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BrașovO, 8 Iunie
Peste câteva cjile se împlinesctt 

cinci sute de am dela prima bă
tălia dela Kossovo (Câmpulu Mier
lei) ce se afla în centrulu vechei 
Serbii, astăc]I o simplă provincia 
turcescă, învecinată cil regatulu 
Serbiei.

Scimu, că în acesta bătăliă 
Turcii au înfrântă puterea vechei 
Serbii și că de atunci s’au des
chisă porțile invasiunei Musulma- 
niloră în inima Europei, cari mai 
târziu au cupleșitu totă Ungaria, 
domnindă acolo o sută cincizeci 
de ani, și au asediată de doue 
ori Viena, tăcendă s6 tremure tbte 
popdrele creștine.

Serbii au luptată la Kossovo 
sub Țarulă loră Lazar cu mare 
eroismă, și la începută rfiușirâ a 
nimici aripa dreptă a Turciloră, așa 
că succesulă acesta fu mai târfliu 
sărbătorită în Parisă printr’ună 
serviciu divină. Der în cele din 
urmă bătălia dela Kossovo se des
fășură nefavorabilă pentru „pre 
creștinului Țară Lazară, care ași 
peritu într’însa, cum a perită și 
Sultanulă Muradă I., și deveni ună 
desastru pentru Șerbi.

Dela acestu desastru se dateză 
decadența vastului imperiu ală lui 
Dușanu, în care după nibrtea Ța
rului Lazară a isbucnitu anarchia 
și discordia între principii sâr
besc!, așa că fiiulu lui Lazară s’a 
veijută constrînsă de a- da pe sora 
Sa Mileva ca soțiă Sultanului Ba- 
iazet și de a se face totodată tribu- 
tarulă lui.

Aniversarea bătăliei dela Kos
sovo, care se va serba la 15 (27 
Iunie de cătră Șerbi, are prin ur
mare ac|I o importanță îndoită 
pentru Șerbi, mai ânteiu istorică 
și apoi națională, redeșteptându 
reminiscințele din acele timpuri, 
când erau uniți toți Serbii într’ună 
puternică imperiu.

In timpulă din urmă prin agita
țiunile din Serbia și Muntenegru ve
cine cu monarcliia nostră, s’a dată 
nou nutrement aspirațiunilor pentru 
unirea tuturoru Sorbiloră și acesta 
a deșteptată în măsura așa de mare 
temerile guvernului ungurescă, în- 
câtu , după cum se anunță din 
Pesta, acestă guvernă a interzisă 
Serbiloră din Ungaria de a serba 
aniversarea acelei flile prin vr’o 
manifestația publică, banchete, în
truniri de asociațiunl, corale ș. a.

Scirea a surprinsă cu tdte a- 
cestea, pentru-că a sosită tocmai 
atunci, când se anunța programa 
noului ministru de interne, care 
promitea că densulă va stărui pe că
rarea adevăratului liberalismă.1

Și Serbii din Ungaria făcuseră 
în adevăru pregătiri pentru serba
rea acestei Zile. Episcopulă Bran- 
kovicî din Timișora a ordonată 
se se oficieze în biserici liturgii 
pentru „ Vidovdan“, (Ziua bătăliei) 
esprimându-și în același timpă do
rința, ca festivitățile se se mărgi- 
nescă pe teremulu națională-bise- 
ricescu. Serbii din Neoplanta li
niștiseră cercurile conducătbre, 
cțicendu prin corespondențe publi
cate în foi că serbarea nu va ave 
nici ună colorită politică.

Telegrama din Pesta nu ne 
spune, decă și serviciile divine în 
biserică în amintirea acestei cțile 
suntă oprite. Destulă că poporul 
serbescă s’a simțită greu lovită 
prin interzicerea serbărei, și „Za- 
stava“, organulă națională ală Ser
biloră din Ungaria, dă espresiune 
acestei nemulțăinirl, Zicendu, că 
prin oprirea serbării și prin cali
ficarea ei ca actă de înaltă tră
dare se vatămă în mare gradă 
simțămintele tuturoru Serbiloră.

Guvernulă ungurescă se ’ncercă, 
cum amu Țisă, a aduce acestă 
interZicere în legătură cu curen- 
tulă ce domnesce acum în Serbia. 

Se mai motiveză interZicerea și 
cu „propaganda omladinistă“, ce 
ar fi dândă semne în părțile Un
gariei mărginașe cu Serbia.

Der ori și câtă s’ar fi schim
bată situația în Serbia în modă 
nefavorabilă pentru monarcliia 
nbstră, noi credemă că guvernulă 
ungurescă ar fi lucrată multă 
mai politică, decă n’ar fi luată o 
posițiă atâtă de fățișă ostilă față 
cu aniversarea bătăliei dela Kos
sovo, și că ar fi lucrată în orî-ce 
casă mai înțelepțesce decă prin 
reprimare nu ar fi dată nou nu- 
trementă curentului dușmănosă 
din Serbia.

Campania pressei germane contra Rusiei.
De vr’o patru cjile a amuțită cam

pania pressei germane contra Rusiei. 
Numai ici și colo se mai aude câte unti 
slabii răsunetă. Din contră „N. fr. Presse" 
află, că în oficiu de esterne din Berlină 
a sosită scirea, că visita Țarului în Ber
lină se va face încă în vera acesta; ca 
di a sosirei Țarului e luată în perspec
tivă diua de 28 Augustă. Faptulă, că 
acestă vestire vine tocmai acum câud 
în Berlină domnesce nemulțumirea din 
causa toastului Țarului, îșl are însemnă
tatea sa. De aci se esplică și repedea 
amuțire a semnaleloră de alarmă date 
din Berlină contra Rusiei. Prin acesta 
însă situațiunea nu se schimbă. Nu tre- 
bue uitată ce se petrece în Belgradă, 
unde pressa liberală a partidului regen
tului RisticI scrie într’ună limbagiu duș
mană Austro-Ungariei, de când Metro- 
politulă Michailă e reinstalată.

Unirea Serbiloră.
Foia serbescă „Male Novine“ din 

Belgradă nu află justificate atacurile pres
sei austriace și ungare asupra lui RisticI 
și programului liberală. Unirea tuturoru 
Serbiloră e dorită de Șerbi și Rusia a 
asigurată pe principele Muntenegrului, 
că ia acestă unire sub ocrotirea sa, decă 

Serbia se va acomoda dorințeloră Rusiei 
și va primi între altele și condițiunile 
unei convențiunl militare cu Rusia, ce 
s’a propusă deja de representantulă rusă 
Persiani. In toastulă Țarului, dice foia 
rusescă, s’a spusă totă ce vrea Rusia. 
Der Serbia nu doresce să-și schimbe di
nastia, nu vre absolutismulă muntene- 
grenă, nici nu doresce să-și verse sân
gele ajutândă ca tovarășu de arme și de 
luptă ală Rusiei să-și esecute acesta in- 
teuțiunile.

„Austro-Ungaria — continuă foia 
serbescă — a comisă mari greșeli în 
politică neînțeleptă și cu acesta a per- 
dută orî-ce influmță. Pericululă ce ame- 
peninsula balcanică și în Serbia, pe regele 
Milană l’a isgonită din Serbia printr’o 
nință pe Austro-Ungaria din partea Ru
siei numai printr’ună mijlocă se pote 
abate, anume cedându-se Bosnia și Er- 
țcgovina și arondăndu-se granița serbdscâ 
prin Dalmația și prin teritoriele locuite in 
Ungaria de Șerbi. In schimbă Austro- 
Ungaria ar câștiga din partea Serbiei 
deplină neutralitate și asigurarea gra
niței sale sudostice dela Ragusa pănă la 
Vidină în casulă unui răsboiu rusă. In 
acestă casă Austro-Ungaria pote fi si
gură de amiciția Serbiei, în casă con
trară însă va vede în celă mai scurtă 
timpă pe Serbia strînsă îmbrățișată cu 
Rusia."

In acelașă sensă se esprimă și făia 
liberală „Narodni Dnevnik" asupra ame- 
nințăriloră din partea foiloră austro-un- 
gare și-și esprimă mirarea, că unirea tu- 
turoră Serbiloră, la care țîntesce Serbia, 
apare ca ceva nou pentru pressa aus- 
tro-ungară. „Acestă tendință cătră unire, 
— dice foia serbescă — e vechiă și 
în moinentulă favorabilă se va și ese- 
cuta. Pentru acum nu e nimică de te
mută, der în momentulu dată acțiunea se 
va introduce și noroculă răsboiului va de
cide asupra definitivei uniri a Serbiloră, 
ori asupra totalei loră subjugări. In a- 
cestă cestiune așaderă voră da ultimulă 
cuviință nu punctele din programă, nici 
articulii amenințători, ci tunwilc.*

FOILETONULU „GAZ. TRANS/

Pentru ce m se căsetorescn bărbații ?
Ședeamă în grădina casei nostre și 

povesteamă.
Soția consilierului, domna W., era 

neobosită ocupată cu împletirea ciorapu
lui său, fără de a uita a mă distrage și 
pe mine în feliulă ei. Ca stăpână ală casei 
și ca gazdă, ar fi fostă datoria mea să 
mă însărcineză cu conducerea conversa- 
țiunei, însă îmi lipsesce cu desăvârșire 
talentulă de a varia clevetirile orașului, 
și astfelă lăsai bucurosă desvoltarea aces
tei teme drăgălașului meu ospe. După 
ce mă informa despre rochia cea nouă 
din Parisă a domnei L., precum și des
pre exagerata pălăriă din Viena a dăm- 
nei A., după ce-mi istorisi, că familia 
președintelui se mută într’o locuință mai 
îucăpătore, că domna R. a plecată la 
băi, și domna V. schimbă pentru a cincea 
oră servitorea în anulă acesta, se părea 
că mica provisiune de noutăți i-a secată 
și că ’i s’a oprită șirulă vorbirei, ceea ce 
dealtmintrelea se întâmplă la dânsa des
tulă de rară. Din norocire însă se în
dreptă spre noi dealungulă cărării din 
grădină adjuuctulă judecătorescă R. și 

acesta o putea scote din nevoiă. Adjunc- 
tulă R. era o personă forte simpatică, și 
era prețuită și stimată de toți aceia, cari 
îlă cunosceau mai de aprdpe, din causa 
naturelului său modestă și neîngâmfată.

„Aflu domnele zelosă ocupate, ca de 
obiceiu, cu lucruri de mânău, dise elă 
după cea dinteiu salutare.

„Și cu povestitulău, adăogai eu zîm- 
bindă.

„Domna consilieră este atâtă de a- 
mabilă și mă pune și pe mine, care esă 
rară de acasă, în curentă cu tote întâm
plările din orășelulă nostru.“

„’Ml pare rău numai, că n’am pu
tută și eu profita din tote acestea11.

„D-vostră, bărbații, scițl în totdeuna 
mai multe ca noi“, răspunse soția consi
lierului. „Când vreu să istorisescă lui 
Gerhard ală meu vre-o întâmplare, elă o 
scie deja de mai nainte din cafenea/

„Pentru aceea“, adăogai eu rîijendă, 
„ți-se impune d-tale, d-le adjunctă, dato
ria a potoli setea de sciință a femeiloră/

„Inzadară cugetă la aceea, ce ar pute 
stârni interesulă domneloră".

„Nu este nici o iniresă în orașă ?“ 
întreba domna consilierului V.

„Mirese? După câtă sciu eu nu 
suntă“, răspunse ceva cam gânditoră 
domnulă R.

„Spune-mi însă, amice, pentru ce nu 
se însoră bărbații ?u

Ajunseserămă la adevăratulă ca
pitulă.

Se pare că întrebarea domnei V. 
l’a consternată pe adjunctulă nostru și 
îlă aduse momentană în perplesitate, 
nesciindă să răspundă.

„Nu sciuu, fu răspunsulă, care îm
preunată cu încurcătura în care se afla 
avu ună efectă aprbpe comică.

Der și domna consilierului lua o 
căutătură aprope severă, care la densa, 
ca la o mamă cu mai multe fete de mă
ritată, avea mai multă greutate, și care 
după răspunsulă amicului nostru părea 
a rămâne neschimbată. Ca și când ar 
fi căutată o scăpare, se uita densulă la 
mine, despre care scia bine, că nu are 
nici o grijă de a-șl vede fiice căpătuite.

Eu diseiu, ca din întâmplare : „Domna 
V. are dreptate; căsătoria pare a fi eșită 
din modă/

„Da, se pote ca și acesta să fiă su
pusă modei ■ se amesteca repede și în- 
fricatulă adjunctă în vorbă; elă se acăța 
în perplexitatea sa de acestă paiu, pe 
care credea că ’i l’am aruncată din 
adinsă.

„Cu o astfelă de frasă nu scăpațl 

de mine și nu potă decâtu să repetă 
întrebarea, de ce nu se însoră bărbații, 
seu și decă se însoră iau numai fete cu 
destre ?

„Pentru-că femeia costă în diua de 
adl prea mulțl banl“.

La audulă acestoră cuvinte făcurămă, 
câte-șl trei, nisce fețe atâtă de spăriate, 
ca și cândă ară fi esplodată o bombă 
în apropierea năstră, apoi deodată ne 
întorserămă spre direcțiunea din cătrău 
răsunaseră.

Lângă gratiile de lemnă ale chioș
cului, cari erau crescute cu viță sălbatică, 
se rădima mica statură a doctorului B., 
care, fără să scimă, asculta convorbirea 
nostră, și din a cărui gură eșiseră cu
vintele, ce ne spăimântaseră atâtă de 
multă.

Abia avui timpă a observa căutătura 
satisfăcută, ce se ivise în fața tinărului 
nostru amică la aparițiunea acestui păr- 
tinitoră ală său, precum și fața aprinsă 
a domnei consiliere, cere îșl făcea ventă 
cu batista, cândă apăru în umbrară plă- 
cutulă doctoră. înfățișarea acestuia făcu 
ca să-și recâștige presența de spirită 
ospele meu femenină. (Va urmai.
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Foia rusâscă „Grajdanin44 desminte 
scirea foiloră streine, cumcă toastulti 
din Peterhof ar vesti o unire a tuturoră 
Serbiloră sub principele Muntenegrului, 
și asigură în moduli! celă mai hotărîtă, 
că guvernul" rusă ține de necesară esis- 
tența ambcloră țert sub dinastiile loru isto
rice. Unirea Serbiloră, 4>ce foia rusescă, 
e cu putință numai în două centre, Ce- 
tinje și Belgrade.

Fcia bulgară oficiosă „Svoboda44 le 
impută Serbiloră, că prin acesta pro
vocă pe Austro-Ungaria, care și-ar pute 
trimite trupele sale în Serbia, fără să le 
potă opri în drumulă lord Rusia, care e 
departe.

înarmările rusesc!.
Foia rusescă „Novosti44 motiveză 

necesitatea, d'a se continua înarmările 
rusescl, cu marea pregătire de răsboiu a 
Austro-Ungariei, în urma căreia în casă 
de răsboiu cu greu i-s’ar veni Rusiei 
inițiativa.

Urmărirea Boulangiștiloru.
Dnii Laguerre, Laisant și Deroulede 

fuseseră prevestiți când au fostă puși în 
libertate, că la celă dinteiu scandală pe 
stradă vorti fi din nou arestați. Adminis- 
trațiunea e hotărită a nu tolera nici o 
manifestațiune de natură a turbura liniș
tea publică. De aoeea s’au făcută Joi 
sera două arestări. Una a d-lui Ridai, 
funcționara, care în mijlocula represen- 
tațiunei concertului dela Eldorado stri
gase de mai multe ori: „trăiască gene- 
ralulă Boulanger14, și alta a unui vendă- 
toră de diare, caresbiera: „Luațl jurna- 
lula d-lui Laguerre, prisonierulă guver
nului44. Una procesa de contravenția 
s’a dresata în contra acestoră două per- 
sone' Riarele boulangiste au publicata 
la 1 Iunie o scrisore adresată d-lui Me- 
line, președintele camerei francese, de 
cătră de. Laguerre și Laisant, deputațl. 
In acestă scrisore domnii aceștia protes
tează energica în contra brutalitățilora 
administrațiunei dela Angouleme și cera 
să li-se facă dreptate.

Comisiunea Senatului, a înaltei Curți 
de justiția, n’a sfârșita pănă acum cu 
cercetarea hârtiilora descoperite. Se 
crede, că pănă Sâmbătă, înalta Curte va 
trimite dosarula afacerei Boulanger pro
curorului generala pentru a’șl face re- 
chisitoriula. Prin urmare procesula ge
neralului Boulanger nu se va putea ju
deca decâta pe la 5—6 Augusta viitora.

Couvențiă militară rnso-serbescă.
O telegramă din Pesta spune, că 

scirea despre o îmbiare a guvernului 
rusa cătră regența serbescă de a se în
cheia o convenția militară între Rusia 
și Serbia, e lipsită de orice temeiu, 
după cunoscințele ce le au cercurile poli
tice de acolo din parte autoritativă ru
sescă. Ministrula plenipotențiară rusa 
din Belgrad, d. Persiani, n’a avuta nici 
o însărcinare de felula acesta, nici ofi
cială, nici oficiosă. Se dice, că ministrula 
de esterne GruicI va adresa marelora 
puteri o notă-cerculară, în care va des- 
minți în moda energica scirea cu con
venția militară și va ilustra cu acestă 
ocasiă și politica din afară a actualului 
guverna serbescă.

SCIRLLE DILEI.
„Maghiarisâmă44. Sub titlula acesta 

scrie „Erdelyi Hirado14, că curatorulu 
bisericei ev. reformate dr. Hincz Gyorgy 
a data „o frumosă dovedă despre pa- 
triotismula său44 prin aceea, că în ultima 
adunare generală a propusa să se ceră 
redigiarea unei cărți de cântări și rugă
ciuni în limba ungurescă, deorece o parte 
din luterani sunta Unguri și aceștia în 
lipsa unora astfela de cărți ungurescl au 
folosita pănă acuma cărți germane. In 
alta loca însă tota sub acesta titlu spune 
acestă „patriotică14 foiă, că senatula șco
lara ala Timișorei, la propunerea pri
marului orășenesca dr. Telbisz Kaly, a 
hotărîta să pensioneze pe toți acei în
vățători dela școlele comunale, cari de 
cjecl de ani funcționeză ca atari fără a 

sci limba ungurescă. Iu urma acestei 
hotărîrl numai decâta au fosta pensionați 
învățătorii Irsay și John, cari nu sciu 
unguresce. —Ce-șl îuchipuiesca capetele 
scrintite, că „maghiariseză44 !

* * *
Serbare oprită. Guvernula ungurescă 

a interdisă Serbilora din Ungaria, precum 
spune o telegramă din Pesta, de a serba 
aniversarea bătăliei dela Kossovo prin 
vr’o manifestația publică, ca banchete, 
întruniri de asociațiunl corale ș. a. „Zas- 
tava44, organula naționala ala Serbilora 
din Ungaria, 4>ce> că acestă interdicere 
a unei serbări, în care e zugrăvită una 
caractera religiosh, și calificarea ei ca 
acea de „înaltă trădare44 jignesca îu cela 
mai mare grada simțămintele tuturora 
Serbilora.

** *
Spiritele in Bosnia și Herțegovina. Se 

afirmă, că d-la Kallay, ministrula comuna 
de finanțe, în urma esperiențelora, ce 
le-a făcuta în timpula ultimei sale călă
torii în provinciile ocupate, este nemul- 
țămita de starea actuală a lucrurilora și 
a blamata pe funcționari pentru că-i 
daseră informațiunl neesacte asupra stării 
spiritelora. Posițiunea guvernatorului 
Kautschera e sdruncinată.

*♦ »
Dr. Sterie N. Ciurcu din Viena a 

deschisa acolo una cabinet" de consulta- 
țiune cu somitățile medicale, facilitânda 
astfela căutarea paciențiloră români, cari 
se duca la Viena pentru scopula acesta. 
D-ia Dr. St. Ciurcu șl-a schimbata lo- 
coința, care se află acuma: Viena, IX 
Pelikangasse Nr. 10.

* * *
Românii se distingi!. Cetima în „Ro- 

mânula44: Anula acesta Românii dela 
școla de poduri și șosele din Parisa au 
făcuta o deosebită onore țărei nostre; 
între dece diplome, patru au fosta ob
ținute de Români. Etă lista Româniloră 
ce au reușita și terminata susă-numita 
școlă: Alexandru Proca, cu certificata ; 
Brătianu I., cu diplomă; Bujoiu, cu di
plomă; Gaicu, cu diplomă; Lupescu, 
cu certificata ; Pangrati, cu diplomă. 
La școla de Aline a fosta una singura 
Româna, care a terminata, I. Anasta- 
sescu.

*

Istoria Românilor!. Volumula ala 
doilea din „Istoria Româniloră44 de d-la 
A. D. Xenopola, profesora la universitatea 
din Iași, va eși de sub tipara la înce- 
putula vacanțeloră ; ela nu va fi în co- 
merța însă decâta la Septembre. Acesta 
voluma cuprinde istoria Româniloră dela 
întemeiarea țăriloră române pănă la 
mortea lui Petru Rareșu: între altele 
domnia lui Mircea celă Mare, Alexandru 
celă Bună, Vladă Țepeșă, Ștefană celă 
Mare și Petru Rareșă și ună capitolă 
asupra organisărei primitive a țerilora 
române, ună altulă asupra organisărei 
militare în epoca loră eroică.

* * *
Ajutoră. Maj. Sa monarchulă nostru 

a trimisă din caseta sa privată pentru 
supușii austro-ungarl din Pensilvania, cari 
au fostă nenorociți prin vărsarea de apă, 
2000 fi.

** *
Cai din România. După o ordina- 

națiune de mai nainte, oficiile vamale 
la granița română au să pună clausula 
de esportă pe pașaportele de cai, cari 
se ducă în România. Ministrula ungu
rescă de agricultură face cunoscută, că 
astfelă de pașapOrte provădute cu clau
sula de esportă numai atunci se pota 
erășl folosi în Ungaria, decă readucerea 
cailoră e acreditată printr’o nouă clau- 
sulă din partea unei stațiuni ungare de 
intrare. In casă contrară caii se con
fiscă considerându-se pașaportele ca false.

* * *
Negociarea cu losuri. La bursa din 

Pesta deja se arată diferință în vinderea 
losuriloră ungurescl, cari nu suntă, și 
între cele, cari suntă provăcjute cu timbru 
austriacă. Așa de es. hipotecele fără tim
bru noteză 111, Basilica 8’50, Crucea roș.

12*25, cele cu timbru însă 113, 8'75, 
12-75.

* * *
Furtună. Ni-se scrie din Șeitină : 

„Aseră în 14 Iunie n. cam pe la 8 ore 
orisonulă începu a se încărca cu nori 
grei. După ună ventă cam vehementă, 
veni ploia de multă așteptată, deorece 
diu 28 1. trecută nu mai pioase și fiind
că pămentulă din Cianată (comit. Csanâd) 
e ună soiu de pămentă rară, adeseori 
poftesce ploiă. Urmară fulgere și tunete 
înspăimâutătore, âr cătră 9—10 ore ună 
trăsnetă nimeri salașiulă (cătunulă) lui 
Georgiu Ardeleană, subjude în Șeitină, 
lovinda și 4 cai, ce erau legați la iasle, 
— pe unulă 'lă arunca în iasle, — scru- 
mindu-se toți dimpreună cu salașiulă, 
grașdulă și colna. Dauna e 800—1000 fl. 
Foculă ținu pănă dimineța la 3 ore44.

* * *
Regele României a primită din partea 

Regelui Portugaliei și a Regelui Svediei 
scrisori de felicitare în urma notificărei 
ce li-s’a făcută, că Principele Ferdinandă 
a fostă desemnată ca moștenitoră ală 
tronului.

* ♦ *
Tergulă anuală din Sepsi-Sângeorgiu, 

care se ținea în Iunie, se va ține în 
anulă acesta, cu încuviințarea ministrului 
ungurescă de agricultură, industriă și 
comerță, în 2, 3 și 4 Iulie.

*
* *

Tergulă de vite din Mercurea începe 
la 23 Iunie n. Pentru acestă tergă s’au 
anunțată forte mulțl comercianțl mari 
de vite. j

** *
Sinucidere. Locotenentulă de arti

leria Geza Gocz de Kovaszna, dela di- 
visia de bateriă grea Nr. 24, s’a sinucisă 
într’o viă lângă Clușiu.

* * *
Oficiu telegrafică nou. In dilele trecute 

în comuna Hida (Hidalmâs) s’a deschisă 
oficiu telegrafică.

* w *
Fortificațiile României. Lucrările for- 

tificațiiloră, ce se facă la FocșenI și la 
Nămălăsa, se urmeză cu activitate, spune 
„Naționalulă44. Aceste lucrări se esecută 
sub direcția d-lui colonelă Gheorghiu.

** *
Camera comercială și industrială din 

Brașovă va ține ședință ordinară Sâm
bătă în 10/22 Iunie d. a. la 4 ore, în 
localulă său din Tergulă cailoră Nr. 89. 
Suntă de resolvată mai multe afaceri 
importante.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din părțile Călății-mari, 1 Iunie 1889 v.

O di de mare bucuriă a fostă diua 
de 30 Maiu a. c. st. v. pentru poporulă 
din Călata-mare. In acestă di adecă s’a 
sfințită școla cea de nou zidită, școla, 
care are menirea de a fi stâlpulă româ
nismului din acea comună și din îm
prejurimea ei. Și vorbindă despre aceea 
școlă, acum ca desepre ună lucru termi
nată, credă, că nu va fi de prisosă sâ cla
rifică situațiunea în care s’a edificată 
acea falnică zidire, care de departe aduce 
aminte trecătorului, că „Românulă e ’n 
putere și Românu’n veci nu piere.44

Pe câtă cunoscă eu împrejurările, 
cu totă sinceritatea trebue să mărturi- 
sescă, fără a măguli pe cineva, că încă 
cu ani mai ’nainte de acesta înțelegândă 
bravulă preotă Gavrilă Condoră, din a- 
ceea comună, că „șcăla este arma vii
torului44, țn’a pregetată a’șl pune tăte 
puterile, atâtă spirituale, câtă și materiale 
întru câtă îi era posibilă, ca să dea po
porului său impulsulă de a pune umără 
la umără pentru ridicarea unui templu 
museloră din acea comună, de o însăm- 
nătate forte mare în împrejurimea nos- 
tră muDtosă. Și că glasulă său n’a ră
sunată în pustii se vede de acolo, că 
poporulă română din acea comună, ur- 
mândă sfatului părintescă a'lă bunului 
său preotă, a începută la edificarea ace
lui templu fără de a dispune de vre-ună 
capitală orecare, singură numai și nu
mai avisată fiindă la sudorea feței sale.

Uniculă racjimă ce i-a fostă bietului 
poporă română din Calata-mare a fostă, 
Prea Venerabilulă Consistoriu Alchidie- 
cesană din Sibiiu la rugarea și la cla
rificarea demnului preotă G. Condoră 
prin multă regretatulă ppresbiteră ală 
tractului Clușului Vasilie Roșescu și prin 
succesorulă acestuia, zelosulă adminis- 
tratoră ppescă Tuliu Roșescu. Acelă P. 
V. Consistoriu a fostă, care înțelegendă 
însemnătatea unei școle corăspunejătore 
în Calata-mare, nu a pregetată a veni 
în ajutoră poporului în două rânduri 
cu mai multe sute fl. Astfelă — după 
puțina mea cunoscință — am ajunsă la 
terminarea acelei falnice zidiri, asemenea 
cărea îu totă jurulă puține suntă, — ba 
mai că nu se mai află nici la conaționa
lii noștri.

Astfelă s’a ajunsă la 4>ua plinâ de 
bucuriă dela 30 Maiu a. c., în care 4i 
s’a sfințită acea școlă în presența mulți- 
mei de poporă din locă și din jură, în 
presența întregului stată învățătorescă 
din tractulă Clușiului, cari conchemațl 
fiindă pe 4iua următore în adunarea ge
nerală a reuniunei învățătoriloră din des- 
părțămentulă Clușiului, nu au întârdiată 
a se presența la acestă actă însemnată 
celebrată prin meritatulă preotă din locă 
G. Condoră, cu asistență numărosă de 
preoți din jură, între cari amintescă pe 
cunoscutulă cântăreță în jurulă acesta 
Gavrilă Todoruță — nefiindu’ml cunos
cute numele la ceilalți d-nl preoți. Multă 
onor, d-nă am. ppescă Tuliu Roșescă 
a presidată la esamenulă școlei din locă 
ținută în aceea 41 după prân4ă la 3 ore, 
la acelă esamenă, care spre durerea tu- 
turoru celoră presențl și mai alesă spre 
durerea poporului, care atâtă de m iltă 
a fostă pusă la grele probe pănă a ri
dicată aceea școlă, — a fostă cu desă- 
vîrșire nemulțămitoră. Cea mai adâncă 
nemulțămire însă șl-a esprimat’o M. O. 
D. Adm. ppescă în conferința didactică 
de după esamenă, accentuândă din pro
pria sa esperiență din anulă trecută față 
cu anulă de față, că absolută nu s’a fă
cută nici ună progresă, ba cercetândă 
mai de aprope se pote constata chiar 
regresă. Intre astfelă de împrejr.rărl da- 
torința celoră competențl e, ca să ia pe 
viitoră măsurile de lipsă ca și poporulă 
după multele și grelele jertfe aduse pe 
altarulă școlei sâ fie mulțămită și sâ nu 
aibă cuvântă de a se plânge, că înza- 
dară șl-a cheltuită pentru școlă avutulă 
sâu câștigată prin mare ostenele. Și eu 
spereză, că d-lă preotă G. Condoră, din 
ale cărui merite, din considerare la lipsa 
de spațiu, multe trebue sâ le tacă de as- 
tădată, ’șl va da totă silința în acestă 
privință, er de M. On. D. Adm. ppescă, 
nu mâ îndoescă,îi va da totă sprijinulă 
morală în acestă lucrare de mare însem
nătate a sa.

Râmâne sâ amintescă acum, că aduna
rea Reuniunii învățătoriloră, ce s’a ținută în 
4iua următore, a decursă în ordinea cea mai 
frumosă, participândă ună numără în
semnată de învățători. Ca lucru mai 
momentuos din acestă adunare amintescă 
numai alegerea de președinte ală Reu
niunei din acestă despărțământă în per- 
sâna d-lui învățătoră din Mociu Vasilie 
Teotelecană, care a întrunită tote votu
rile cu escepțiunea a 3, primite de fos- 
tulă președinte George Prigonă, — ac
centuândă încă, că tote celelalte puncte 
din programă au fostă discutate cu ună 
viu interesă. V. V.

Hnnfalvy și chartele române.
Amă împărtășită cetitoriloră „Ga

zetei44, că deputatulă ungură Hunfalvy 
(Hunsdorfer) a interpelată la 13 Iunie 
u. pe guvernul ungurescă, întrebându-lă, 
decă are cunoscință, că în România s’a 
distribuită pentru învățământă în școle 
o chartă geografică, unde mai jumătate 
din Ungaria e arătată ca aparținendă 
României, și ce măsură are de gândă 
să ia ministerulă ? Ministrula Csaky a 
răspunsă, că va cerceta și va dispune 
cele de lipsă.
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La acesta răspunde „Liberte Rou- 
maineu astfel!:

„Bunii noștri vecini, Ungurii, sunt! 
forte susceptibili. Der nu putemti face, 
ca să nu fiă mai mulțl Români decât! 
Unguri în regatul! Sf. Ștefanii și, când 
geografii noștri stabilesc! charta etno
logică a Românilor!, suntă nevoițl de a 
indica aprope jumătate din Ungaria ca 
fiinda locuită de conaționalii noștri."

„Tota așa e și cu charta Daciei, 
nu putema schimba istoria, nici modifica 
fruntariile, care sunt! cunoscute de totă 
lumea, numai în scopă de a plăce d-lui 
Hunfalvy."

„Ni-se asigură, că d-la Al. Urechiă 
are intențiunea de a interpela în Senath 
pe d-la președinte ală consiliului și pe 
ministrula instrucțiunei publice în pri
vința unora charte ungurescl, care în- 
corporeză în Ungaria trei sferturi din 
regatulă României."

Poporațiunea fliecesei Caransebeșului.
După datele incurse la senatula bi- 

sericesca dela cele 10 protopresbiterate 
ale diecesei, poporațiunea fu în anulă
1887 de 361,388 suflete, er în 1888 de 
358,998, deci a scăduta cu 2390 de su
flete ; în anulb 1888: s’au botezata 13.255, 
au răposata 10.577, de unde resultă, că 
numărulă botezațiloră a întrecută pe ala 
răposațiloră cu 2678; s’au cununată în 
anulă 1887 2930 părechl, în 1888 2899 
părecht, deci resultă ună scăcjămentă de 
31 părechl.

Pe teritoriulă diecesei s’au aflată case 
locuite de credincioși rom. gr. or. în anulă
1888 65.910, în 1887 63.661 prin urmare 
casele locuite de credincioși rom. g. or. s’au 
sporită cu 2249.

Dela alte religiunl s’au întorsă la 
religiunea gr. or. 197, er dela religiunea 
gr. or. la altele au trecută 100 de per- 
sone; er părechl viețuităre în concubi- 
nata au fostă cu finea anului 1888 6088, 
în 1887 4569 de unde resultă, că numă
rulă concubinateloră s’a înmulțită în 
decursulă anului 1888 cu 519 părechl.

In diecesă s’au aflată cu finea anu
lui 1888: a) comunități matere 313, b) 
comunități filii 35 ; la olaltă 348, în cari 
sunth: a) biserici 326 b) capele 4 c) 
parochii 399 sistemisate după rescriptulă 
declarator! ilirică.

a) în centru: episcopia diecesană 1, 
protosincelă 1, presbiterl 2.

b) în afară: protopresbiterl 8, ad
ministratori protopresbiterall 2, parochl 
și administratori parochiall 354, capelani 
37 și diaconi 2. La olaltă 407 persone 
bisericescl.

Până la finea anului 1888 s’au re
dusă peste totă 71 de parochii, ce au 
fostă sistemisate prin rescriptulă ilirică.

Cele 326 de biserici din diecesă 
s’au aflată: în stare bună 229, slabe 77, 
de totă slabe 20. Laolaltă 326.

Literatură.
Părți alese din Istoria Transilvaniei 

pe două sute de ani din urmă, de Geor
gia Barițiu. Volumulă I. Sibiiu 1889. 
Edițiunea autorului. Prețuia unui exem
plară legată ușoră 4 fl. 50 cr., legată 
frumosă în pândă 5 fl. La aceste prețuri 
aste a se adăuga și porto poștală. — 
După întroducțiune și câteva schițe bio
grafice, opulă de față cuprinde o lungă 
seriă de evenimente dintre anulă 1683 
până în predilele catastrofeloră din 1848 
și ună suplementă cu 44 documente. 
Intregulă opă cuprinde 774 pagini for
mată mare 8°, fundă subîmpărțită în 
15 capitole, și anume:

Michailă Apafi, consiliarii săi și cla
sele locuitoriloră ; Curtea Vienei, câțiva 
bărbați de stată; Inceputulă negociări- 
loră diplomatice între cabinetul! din 
Viena și guvernulă principelui Michailă 
Apafi; Vieța socială și morală din dilele 
lui Apafi și mai târdiu; Starea bisericei 
poporului română în Transilvania și Un
garia sub domnia lui M. Apafi și a îm
păratului Leopold 1.; Primele încercări 
ale unirei religiose cu biserica rom. ca
tolică ; încercările de emanciparea bise
ricei sub Teofilă și Athanasie prin unire 
cu biserica romano-catolică și cu ajuto- 
rulă casei domnitore ; Evenimente culese 
din periodulă dela 1700 pănă la 1712 ; 
împăratul! Carolă VI ca rege ală Un
gariei ală IlI-lea; Evenimente din dom
nia împărătesei Maria Teresia; Reforme 
în biserica rom. cat. și dissensiunl con
fesionali sub domnia Măriei Teresiei; 
Certele și desbinările confesionali între 
Români; Evenimente din domnia împă

ratului Iosifă II.; Evenimente din dom
nia împăratului Leopold II; Evenimente 
din domnia împăratului Franciscă.

Fiă-care capitulă este subîmpărțită 
în paragrafl, er la urmă ca suplimentă 
urmeză o colecțiune de documente, cari 
cuprindă vre-o 110 pag.

Observămă, că cei cari voră prenu
măra acestă valorosă scriere de-adreptul 
dela autoră pănă la 1 Augustă n. c. o 
voră pute căpăta numai cu prețulă de 
4 fl. 20 cr., inclusive trimiterea franco. 
Dela 5 seu mai multe esemplare plătite 
deodată se dau 10°/0 rabată. După 1 
Augustă cartea va trece în comisiune și 
se va pute comanda numai dela librari 
pe lângă prețurile numite la începută.

Vindecarea turburei.
Intr’o corespondență din Za- 

randu, adresată „Telegrafului ro
mână “, cetimu:

In dilele trecute a murită aici în 
Bradă de turbare cetățeanulă G. George, 
înainte cu nouă săptămâni a fostă muș
cată de ună câne turbată, atâtă dânsul! 
câtă și o femeă. A fostă sub cura unui 
medică de aici K.... Tocmai la 9 săptă
mâni după-ce a fostă mușcată — când 
ranele dela mâni erau vindecate — s’a 
ivită turbarea, și după o durată de doue 
cjile a repausată. Nu scimă ce se va 
întâmpla cu femeia mușcată de același 
câne, care pănă acum e sănătosă și nu 
dă vre-unh simptomă de turbare. La 
totă întâmplarea ar fi de dorită, ca ast- 
felă de omeni nenorociți să se trimită 
la vre-ună spitală, ca să fiă observați, 
și să nu se amăgescă omenii, că voră fi 
curați; căci nu fiă căruia e dată a afla 
veninulă lui Pasteur.

Vorbindă de acestă casă, nu potă 
a nu atinge cevașl despre turbare în 
trecăth. In Zarandă, ca antidotă contra 
turbărei, se folosescă gândăcei pisați, pe 
cari îi beau în nisce zamă. Pe rană se 
pune aiu (usturoiu) pisată bine, și apoi 
se învăluescă cu o pânzătură.

Nu se așteptă multă și pacienții 
mergă în comuna — Beșană — tractulă 
devei — la economulă Irimie Ioană, ca
rele taiă morbosului sub limbă și-i scote 
cățeii. îndeplinită odată operațiunea, 
morbosulă e scăpată, — cum se spune.

Cunoscă mai multe cașuri, în cari 
pacienții au fostă operați, și astădl suntă 
sănătoși. Unora le dice, decă se ducă 
la operatoră, că e pre târdiu; așa se în
tâmpla și lui G. George, care muri.

In anulă acesta s’a întâmplată ună 
casă aici la gimnasiu cu studentulă 
G. Periană. Acesta a fostă mușcată de 
ună câne, după cum se afirmă, turbată. 
După ce tînărulă respectivă a începută 
a se afla rău, a ave dureri la capă, 
greță etc., a mersă în comuna Beșană, 
unde s’a supusă operațiunei lui Irimie 
Ioană. Operațiunea s’a efeptuită la 9 
Februarie a. c. și despre acestă opera
țiune s’a estradată numitului tînără o 
adeverință, subsemnată de parochulă 
nostru din Beșană A. Berariu, de Ioană 
Irimie, carele scie scrie, și de doi mar
tori. Originalulă adeverinții e la direc
țiunea gimnasiului din Bradă.

La totă casulă medicii din apro
piere ar merita să se ocupe de operați
unile numitului Irimie, și de cățeii, ce-i 
scote dela morboșii, de turbare.

După operațiune, ne spune studen
tulă supranumită, că i-s’a pusă sare în 
locurile operate. Secretulă curei și ală 
metodei de operațiune este o moștenire 
din moși, strămoși în familia lui Irimie.

DIVERSE.
Vești despre Stanley. înștiințări pri

mite de curândă dau de presupusă, că 
Stanley a fostă ântâiu la Uriri, pe la
cul!, Victoria Nyanza, unde a lăsată 
56 bolnavi, apoi, întorcându-se îndărătă, 
a apucată pe însăși malurile lacului. 
Ultimele vești arătau, că se întorsese la 
Uriri, unde afla în vieță numai ună mică 
numără dintre cei 56 bolnavi lăsațl acolo, 
er cei mai mulțl murise. Elă însuși nu 
mai avea decâtă o mică parte din es

corta sa, rărită de friguri. Unyara, unde 
se afla atunci Stanley, e situată în re
giunea Kawinrodo, la 15 4*1® depărtare 
de Uriri. Deci să vede, că Emin călca 
pe păsurile eminentului exploratoră, fie 
pentru a se întorce cu elă la cdstă și 
apoi în Europa, fie pentru a oqroti, pănă 
la ore-care distanță, retragerea popula- 
țiunei dela Wadelai, doritdre de a rein
tra cu Stanley în lumea civilisată. Fi- 
resce, „Emin relief Committee" dela Lon
dra a primită cea dintâi veste prin grija 
agentului său dela Zanzibară. Ea crede, 
că e o greșelă în data de 2 Decembrie 
arătată în depeșă. Stanley n’ar fi putută 
în 80 dile să trecă Arwimi, să ajungă 
pe Emin pe laculh Albert, să străbată 
Onnyoro și Ouganda și să ajungă pe 
malulă sud-vestică ală lacului Victoria 
Nyanza. Probabilă trebue să se cetescă 
2 Februarie 1889 în locă de 2 Decem- 
vre 1888, o deosebire de 2 luni. După 
„Emin relief Committee1*, Stanley a tre
buită să se ducă la Uriri pănă la extre
mitatea meridională a lacului Victoria 
Nyanza, adecă la Msalala, unde a fostă 
creată pentru dânsulă ună mare depo- 
sith de munițiunl și alte articole de apro- 
visionare, pentru momentulă întorcerei, 
și dela Msalala s’a îndreptată spre Mom- 
bassa. „Emin Committee" nu spune ni- 
mică de data probabilă a întărcerei lui 
Stanley. După tote calculele făcute tre
bue 90 de dile în timpulă normală spre 
a merge directă dela Uriri la costă. To
tuși Stanley a trebuită să facă ună în
conjură spre a se duce la Msalala; a 
putută să mai fie întârdiată de împre
jurări neprevădute. Oricum, fie „Emin 
relief Committee" declară, și cu drept! 
cuvântă, că marele exploratoră a trium
fată de tote greutățile, și că pe la în- 
ceputulă lunei Septemvre, de nu i se va 
întâmpla vr’o nenorocire, ne putemă 
aștepta să ’lă vedemă apărândă în mij- 
loculă civilisației, spre a ne face poves
tirea cea mai stranie de aventuri ade
vărate, pe care va fi audit’o sfârșitulă 
secolului ală XIX.

Aici nu-i iertată să se bată. Ună 
învățătoră avea mare năcasă cu elevii 
dela școlă, cari veniau și-i băteau mereu 
în ușă. Cum să scape de ei ? Pe nisce 
cdle de hârtiă, pe cari le acățâ de ușă, 
învățătorulă scrisese cu litere mari: „Aici 
nu-i iertată să se bată." Nu trece însă 
multă și etă ună băiată, pocă ! în ușă. 
„AștSptă mișelule, dise învățătorulă, cu- 
noscendu-lă că-i din școla lui, „îți voiu 
arăta eu ție." — A doua 4i băieții erau 
forte curioși să vedă, ce are să se în
tâmple. Vinovatulă era pregătită la o 
bătaiă sfântă. învățătorulă intră, po- 
runcesce s’așede o bancă, strigă pe bă- 
iatulă vinovată, și-i dice să se întindă 
pe bancă; elă sta cu trestia în mână. 
Der, ce minune? cum îi ridică rocule- 
țulă, învățătorulă, pufnindă de rîsă, se 
duce spre ușă. Băiatulă îșl cususe o 
hârtiă cu inscripția : „Aici nu-i iertată 
să se bată!“

Domnișora pisiceloru. In dilele aces
tea s’a terminată ună casă de moște
nire forte interesantă. Nu departe de 
Danzig trăia în vila sa o domnișoră bo
gată și bătrână, numită de comună „dom- 
nisora pisicelorh", care avea o predilec- 
țiune deosebită pentru mâțe, de cari ținea 
în vila ei nici mai multă, nici mai pu
ține, ca 300, nutrindu-le numai cu aju- 
torulă altei fete. Domnișora a murită cu 2 
ani înainte de asta, testându-șl totă averea 
la fata din casă cu condițiune să-i îngri- 
jască pisicile pănă la mortea loră. Ne- 
murile intentară procesă pe cuvântă, că 
răposata n’ar fi fostă cu mintea întregă, 
când a făcută testamentul!, de altă parte 
că numărulă pisicelor s’a redus în curând la 
trei, murindă una după alta morte nena
turală. Intr’aceea moștenitorea bogată 
se mărită, luândă de bărbată pe visitiulă 
stăpânei sale. Acesta a împăcată totă 
certa, dândă rudeniiloră jumătate din 
moștenire, cam 300,000 mărci (ă 60 cr.)

0 dramă de amoru. Foile maghiare 
comunică despre o tristă dramă de amoră 
ce s’a sevîrșith la Seghedină. Etă cele 

ce s’au întâmplată: Iulia Martonoși era 
de-o frumsețe vestită. Ună băiată bo
gată, Bodo Istvan, se și înamora de ea, 
și relațiunea de doi ani dintre ei se sfârși 
prin aceea, că tînăra fată născu ună co
pilă. Amantulă ei însă în loch de-a o lua 
după acesta de nevestă, s’a însurată cu 
alta. Acestă infidelitate Iulia n’o putea 
s’o uite, și de aceea, de câte-orl numai 
avea privilegiu, se lega când de fostul! 
ei amanth, când de nevasta acestuia. De 
vre-o două ori au ajunsh chiar și înain
tea tribunalului. Acum în diua Rusalii- 
loră er s’au întâlnită la ună birth, unde 
se ținea o petrecere. Fata înșelată, și 
care se înțelege, că nu s’a mai putută 
mărita, când a vă4ută intrândă în sală 
pe fostulh ei amanth cu soția lui, s’a 
aprinsă, și în decursulă petrecerei a fă
cută mai multe observațiunl malițidsela 
adresa lui Bodo și a nevestei sale. Er 
când elă plecă afară, îi dise nevestei; 
„Ve4l să’țl păzești bine bărbatulă, căci 
am să-lă sărută!" Bodo Pista, reîntor- 
cendu-se, audi cele dise de fosta lui a- 
mantă, și începu să o ocărască de ce ca
ută c«rtă. Der ea ’i dise: „Mai bine ar 
fi să cumperi o haină pentru copilulă 
tău ; ce dracu, de șepte ani ai pute să 
faci și tu atâta !“ Bodo se înfuria de 
aceste vorbe, care’lă făcu să roșescă în 
publică, și amenință pe Iuliș. Ii dise: 
„0 să vă cumpără eu haine, de sciu, că 
n’avețl să le rupețl." Cu acesta certa 
s’a sfârșită. Care nu fii însă sensația 
din orașă, când a doua di Iuliș a fostă 
găsită mortă, în drumulă ce ducea spre 
casă. Pe corpulă ei se vedeau mai 
multe răni, er pe gâtă se vedeau urmele 
degeteloră, care au sufocat’o. Se crede 
că ea fostă pândită și omorîtă din răs- 
bunare de cătră fostul! ei amantă. Acesta 
s’a și arestată.

Stanley se 'ntorse. Oficiulă Reuter 
vestesce din Zanzibară cu data de 16 
Iunie: Scrisori datate din Ujiji dela 10 
Martie anunță, că Stanley a dată de 
Tippo-Tip și că a trimisă câțiva bolnavi 
din suita sa peste Congo. Stanley are 
intențiunea să vină cu Emin-pașa cătră 
litoralulă ostică. Tippo-Tip va sosi, 
probabilă, peste patru luni în Zanzi
bară.

Cursul ii pieței Brașovu
din 20 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românești Cump. 9.40 Vend. 9.43
Argint! românesc! - „ 9.35 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9-46 ti 9.49
Lire turcescl - - - „ 10.60 H 10.68
Imperiali - . . . „ 9.60 n 9.68
GalbinI „ 5.56 n 5.60
Scris, fonc. „Albina“6u/o „ 102.- n —

„ „ „ 5°/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - . „ 120.- „ 122.-
Discontul! - - - - 6>/2-8»/o pe anfi.

Cnrsnlu la barsa de Viena
din 19 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0..........................101.10
Renta de hârtiă 5°/„..........................95.30
împrumutul! căilor! ferate ungare - 143._
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100._
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —._
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (3-a emisiune) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare - - - - . 105__
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale Banat!-Timiș! - - - 105.__
Bonuri cu cl. de sortare - - - _ 495__
Bonuri rurale transilvane - - . . 105.__
Bonuri croato-slavone - - . . . 105__
Despăgubirea pentru dijma de vin!

unguresc! ............................... 99,80
împrumutul! cu premiul! unguresc!| 140.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 126.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 43.50
Renta de argint! austriacă ... - 83.75
Renta de aur! austriacă ----- 109.10 
LosurI din 1860 ...............................141___
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.25 
Acțiunile băncei de credit! austr. - 303.25 
Galbeni împărătesei............................... 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9 45
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.30
Londra 10 Livressterlinge - - . . 119,35

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA4,
Institute de credits și de economii

priinesce în comisiune efectuirea de plăți si 
încassărî atâtu în interioriilu țărei eâtiî și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză manete, efecte 
și cupone. dă însasl seu îngrijește ceruri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a ori-cărei 
tiunl de bancă în România.

9

Informațiuni mai de aprope se potu lua 
biroulu institutului, piață No. 30, dela 8 2

dilnicu în 
ore d. a.

•?

Bolta din colțulu prundului scheiloru casa No. 1387 îm
preună cu 2 odăi lipite de densa și pivniță este de datu cu 
chiria dela sf. Miliailu a. c.

Despre care se pote afla cele de lipsă la BĂILE DE 

ABURU.

ABONAMENTE

>>
i

TRANSILVANIEI"GAZETA
Prețuia abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni .

s luni.
anu .

3
6

12

trei
șese
unu

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

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

Pentru Romania și străinătate:
anu................................................................... 8
șese luni........................................................ I
trei luni......................................... .2

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se

II. -
II. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

■Budapesta —B’i-rdealii E’redealu EBudapesta EB.-BBes>ta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-SB.-iBesta C'opșa-niieă — Sibiiu
i| Trenu i 
laccele-]
| ratu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I 
Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Fugvi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădfișel

Tren de | Trenu 
per- i 
■dne

~i s.-
8.31 2.-

11.20 4.0E
2.22 5.4f

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

[Tren de Trenu 
per- 
s6ne

a i vnu.
accele-1 Trenu 
ratu j mixfc

3.10

4.18

7.41
8.16

9.05
9.35

Bucuresci
6 pQ FredenIA

Tiniișfi

Brașovu

Feldiora 
Apața 
Âgostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copșa mică j

4 40

CI ușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulu de : 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelil
Blașiu 
Micăsasa
Copșa micii 
Mediașu 
Elisabetopole
Sigliișura
Hașfaleu 
Homorodii 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

10.35

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
6.24
6.38

161
5.37

susu

Brașovu

Timișil 
l'redealu

Bucuresci

5.32
6.15
6.47

11.50

Trenu 
, omni- 
| bus

7.30 *)__ ’
1.14 B.O-'i BuilnpeMi*
1.45-------
2.32

Trenu | Trenu 
omni
bus

de 
pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena

6.22 Szolnok
7.23 Aradu I 

I

*

oo 
s g
o
3
3

Micăsasa 
iBlașiu 
Crăciunelil

6.56 Teiușu
7.15|iAiuda
7.48 VințulCk de susd
9.13;,Uiora
0.04 Cucerdea
0.12 Ghirișu
0.19 Apahida I

L34 C'ușiu >
2.11 Nădășelu
2.29 Gîhrhău
1.10'Aghirești
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca

Rev
Mezo-Telegd 
Fugvi-Văsârheli 
Vârad-V elencze

I
I

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32 Oradea-mare

P. Ladâny
Szolnok
UiidttpeHtn

Viena

6.45
7.0(>
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40 7.15 6.05

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

10.50
1.33
3.29

1.55 7.45j

G> Q P2 •"t G

3
<t>

Glogovațil
Gyorok
Paulișu 
rRadna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșinti
Zamti 
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotil
Vințulu de josu
Alba-Iulia
TeiușA

Simeria Pis

8.— Simeria 
8.36^ Strein. 
9.02!|Hațegii 
9.32 Pui
0.11 Crivadia 
0"Banița

IPetroșenI12.1611
12.50a
3.04
3.36 Aradil
3.52 Aradulb nou
4.03 INemeth-Sâgh
4.47 Vinga
7.30 Orczifalva 

fY"oî Merczifalva 
Timișora9.55

GhirișQ 
Turda

MurAșu-S<u<l<»șu-IBi.M<i-ița EBiMi-ița-ÎVEureșd-IjiidoșiI

MurSșl-Ludoșu | 4.30| Bistrița 3
Țagu-Budatelecfl | ț ij7 Țagd-Budatelecu g
Bistrița jj _  Mureșu-Ludoșu g'gg

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.
- ■ ---- - ----------------------------- ------------------------------------------------  -

Sighișora
Odorheiu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

3.40 Teiușu
9.30 Alba-Iulia

12.38 Vințuhî de
5.36 Șibota 

“6?O6 Oră?t?a
g Simeria (Piski)
6 43 Deva
g Braniclca
Ț 14 Ilia.
7 40, Gurasada 

Zamti
8 42 8oborșiniî
9 11 Berzava 
9;39|con°pti
g QQ iRadna-Lipova 

io'13lpauli?u 
10.37 Gyorok 
10.53 ,(iloSovat 
1139 Aradu 
12.01
12.29 Szolnok

7.57

l.-4H Viena

josu

1.42
2.32

Trenu 
mixt Copsa-mică 

iȘeica mare 
.Ldmneștî 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22

8.- 3.46
8.35 4.18

4.35
5.05
5.46 

~Î7
6.40

5.35
10.34 6.01
10.50 644
11.16 7 25
11,30 7.1!

1
6.47 11.54 l’etroșeni 9.36
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 I Hațegh 12.23
11.50 3.53lstreiu 1.12
12.30| 4.25|Simeria 1.51

Aa-adu—Timișiu-a

4.26
5.12
5.55 
“,4Î
7.26
8.14
8.50

T i in i ș<» i-a—A ra d u

6.12 4.12 Timișbra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19

1 7.01 5.01 Orczifalva 7.46
1 7.30 5.29 Vinga 8.15

7.55 5.47 Neineth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulă nou 9.11
9.04 6.50 Anul ii 9.27

(■liirișu- Turda Turda —Ghirișu

9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghiriși

SijKhișnra — Odorheiu

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Sibiiu-Copșa-micâ

Sibiiu
Ocna 
Loinnești
Șeica mare
Copsa-inică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdca - Oșorheiu-
Bî eikli inii Să săsescu

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșil 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernuta 4.43 11.57 5.28
Sânpaulâ 4.58 12.12 5.44
Nlirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu
5.40 lB.&o] 0 97

4.58 - ------
Reghinul-săs. 7.35

Re^hinulft sftseseu-
■*Korlieiii-Cn<*er<Iea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu j 10.— 9.49

6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulh 7.28 12.58 11.02
Iernutu 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșu 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

i Simeria (Piski)-('nied

Simeria (.Piski)
Cerna
Uniedura

2. ÎS
2.39
3.08

I nied.-Sinieria (Piski
Odorheiu—Sighișora

||l nieddra
_ erna 

| 8.56, Simeria
6.05 Odorheiu
9.12ț|Sighișâră

6.-

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

9.30
9.56

10.15i


