Români contra na
țiunii maghiare, ele formeză temeiulă 
delictului contra const it uțiunii prevădută 
în alinea a doua a §-lui 172 ală codi- 
celui penală.

Fiindcă însă în decursulă cercetării 
Ioană Bărciană a recunoscută, că, deși 
n’a scrisă elă în întregitatea loră acei 
articcll, totuși elă este autorulă și pu- 
blicătorulă părțiloră loră încriminate, 
acludândă sub . . . actele referitore la 
cercetarea împlinită, dau, pe temeiulă 
deja citatului articulă de lege, acțiune:

Contra publicistului Ioană Bărcianu, 
locuitoră în Timișora, cetate, pentru de- 
lictulu agitațiunii contra naționalității, co
misă prinpu blicarea articuliloră întitulați 
„Nascerea Domnului1* și „Anulă nou“ 
în nrii 89 și 90 din 6 și 12 Ianuarie a. 
c. ai foiei săptămânale „Luminatoriulă“ 
din Timișora, și rogă pe on. președinte 
ală juriului, ca în scopulă investigării și 
dejudecării legale a acestei cause să 
statorescă o di de pertractare, la care 
să citeze pe acusatulă și disposițiunea 
sa făcută în acestă privință să bine- 
voescă a o împărtăși și mie.

Aradu, în 3 Maiu 1889.
Parecz Gyorgy, 

procurorii reg.

SCIRH/E IHLEL
Vremuri grele. Din Cută ni-se scrie 

cu data 11 Iunie n.: „Mai bine de șese 
săptămâni au trecută de cândă n’a ploată 
prin părțile nostre. Bieții plugari suntă 
puși pe gânduri, sămănăturile de primă- 
veră suntă forte slabe, grâulă din causa 
deseloră ploi de astă-primăveră nu s’a 
putută sămăna la timpă, cucuruzulă din 
causa secetei nu a răsărită, mazere pu
țină, cânepă de locă ; totă din causa se
cetei ovăsulă nu pote cresce, erba e 
puțină, pomele le-au mistuită omidele, 
deși pomii au fostă curățițl ; omenii 
suntă îngropațl în datorii, procesele 
curgă ca ploia. Vine tomna cu termi- 
nele de plătire. Ore ce voră sci face 
atunci plugarii noștri ?“ — Tristă și du- 
rerosă! ** *

Posturi de profesori. La școlele me
dii și la cele normale (primare’) române 
gr. or. din Brașovă suntă a se ocupa 
următorele posturi: 1) Ună postă de pro- 
fesoră gimnasială de istoriă ca studiu 
principală și de limba latină și română 
ca studii auxiliare. 2) Ună postă de 
profesoră gimnasială de limba maghiară 
ca studiu principală și de limba română 
ca'studiu auxiliară. 3) Ună postă de 
profesoră gimnasială de filologia clasică, 
limba și literatura latină și elină. 4) Ună 
postă de profesoră la școla reală și co
mercială de limba și literatura germană 
ca studiu principală și de limba maghiară 
seu română ca studii auxiliare. 5) Ună 
postă de profesoră la școla reală și co
mercială de limba și literatura francesă 
ca studiu principală și de limba română 
seu germană ca studii auxiliare. 6) Ună 
postă de învățătoră la scola normală 
(primară).

Concurenții voră adresa petițiunile 
loră cătră Eforia școlară pănă la 15 Iu
lie a. c. instruite cu documentele : a) că 
suntă de naționalitate români și de reli- 
giune gr. or.; b) că au purtare bună 
atâtă în privința moralității, câtă și îu 
privința ținutei loră politice ; c) că sunt 
de constitutiă sănătoși; d) reflectanții la 
posturile de sub 1—5 inel. — să docu
menteze cualificațiunea loră prescrisă de 
legea de instrucțiune din 1883 (limba, 
și literatura maghiară) articolulă de 
lege XXX § 29, 30, 61 și 62 în combi- 
națiune cu disposițiunile în vigore ale 
autoritățiloră bisericescl confesionale gr. 
or. române din archidiecesa Transilva
niei e) concurenții la postulă de sub Nr. 
6 voră produce documentele prescrise că 
a absolvată cursulă pedagogică, că au 
depusă esamenulă de cualificațiune învă- 
țătorescă conformă legiloră și disposi- 
țiuniloră esistente, că posedă cunoscințe 
teoretice și practice din grădinărită, 
de gimnastică și de desemnulă liniară.

Salariele împreunate cu posturile de 
sub 1—5 inel, suntă: pănă la obținerea 
decretului de profesoră definitivă (§ 30 
leg. de instr, din 1883) salarulă inițială 
anuală, 800 fl. și devenindă candidații 
profesori definitiv de salarulă normală de 
900 fl., cuincuenale de câte 50 fl., care 
se repeteză de 5 ori; relută de cuartiră 
de 140 și 170 florini anuali, în fine 
dreptă de pensiune conformă statute- 
loră.

Postulă de sub 6 este împreunată 
în anulă primă de serviciu cu salariulă 
anuală de 300 fl. în următorii doi ani 
400 florini; er după doi ani salariulă 
normală de învățătoră definitivă de 
500 florini anuali și două decenale de 
câte 100 florini, precum și relută de 
cuartiră.

* * *
Uneltirile kulturegyletesci in Abafaia. 

In Nr. 115 ală foiei nostre amă comu
nicată o scire a lui „Kolozsvar", că 
Românii din Abafaia s'ară maghiarisa. 
Avemă cunoscință asigură, că cele ce le 
spune făia bugetară suntă curate neade
văruri, apucături Kulturegyletiste, ca să 
stărcă dela particularii unguri bani pen
tru „Kulturegylet" și să amăgescă lumea.

*
Focu. In Cacova au arsă casa și 

grajdulă lui Vasilie Chețană ; paguba e 
de 706 fl. neasigurați. Cu acestă oca- 
siune a suferită și preotulă lână Hanțu 
o pagubă de 464 fl., din cari 300 fl. a- 
sigurațl. A perită în focă și ună vițelă. 
In Șinca vecină au avută economii Ionă 
Strîmbu și Davidă Boeră o pagubă, prin 
focă, de 596 fl.; au fostă însă asigurați. 
In Hălmagiu i-a arsă șura lui Peter 
Radar în împrejurări forte bănuitore ; 
paguba e de 182 fl, asigurați.

Exposițiă din Parisu.
Cetimu în „Illustration11:
Carmen Sylva, regina României, 

care ține să fiă cetățenă a republicei 
litereloră, Carmen Sylva trebue să fiă 
mulțămită. Românii suntă la modă. In 
1889, ei au înlocuită pe țiganii unguri 

din 1878. Melodiile loră au acelașă ac- 
centă orientală, cu o grațiă și o tristeță 
particulară. Musica... musicanțiloră din 
România semănă cu vocea poețiloră, 
când înamorați și languroși, când cu
prinși de ună geniu de Boemă.

Asculți la exposițiă și ești mulțumit. 
In ultimele recepțiunl, lăutarii români 
au fostă pretutindeni cuiulă serbăriloră. 
Lăutari! cuventulă este frumosă, pito- 
rescă, misteriosă! Cu tăte acestea nu 
însemneză altceva decâtă : muși cânți!

Boerii cei mari români aveau odini- 
6ră câte o bandă de lăutari în serviciul 
loră. Acești lăutari cântau pe rendă 
bucuriile și gloriile casei și le plângeau 
doliurile.

Și ei cântau și propriile loră bucu
rii. Una din ariile cele mai multă cerute 
la cârciuma românescă însoțesce nisce 
cuvinte, cari sună ca ună cântecă de 
studentă în libertate:

Am ună leu și vroiu să’lă beu 
Și nici ăla nu-i alu meu, etc.

Româncele, ce servescă la cârciumă, 
aste frumose fete cu ochi negri și dinți 
albi, gânditore și grave sub vestmintele 
loră multicolore, cu ună fulară roșu la 
capă, aste tinere Românce ascultă ariile 
țării loră, cântate din vidră și din naiu; 
și sunt sigură, că ele viseză, în Parisă, 
despre România, pe care au s’o revadă 
cu veseliă!

Riarele ungurescl scriu, că preșe
dintele republicei francese Carnot a vi- 
sitată la 7 1. c. secția pentru agricultură 
a esposiției ungurescl din Parisă. Visita 
lui a fostă cu totulă neașteptată. Câțiva 
membri din comitetulă exposiției, cari 
din întâmplare se aflau de față, l’au pri
mită pe Carnot. Aceștia câștigară în 
grabă ună buchetă de flori, pe care o 
copiliță îmbrăcată în costumă națională 
maghiară îlă predete lui Carnot, împre
ună cu ună pahară de vină bună de 
Tokay. La începută Carnot refusâ a 
primi vinulă, dicendă că nu s’a obici
nuită a be nimică; după ce audi însă 
că vinulă este de Tokay, luă paharulă 
și-lă goli pănă în fundă. Cei de față 
strigară atunci: „Trăescă Carnot! Tră- 
escă Francia!" Președintele republicei 
inspecta obiectele mai de căpetenia ale 
secției și apoi se depărta.

Peste totă, din notițele scurte și de 
totă superficiale, ce le aducă foile un
gurescl despre Exposițiă din Parisă, se 
vede, că Ungurii se simtă forte streini 
printre FrancesI, cari nu’i iau de locă în 
semă. După cum anunță „Agence Li
bre" din Parisă, Ungurii nici n’au luată 
parte la festivitățile internaționale ale 
gimnasticiloră, arangiate din incidentulă 
acestei exposițiunl, la cari festivități cele 
mai multe națiuni ale Europei au 
fostă representate prin gimnasticii loră. 
Unele foi ungurescl îșl bată jocă de 
FrancesI din causă că, cu ocasiunea a- 
cestoră festivități, la pășirea în publică 
a gimnasticiloră svedienl, danesl, cehi, 
holandesl, eng esl etc. s’au audită stri
găte de: „Vivent les Hongrois! Vive la 
Hongrie !“ Foile ungurescl dică, că aceste 
strigăte denotă slăbiciunea Francesiloră, 
cari nu sciu deosebi diferitele naționali
tăți din streinătate; orl-cine însă pote 
vede din tote acestea, că strigătele, decă 
s’au scosă, au fostă mai multă în bătaiă 
de jocă.

ICnpoi'tii gciicrnlîi 
despre starea și activitatea societății de 
lectură „Inocențiu Micu ClaitP a tcologi- 
loril din Blașiu pe anulă școlastică 1888/9.

Devisa societății: 
„Uniți să fimă în cugetă, 
Uniți în Dumnedeu.11

V. Alexandri.
Prea Stimată Publică! Omulă din 

natura lui pretinde să trăiescăîn și pen
tru societate. Boldulă societății apropiă 
pe omă de omă, pentru-că fiecare sim- 
țesce în sine trebuința grijii, a sprijinu
lui, a ajutorului și a apărării din partea 
celoralalțl în timpuri de neputință, de 
lipse și nevoi. Nimeni nu este, care sâ 

potă face totulă în lumea acesta și se 
nu mai aibă lipsă și de ajutorulă altuia, 
pentru aceea chiar acestă neputință ome- 
nescă aduce cu sine, ca omulă să-și dea 
nisuință de a-șl perfecționa calitățile sale 
spre ceea ce e capace și cu perfecțiu
nea câștigată în cutare specialitate sâ 
vină în ajutorulă acelorai cărora le lip- 
sesce astfeliu de perfecțiune, și vice
versa.

Nu sufere îndoielă, că iubirea Crea
torului față cu omenii creați, iubirea de 
sine a omeniloră, precum șiiiubirea ome- 
niloră față cu alțl omeni a servită dela 
începutulă lumei ca legătura cea mai 
tare de a ține pe omă legată de omă ; 
der nu mai puțină adevărată e și aceea, 
că spiritulă asociării s’a desvoltată totă 
mai multă, precum au pretins’o acesta 
neputințele și lipsele omenescl. Și a- 
nume: lipseloră sufletescl ale omului le 
veni într’ajutoră însu’șl Creatorulă cu 
acea cocietate perfectă, care se numesce 
biserică care din firea ei nisuesce totă 
spre ce este mai perfectă, care prin le
gile, mijlocele și învățăturile sale reco
mandă cu totă căldura caritatea crești- 
nescă, și astfeliu indigeteză ore-cum 
necesitatea de a trăi omă cu omă, con- 
ducendu-i pe toți la olaltă la scopulă lorii 
ultimă, care este gloria și mărirea ce- 
rescă.

Boldulă sociabilității și iubirea ce se 
nasce în toți aceia, câți se simțescă, că 
suntă de acelașă nemă au contribuită în 
modă decisivă la închegarea, la forma
rea și întărirea, la crescerea și lățirea 
națiuniloră, la înavuțirea, la împuterirea 
și înflorirea loru, pentru-că cei de același 
nemă avendă lipse comune, interese co
mune, de timpuriu au simțită trebuința 
de a se ajuta unii pe alții, de ase îmbăr
băta la luptă și muncă, de a se entusi- 
asma pentru gloriă și mărire, și așa pe 
încetulă s’a solidificată națiune de na
țiune, așa s’a datu ansă la formarea 
stateloră, cari deși cu diverse forme de 
guvernare, nu suntă decâtă totă atâtea 
societăți, cari vină într’ajutoră omeni
loră în lipsele loră temporali seu mate
riali.

Formându-se aceste doue societăți 
mari, biserica și statuia, și deslegându-se 
în decursulă timpuriloră și câte o pro
blemă adâncă tăetore în vieța omenimii 
— precum a fostă câștigarea libertății 
poporeloră — spiritulă asociării șl-a lu
ată ună avântă mai repede, dându-se 
causă la formarea altoră societăți subor
dinate și cu scopuri secundari, der în 
fine totă pentru delăturarea lipseloră și 
ajutorarea comună.

Tote națiunile, atâtă avute, câtă și 
serace simțescă trebuința conlucrării, a 
grupării în societăți și reuniuni, fiă pen
tru binele morală și intelectuală,fiă pen
tru celă materialo, astfelă că astădl spi
ritulă associării se consideră ca spiritulă 
timpului, căci toți credă și nisuescă, ca 
prin asociare sâ ajungă la cultură, gloriă 
și mărire. Cu câtă ună poporă șl-a câș
tigată licertatea mai de timpuriu, cu câtă 
s’au desvoltată mai de timpuriu în elă 
simțămintele naționali și cu câtă s’a sci- 
ută folosi mai bine de acestea, cu atâtă 
spiritulă asocierii s’a pusă mai de timpu
riu în serviciulă culturii.

La Români înainte de anulă 1848 
nici nu putea fi vorbă de spiritulă aso
cierii, pentru-că și decă ară fi fostă pă
trunși de acesă spirită, neavândă liberta
tea de lipsă pentru a-șl pune puterile 
sale spirituali și corporali în activitate, 
se înțelege de sine, că numai după 1848, 
de-odată cu libertatea, cu desvoltarea 
simțăminteloră naționali, precum și cu 
setea ardetore după cultură, s’a desvol
tată și la noi, Românii, spiritulă asoci
ării. Cu deosebire la poporele sărace, 
unde individii singuratici puțin potă face 
pentru înaintarea în cultură și civilisa- 
țiune, instituțiunile asociării suntă forte 
salutari Și decă este vre-ună poporă, 
care să fiă avisată la comună lucrare 
pentru binele său culturală, atunci po
porală nostru română ocupă locuia primă, 
pentru-că elăi neprimindă mai nici ună 
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ajutorii dela alții, e avisată așa dicendă 
la puterile sale proprii. Pentru aceea 
instituțiunile de asociare trebuesăse con
sidere pentru Români ca o necesitate 
imperiosă. Mulțămită bărbațiloră con
ducători ai Româniloră, cari pricependă 
de timpuriu binefacerea spiritului de a- 
sociare, n’au întârdiată a-lă propaga cu 
cuventulă și cu fapta, îndemnândă și pu- 
nendu-se în fruntea asociăriloră, numai și 
numai pentru înaintarea în cultură și ci- 
vilisațiune. In specie decedatulQ în Dom
nule lacobă Mureșianu, propagatorul^ celă 
mai zelosă ală spiritului de asociare, etă 
ce dice în privința acesta : „Acestă con
cordii asociativă ani propus’o și recoman- 
dat’o de rcpețile-ori, ca cea mai necesară, 
ba unica și singura condițiune de a se pute 
înălța și Bomânulă prin consfătuiri comune 
între sine la o activitate câtă de puternică 
și prin ca la cultură, gloriă și mărire.“

Intr’adevără, mulțămită acestoră por
niri nobile, încă dela anulă I860 s’a 
dată avântă spiritului de asociare, pu- 
nendu-se basă la totă feliulîî de reuniuni 
și asociațiunl, încâtă astădl vedemă, că 
toți, uniți în cugete, uniți în Dumnedeu, 
tineri și bătrâni, bărbați și femei, con
lucra la cultivarea intelectuală și reli- 
giosă-morală, cu carea se nisuescă a face 
ună drumă bine bătută și solidă, pe 
care să putemă ajunge la nota aceea, 
ce trebue să caracteriseze pe ună po- 
poră, adecă la civilisațiune.

In coronă cea frumosă de societăți, 
ce le formeză tinerimea română din 
patria acesta, ocupă ună locă onorifică 
și societatea „Inocențiu Micu Claină“ a 
teologiloră din seminarnlă Blașiului. 
Acestă societate, făcendă parte din so
cietatea cea perfectă — din beserică, — 
și fiindă sub ochii superioriloră biseri- 
cescl, nu pote rămâne fără influință a- 
supra inimiloră acelora, cari o consti- 
tuescă, și pe cari îi însuflețesce spre 
totă ce e bună, nobilă și frumosă, ser- 
vindu-le membriloră, pe lângă învăță
turile divine și salutări, ce le primescă 
în acestă institută, ca ună mijlocă auxi
liară pentru ulteriora desvoltare intelec
tuală și morală.

Acestă societate a vădută lumina la 
1864, și deși cu ună începută modestă, 
totuși prin ajutorele oferite de băr
bați meritați ai biserieei nostre și cu 
deosebire prin contribuirea de 100 fi. 
la fondulă acestei societăți din partea 
Escelenții Sale Prea bunului nostru 
Metropolitu Dr. Ioană Vancea, a căpătată 
societatea nostră putere devieță, pentru 
ceea ce bunulă Dumnedeu dăruiască 
capului biserieei nostre vieță îndelungată 
spre binele biserieei și a națiunei nostre. 
Astfelă societatea, prin cruțare și eco- 
nomisare din partea membriloră ei, a 
ajunsă să aibă astădl o bibliotecă fru- 
mosă și ună capitală mulțămitoră, ast
felă încâtu membrii ei suntă în plăcuta 
posițiune de a pune aprețiării on. publică 
progresulă ce l’a făcută acestă societate 
după o existență de 25 ani în acestă 
rulă raportă publică. (Va urmaj.

Dela adunarea generală a Reuniunei învB|ători- 
lorfi români, ținută in Gherla la 10 și 11 Iunie a. c,

Gherla, 13 Iunie 1889.
Reuniunea generală a învățătoriloră 

români din giurulă Gherlei șl-a ținută 
adunarea sa generală în Gherla, în di- 
lele de 10 și 11 1. c,, despre decursulă 
căreia vină a raporta următorele:

In 10 1. c. la 8 ore dimineța se ținu 
servițiu divină în catedrală. La 9 ore 
urma deschiderea adunărei prin presidele 
său magnificulă domnă canonică Deme- 
triu Coroiană, carele cu acestă ocasiune 
ținu o vorbire însuflețitore.

îndată după deschidere se constitue 
reuniunea, alegendu-șl pentru ună nou 
periodă de 3 ani conducătorii săi. Anume 
de preside se alege erășl magnificulă 
domnă Demetriu Coroiană, canonică; 
vice preside Revdss. d-nă Andreiu An- 
tonă, archidiaconă în tractulă Gherlei; 
secretară d-lă Ioană Hodoreanu, diri
ginte și profesoră preparandială; vice- 

notară Vas. Leșiu, profesoră preparan
dială ; cassară Ioană Boeriu, învățătoră 
în Gherla; bibliotecară Vasiliu Suciu, 
profesoră preparandială; controloră V. 
Dumbravă, învățătoră în institutulă co- 
recțională din Gherla, eră de membrii 
în comitetă: V. Leșiu și Max. Silași, în
vățătoră în Seplacă.

Se alegă apoi două comisiunl ca să 
învite pe d-nii canonici la adunare, din
tre cari una constătătore din d-nii: Si- 
meonă Moldovană, învățătoră în Bet- 
leană, Max. Silași și Georgiu Hatosă, 
învățătoră în Căticău, cari mergă de in
vită la ședință pe magnificulă domnă 
canonică Ștefană Bilțiu.

După acesta se alegă deosebite co
misiunl, anume : una pentru propuneri; 
a doua pentru revederea rațiociniului; a 
treia pentru adunarea taxeloră de mem
bri ; a patra pentru critisarea esamenului 
dela școla poporală din Gherla.

S’a cetită protocolulă luată de co
mitetul ă centrală în ședința ținută în 9 
Iunie, din care aflămă, că s’a decisă pre- 
miarea disertațiunei intrate la concursulă 
escrisă din anulă trecută despre: „De
fectele inv&țămentului religioso-morală și 
modulă dclătwărei lorii.1 Premiulă de 
ună galbenă imperială l’a obținută d-lă 
autoră ală disertațiunei Max. Silași, în
vățătoră în Seplacă.

La 1 oră se întrerupe ședința, anun- 
țându-se ținerea esamenului cu pruncii 
dela școla elementară poporală din Gherla 
la 3 ore p. m. La 3 ore urma așa-deră 
asistarea in corpore la esamenă, care a 
fostă presidată de magnific, d-nu Ștefană 
Bilțiu, canonică.

Etă programa tipărită, după care 
s’a ținută esamenulă :

1. „împărate cerescă11, cântată de 
toți elevii în coră; 2. Din Religiune: 
Esplicarea rugăciuniloră „Tatălu nostru44, 
„Născătore de D-deu", „Credă într’unulă 
D-deu“, esplicarea porunciloră D-deescI 
și bisericescl, a celoră 7 taine în legă
tură cu istoria biblică a testamentului 
vechiu si nou; 3. „Multă e dulce și fru
mosă limba ce vorbimă44, cântare în 
coră; 4. Din Limba română: tractarea 
logică și analitică a unoră lecturi din 
Legendarulă și Abecedarulă de Vasile 
Petri cu elevii din despărțămintele su- 
periore. Elevii din anulă I (începătorii) 
au scrisă pe tăblițe sunete și numeri în- 
vățațl, er cei din anulă ală 3 au lucrată 
ca temă de silențiu o ocupațiune gra
maticală, după cari a urmată cetitulă 
cu începătorii; 5. Din Limba maghiară: 
cetire și analisare logică și gramaticală 

i din Legendarulă maghiară; 6. „Latina 
ginte," cântare în coră, după care a ur
mată o pausă sub care s’au produsă e- 
serciții gimnastice cu băieții; 7. Din
Compută: Deprinderi .n cele patru ope
rațiuni cu numeri simpli și compuși și 
aplicarea măsuriloră metrice — de-a ros- 
tulă și în scrisă cu tote despărțămintele; 
8. Din Geografia: Despărțămentulă I 
„Comuna și ceriulă44 ; cu despărțămintele 
superiore Geografia Ungariei în neesă cu 
Istoria și Constituțiunea patriei; 9. „Bravi 
ostași ai României14, cântare în coră; 
10. Din Istoria naturală: Din tustrele 
semnele naturali descrierea ființeloră mai 
însemnate și în legătură cu acestea din 
Economia noțiunile mai esențiali. 11. 
Din Fisică: Despre corpurile și fenome
nele fisicall mai ordinare. 12. „O fetă 
de păstoru44, cântare în coră ; 13. Decla- 
mațiunea unoră poesii române și ma
ghiare; 14. Cântări dela s. liturgiă; 15. 
Ca încheiare: „Pe tine te lăudămă44.

Gruparea materiei de esaminare s’a 
arangiată în modă concentrică pe lângă 
Abecedară și Legendară. Lucrurile de 
mână ale fetițeloră, bine instruate de dom- 
nișora S. E. Boeriu, au fostă espuse în 
sala de propunere.

La esamenă au fostă de față: magn. 
domni canonici Demetriu Coroiană și 
Eusebiu Cartice, Rvdss. d-nu Andreiu 
Antonă, archidiac., Dr. Ioană Popă, prof, 
seminarială, și forte mulțl ospețl atâtă 
din gremiu, câtă și din provincia. Esa
menulă a reeșită bine. Amă recomanda 
însă domnului învățătoră Ioană Boeriu, 
ca la punerea întrebăriloră să observeze 
bine logica.

După terminarea esamenului și după 
ce s’au împărțită eleviloră premii în 
cărți și bani, s’a continuată ședința în
treruptă, pănă cătră orele 7, fiindă de 

față toți cei dela esamenă. Obiectulă 
mai momentuosă a fostă critica esame
nului.

In diua de 11 Iunie la orele 7 a. m. urma 
o escursiune în corpore la stupina d-lui 
Pal D. dela marginea aleiului și espe- 
rimentare în facerea roiului artificială. 
La 8 ore sânta liturgiă, eră la 9 înce
perea ședinței. Urmeză apoi raportele 
comisiuniloră, anume: Comisiunea pen
tru propuneri propune ca pe viitoră să 
se premieze o disertatiune ce se va da 
în concursă de cătră reuniune, eră de 
nu s’ar presenta nici una, atunci să se 
premieze cea mai bună temă practică 
intrată la comitetulă centrală de pe la 
adunările filiali ale acestui teritoriu. 
Ținerea adunării pe viitoră se decide în 
Deșiu.

Comisiunea revădătore a rațiociniu
lui refereză, că revădendă rațiociniulă, a 
aflată că acela este forte defectuosă.

Comisiunea pentru culegerea taxe
loră raporteză, că taxele s’au plătită re
gulată la adunările filiali și amintesce 
cu laudă pe M. O. Domnă Gregoriu 
Pușcariu, protopopă în tractulă Ciceu- 
Cristurului, care a culesă 11 fl. taxe de 
membri dela învățătorii din tractulă său; 
mai departe raporteză, că Rvdss. d-nă 
Andreiu Antonă, archidiaconă, s’a în
scrisă ca membru fundatoră ală reuniu
nei, solvindă taxa de 10 fl. Reuniunea 
are 400 fl. capitală și o bibliotecă din 
peste 200 opuri pedagogice.

După acestea d-lă învățătoră Max. 
Silași cetesce disertațiunea s’a premiată, 
care se ascultă cu interesă, fiindă lucrată 
cu multă diligință.

Cu asta se finescă ședințele adună
rei generali.

Laîncheiarea adunărei generali Magn. 
D-nă Demetriu Coroiană, presidele, a ți
nută o vorbire forte frumosă, mulță- 
mindă pentru încrederea pusă în sine, 
rugândă pe ceialalțl oficiali să-lă spriji- 
nescă în conducerea reuniunei, ca pe 
ună bătrâno, pe ai cărui umeri apasă 
ani vr’o 70; mulțumesce pentru partici
pare în numără frumosă și îndemnă pe 
d-nii învățători la zelă neobosită în spi- 
nosa loră carieră, esprimându-șl dorința 
ca ei în tote împrejurările să fiă și să 
rămână Români.

Astfeliu a decursă și s’a finită adu
narea reuniunei generale a învățătorilor 
români din giurulu Gherlei, care dorimă 
să-și reverse binefacerile sale asupra po
porului română. — S.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAX S“
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinii, 17 Iunie. Articulii din 
urma alarmanțl ai i’oiloru de aici 
nu suntu a se reduce la o mane
vră de bursă. Din contră, este lucru 
neîndoiosu, că și în sperele cele 
mai înalte șl-a făcutu locă hotă
rârea, ca față cn Ilusia atâtu în ce 
privesce amiciția, câtă și în ce privesce 
inimiciția se se observe de aci încolo 
deplina reciprocitate.

Strassburgii, 17 Iunie. După 
cum anunță „Landeszeitung44, se 
așteptă ca împeratulu Germaniei 
se visiteze Alsația-Lotaringia la 
capetulu lunei curente.

Bruxelia, 17 Iunie. Clericalii 
pregătescu o contra-manifestațiă 
în favorea guvernului. Este teme
re, că se voru nasce lupte pe 
strade ca în 7 Septemvre 1884.

Suntemu rugați a da loom ur- 
mătorei împărtășiri :

In onorea d-lui baronă Boland Eotvos, 
președintele academiei de sciințe ungurescl 
și profesoră la universitatea din Buda
pesta (fiulă răposatului ministru de culte 
baronă losifă Eotvos), care va petrece 
săptămâna acesta câte-va dile în orașulă 
nostru, arangeză profesorii dela scolele 
medii din Brașovă ună banchetă Sâmbătă 
în 10'22 ale l. c. în hotelulă „Pomulu verde11. 
Cei-ce dorescă a lua parte la acestă 
banchetă, au a se insinua pănă Joi în 

8 Iunie v. la subscrișii seu la librăria 
d-lui H. Zeidner din locă.

Brașovă, 4/16 Iunie 1889.
Ștefană losifă, Ludicig Korodi, Var- 

gyassi Ferencz, Orbău Ferencz, Ilombauer 
Emil.

DIVERSE.
Emigrarea din Italia. După împărtă

șirile oficiale au emigrată în 1888 din 
Italia 200,000 omeni, între aceștia 95,000 
numai pentru câtva timpă ca lucrători 
în diferite țări europene. In 1887 au 
emigrată 216,000. Cei mai mulțl emi- 
greză din ținuturile nordice ale Italiei, 
anume din Veneția, Piemontă și Lom
bardia, și se ducă în America sudică.

Morte prin sâmbure de cerașe. — 
Acum e timpulă cerașeloră și e bine 
să atragemă băgarea de semă a omeni- 
loră asupra următdrei întâmplări. In 
Neutitschein se plânse ună farmacistă 
într’una din dilele trecute de dureri 
cumplite de pântece. Mediculă chemată 
constată o aprindere a intestinului (ma
țului) infundată, căreia îi urma în diua 
următore o aprindere a pelei pântecelui. 
Cu totă ajutorulă dată, farmacistulă 
muri. La tăiarea cadavrului se dovedi, 
că mortea a fostă pricinuită de ună 
sâmbure de cerașe, care se înțepenise în 
intestină. Feriți-vă deci de a mânca ce- 
rașele cu sâmburi cu tetă.

Proverbe armene. Dumnedeu a cre
ată pe bărbatulă și pe femeia, der cine 
a creată pe călugărulă și pe călugărița ?

Pescii n’au în apă nici ună preță.
Mai bine ună inimică deșteptă, de- 

câtă ună amică prostă.
Cu câtă arunci mai multă cu petri 

în câne, cu atâtă mai multă latră.
Ce-’i pasă orbului, decă lumina se 

scumpesce!
Câte ună omă, pe care afară din 

casă îlă ținemă de preotă, acasă e ună 
dracă.

Căile nu se dregă, pănă ce nu se 
râstornă carăle.

Chibzuesce, înainte de ce intri într’o 
casă, cum ai sâ eșl din ea.

Arțăgosulă îmbătrânesce iute.
Nu spăla sângele cu sânge!
Ceea ce aduce ventulă, o duce totă 

ventulă.
Poți fi pretină cu cânele, der să 

nu pui nici odată josă bățulă din 
mână.

Nimenea nu scie, decă-i ajunge lu
minarea pănă dimineță.

fl'iirsBjk'i pieței I3i*așovfi
din 17 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Clump. 9.45 Vend. 9.48
Argintă românescă - „ 9.40 11 9.45
Napoleon-d’orI- - - „ 9.50 w 9.53
Lire turcescl - - - „ 10.60 10.68Imperiali - - - . „ 9.60 9.68
Galbinl ,. 5.56 5.60
Scris, tone. „Albina“6"/0 n 102.-

n ' ’1 n „ 98.59 99.-
Ruble rusescl - - . „ 122.— .. 123.—
Discontuln - - _ _ 6‘G—8% pe ană.

Cursnla la bursa de Viena
din 16 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n ------ 101.05
Renta de hârtiă 50/0.............................94.95
tmprumutulă căiloră ferate ungare - 143._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - _ __
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emio’une) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- jpg__
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105__
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - 105__
Bonuri rurale transilvane - 105__
Bonuri croato-slavone.....................105_____
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99,80
Imprumutulă cu premiulă ungurescăI 14125 
Losunle pentru regularea Tisei și Se- '

ghedmului . . 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.50 
Renta de argintă austriacă - - - - 83.80 
Renta de aură austriacă ----- 1Q9 25 
LosurI din 1860   142120
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.—
Acțiunile băncei de credită austr. - 300.75
Galbeni împărătesei.......................... 5 95
Napoleon-d’orI ................................................953
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.60
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.90

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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felii

‘ Institute de creoitu. și de economii
FILIALA BItASOVf*

Amaneteză hârtii de valore
Si DE CELEA ROMANESC!!

j pănă la 85°/0 din valorea loru după cursulu de
I anume cu interese de
I 6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fl.
I 6'/->% decă suma împrumutului este sub v. a. fl.

g liiformațiuiii mai de aprope se potu
(Jilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8- 2 ore <1. p.

1000. 
1000.

lua

B lt.i «Im colțulu prundului scheiloru casa No. 1387 îm
preună cu 2 odăi lipite de densa și pivniță este de dată cu 
chiria (lela st. Mihailrt a. c.

Despre se pOte alia cele de lipsă la BĂILE DE
ABURU.

binevoiescă

>

ABONAMENTEGAZETA TRANSILVANIEI
Prehdu abonamentuhii este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni .

s luni.
ană .

3
6

12

trei
șese
unu

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

fi. — 
fi. —
fi. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu....
șese luni.
trei luni .

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

Abonamentele se facă mai ușoru și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se corii abona din nou, se 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

2
1

11. -
11. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. n. valabilă din 1 Iunie 1889.

SSwiapesOi- E’rcrteaîii Fredeaifi— EEwdapesia S2.-Pesta-Aratfu-'ETeiuș Teluș-Aratlu-32.-Pesta ft.’® j»șa-micii—Sibiiu

sdne ratu

Viena 11.- 8.-
Budapesta 8.31 2.—
Szolnok 11.20 4.05]
P. Ladâny 2.22 5.46

Oradea-mare ' 4.18 7.01
| 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Clușiu j 10.35

11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințul* de susu 1.42
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mieii 4.09
Media.șu 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișdra 5.45
Hașfaleu 6.12
HomorodU 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu j 9.45
1.55 5.32

Timiș* 2.53 “6715
Predralii 3.28 647

Bucurescî 9.35 11.50

*

iTren de Trenu 1 Trenu Trenu
1 onini- Trenu per- ancele- rrenu omni- onini-

bus mixt sone ratu mixt bus bus

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucurescî
) g 10 Predeal ti
’ 9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

i 6.24

Timiș*

Brașovu I 
I

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorod* 
Hașfaleu 
Sighi.șora 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa 
iBlașiu 

6.38^|0răciunel* 
6.56 Teiușu 
7.15i(Aiudti 
7,48 Vințulu de
9.13 

10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
12.11 Nădășelă 
12.29 Gîhrbău

1.10 Aghireșă
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia 
4.07 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugvi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I 
I

Hidra
Cucerdca
Gliirișu
Apahida

Clușiu

sus*

4.54
5.37

5.32

6.11

6.43
7.12

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32 Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
RndapeMa

Viena
6.30
1 40

7*80 I Viena
i hTSb ECti«E«tneH(a
1.45 ---------
2.32 i

7.44
8 1 HI
8.29
9.07

l'i.34
1"46
11 "9
11.35
12 1!»
11.59
12.15
12 43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.4'1
2.46
3.27
4.47
5.1 '8

6.22 ISzolnok
7.23 A radu

*

o O 
s g
o'fc<

c 
S
g

S’ 
a
o

Glogovaț*
jjGyorok
Paulișu
Radua-Lipova 
iConop
Berzava
Soborșin*
Zainu
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orilștia
Șibotu
Vin t ulii de jos*
Alba-Iulia
Teinșn_________

I

jSaonerSa (Piski)-

1.5o| 7.45

8.— Simeria 
8.36jStreiu 
9.02i!Hațegu 
9.32|Pui

10.1 lliCrivadia
10.51 Banița
12.16 petrosenî
12.50-----

1.19
2.-1
3.04
3.36 Arad*
3.52 Aradul* nou
4.03 Xcmet.h-Sagh
4.47 Vinga
7.3(1 Orczifalva

ȚȚ Merczifalva
—;.-rr Timisora 

9.00 '_______

Ai'iMlft—Ti

7.15| 605

Trenu 
de 

pers.

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

Trenu Trenu 
do de 

pers. > pers.
Trenu 
inîxt

'Turda — Sal8O0-i*>u

—
11. 3.40 Teiușu 11.24 3.—
7.4" 9.30 Alba-Iulia 11.59 3.34

10.42 12.38 Vințulu de josu 12.30 4.10
3.53 5.36 Șibotu. 1.01 4.43
4.29 6 "6 0 răsti a 1.3? 5.13
4.41 6 18 Simeria (Piski) 2.03
5.1»5 6.43 Deva 2 52 6.27
5.17 6 55 Branicica 3.23
5.38 7 14 Ilia 3.55 7.20
6.< '.’> 7 46 G-urasada 4.08 7 'J
6J3 7 57 Zamu 4.41 .8.11.3
7.211 8 42 Soborșină 5.30 8.38
7 55 9 1 1 Berzava 6.27 9.27
8.26 9.39 Conopu 6.47 9.461
8.47 9 55 Radna-Lipova 7.28 10.201
9.11 10 13 Paulișu 7.43 10 34
9.42 10 37 Gyorok 7.59 1" 5"
9.59 10.53 Glogovaț 8.28 11.16

11. 11.39 Aradu 8 12 11.30
11 29 12.01 9.20 12.1 >5
12.1)2 1 2.29 Szolnok 2.22 5 10
12.19 12.45 G. ~ ■ 1
I.' 16 1.24 Viena 1.40 6.05

Be<iroșenîS SPeiB'OMeHB fSBBtacrosî

6.47 11.54 Petroseni 9.36
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58;

10.02 2.23 P„i 11.42
11.02 3.11 Hațegu 12.23
11.50 3.53|Streiu 1.12
12.30 4.25|simeria 1.51

B 2 HOR a Tnies ișm-a — A fa <B

6.12 4.12 Timișora 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Araduliî nou 9.11
9.04 6.50 Aradu 9.27

TSl Copșa-mică
Șeica mare 

| 42 Lomneșu 
2.32 Ocna

Sibiiu
8.—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

^xiiirisii 'Turda

Slbmi-Copșa-micn

Sibiiu 2.30 9.10 9.5C
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Otreerrîea - Osorheiu-
5.35 Hftegbsnuaiw săseseii 
“.Ol-
6.44
7.25
7.44

iski)

Cneerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.60 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernut* 4.43 11.57 5.28
Sânpaulu 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu j

1

5.40 12 5;> 6.27
6.— 4.58 -X»----

Reghinul-săs. 7.35 •4.26
5 12t--- BSeghinB8 0ii sâsescw

<fl>soriieiu-Cucer<lca6.41
7.26
8.14
8.50

in

Reghinul-săs.

I
IOșorheiu

Mir aș teu
Sunpaulu 

j Iernutti
|M. Bogata 
Ludoșu 
Cheta 
Cucerdca

2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

8.25 8.-
10.— 9.49

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.5O1 1.19 11.23
8.23; 1.49 L1.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

Simeria Pisici -Iciirtl

7t3>0re.*s6-a.sado858-5Bi8trița EEiM rița-.lQagreștE-Bj0E(EoMg Gliirișu
Turda

Mureșu-Ludoșu
Țag*-Budate!ecu
Bistrița

I 4.30J Bistrița
_7.27" Ta.5*-Budatelec* 
ip_  Murfișu-Ludoșu

9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghirișu

^Simeria (Piski)
I Cerna

.1 Uniedora

3 -

Nota: Numerii încuadrațl cu linii glose însemnezi orele de nopte. 

m-

Sighișora-fttdorhehi ftMorhciti-Sichisdrab.49 a

'* ,Sig)r..ș6ra
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișdră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

fi’medl.-SEmcria iPisk

— — li niedorn
6.— L erna

| ”§'.56jlSiineria

9.30
9.56

10.15


