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Brașovu, 13 Iunie
Vorbirea, ce Maiestatea Sa mo- 

narchulQ a adresat’o președinților^ 
delegațiuniloru austriace și ungare, 
a făcutu pretutindeni im presiunea, 
că situațiunea din afară, deși nu 
e pentru momentu periculu de res- 
boiu, este inse totuși forte seriosă.

Și de astă dată părerile ioiloru 
din Berlină, Parisu și Londra se 
unescu de a accentua seriositatea 
ce resultă din declarările discur
sului împăratului Austriei. Er bursa 
din Viena a întâmpinată cuvintele 
Maiestății Sale cu o scădere a cur
suri loru.

Ce privesce foile francese și 
englese, trebue că le-a impresio
nată mai alesă acelă pasagiu alil 
discursului, în care se asigură, că 
guvernulu austro-ungaru, ale că
ruia raporturi cu puterile streine 
nu s’au schimbată, stăruesce în 
deplină înțelegere cu aliații mo- 
narchiei pentru o desvoltare păci- 
nică a situaiiunei europene, care con
tinuă a fi „nesigură."

Pentru prima oră, Maiestatea 
Sa, vorbindă de aliațt și nu numai 
de aliatulă germană, a amintită 
și alianța cu Italia. Mai departe 
trebue că a produsă ună resenti- 
mentă 6re-care, mal alesă în Pa
rish, pasagiulă privitoră la Serbia, 
în care seesprimăpărerea dereu pen
tru abdicarea regelui Milan și toto
dată este avertisată regența din Ser
bia „ca să nu espună țera unor peri- 
cule seriose, printr’o politică neîn- 
țeleptă față cu Austro-Ungaria“.

Unele foi austro-angare se în
cercă a asemăna discursulă de 
acum ală Maiestății Sale cu cele 
din anii trecuțl și află, că de 
astă dată n’a fostă vorbă de o 
„crisă periculosă“, ci numai de o 
nesigură situațiune a Europei, la 
care s’au mai adausă și cuvinte 
de speranță în susținerea păcii.

A conchide de aici cum facă 
unele foi din Pesta, că situațiunea 
este acți mai puțină amenințătâre, 
e lucru totu așa de netemeinică, 
precum netemeinică este părerea 
că, deorece preliminarulu buge
tului comună pentru 1890, ce se 
va presenta delegațiuniloru, este 
cu aprope șepte milibne mai re
dusă decâtă bugetulă de pe 1889, 
ar urma, că în viitoră se voră 
micșora sarcinele impuse monar- 
cliiei de stările nesigure din afară.

In 1889 au fostă adecă în to
tală încuviințate 139.165,324 fl.. 
er pentru 1890 suntă preliminate 
132,224,339 fl. Resultă der față 
cu bugetulă votată de delegațiunl 
în anulă trecută o reducere de 
6,940,985 fl. Der în realitate a- 
cestă diferință dispare, decă vomă 
ave In vedere, că creditele supli
mentare de 7.1 miliâne, ce figu- 
reză alăturea cu preliminarulu, 
facă se dispară cu totulu acestă 
diferință între cele două bugete; 
la acesta se adauge și împreju
rarea, că în anulă acesta s’au pusă 
în bugetă cu 7 milibne mai pu
țină pentru nouele pusei cu repe- 
tițiă, fiindă deja cumpărate par
tea cea mai mare. De aci ur- 
meză, că în realitate apare buge- 
tulu pe 1890 cu șepte milione 
mai îngreuiată decâtu celu tre
cută.

Cifrele acestea esplică in dea- 
junsă neliniștea ce domnesce în 
monarcliiă în privința viitbrei 
desfășurări a lucrurilor^.

Mai alesă în ce privesce Orien- 
tulă se pote susține, că situațiu
nea a devenită pentru Austro- 
Ungaria mai nesigură ca mai na- 
inte. Și este întrebarea decă Ger
mania, care declară că n’are in
terese în Orientă, va da totă 
sprijinulu seu monarchiei nostre 
și atunci, când acesta s’ar încurca 

într’ună râsboiu din causa Serbiei 
ori a Bulgariei.

Ce-i dreptă, în discursulă îm- 
pârătescu se amintesce Bulgaria 
arjl ca o țâră, unde domnesce or
dinea și liniștea. Der bre este 
așa de sigură lucru, că acestă or
dine și liniște va dura mai multă 
timpă?

Der pote că în privința acesta 
va conține declarațiunea, ce o 
va face ac|I ministrulă de esterne 
Kalnoky, amărunte, cari se arunce 
mai multă lumină asupra celoră 
ce se petrecă în Orientă. Deo
camdată vedemă, că pacea nu 
este cu nimicu mai asigurată ca 
în anulă trecută.

ZZTZT
Circulara ministrului de esterne aid Serbiei.

Miuistrulă afaceriloră străine alo 
Serbiei a adresata tuturora agențiloră 
săi din străinătate o circulară, ordonân- 
du-le s6 desmmță soirile publicate în 
presa străină în privința situați unii din 
afară și din năuntru a Serbiei, precum 
si comentariile la cari a data ansă a- 
propiata serbare a centenarului dela 
Kossovo, întdreerea mitropolitului Mi- 
haila la Belgrada și toastula împăra
tului Rusiei adresata principelui Munte- 
negrului.

Generalulă GruicI, ministru aia afa- 
cerilora străine, crede că trebue să des- 
mință aceste sciri, cari ar putea sâ dea 
nascere, dice densula, la evenimente 
supărătore, pe cari cu tote astea nimica 
n’ar face să se prevadă.

Se anunță din Belgrada „Corespon
denței Politice", că circulara d-lui GruicI, 
adresată representanțilora Serbiei în străi
nătate, dice că celebrarea serbării cente
narului bătăliei dela Kossovo e lipsită 
de ori ce caractera pol’tica. Circulara 
combate aserțiunile cari atribue mitro
politului Mihailă una rola politica. Ea 
respinge în sfârșita tote combinațiunile 
relative la Serbia și cari se raportă la 
toastula ridicatu de Țara principelui 
Nicolae, pentru-că nimica nu justifică 

presupunerea, că toastula pdte sâ pro
ducă o reacțiă în sentimentula dinastica 
ala poporului serba seu ala cercurilorfi 
competente din Serbia. E greu de a 
înțelege o înlocuire a dinastiei serbescl 
prin dinastia muntenegreană și stabilirea 
unei paralele între regele Serbiei și 
principele Nicolae, în vederea tronului 
Serbiei.

Viitorulă resbelă și Elveția.
Piarula oficiosa „Ost-Sehweiz" pu

blică una articola privitora la „afacerea 
Wohlgemuth", ce face mare sensațiune 
și a cărui analisă este următorea :

„Scopula întregei acestei gălăgii 
este de a găsi una pretexta plausibila 
ca Germania să nu mai fiă obligată a 
recunosee neutralitatea elvețiană. Acesta 
e o urmare a ultimelora convențiunl sta
bilite la Berlină între Germania și Ita
lia și cari au încoronata ună edificiu, a 
cărui prima piatră fusese pusă anulă tre
cută, cu ocasiunea călătoriei împăratului 
Wilhelm la Roma. Nu e vorba despre 
o convențiune militară propriu disă, ci 
despre ună plană de operațiune ală ar- 
mateloră aliate, în viitorulă răsboi, contra 
Franciei.

In acesta plana Elveția jdcă ună 
rolă capitală, căci e de prevăduta, că o 
armată italiano-germană ar lua ofensiva 
din Elveția contra Franciei, Italienii și 
Germanii ară intra deci în acelașa timpă 
în Elveția.

Seu că Elveția va autorisa violarea 
teritoriului său și atunci ea va fi consi
derată ca țeră amică, seu ea se va opune 
trecerii coalisnțiloră și atunci ea va fi 
tratată ca dușmană. Der și într’o hipo- 
tesă și într’alta neutralitatea sa dispare. 
Se facă silințe de pe acum de a de
prinde pe Elvețiafsă respecte dreptulu ce
lui mai tare și la acesta servă Wohlge
muth".

Uuă^altă diară elvețiană, „Allgemeine 
Schweizer Zeitung", emite următorele re- 
flexiunl:

„Germania se silesce a înfățișa pe 
ună agitatoră și agentă provocatoră

FOILETONULUI „GAZ. TRANS.“

Crescerea prtmciloru
în etatea până la 6 ani din punctă de ve

dere sanitară și intelectuală.
Educațiunea nu începe dela aceea 

etate, cândă dăină pe copilă la șcălă, 
căci la 6 ani educațiunea este deja îna
intată, forma deja a începută să se de
termine. Din acestă punctă de vedere 
comită o erore rnulțl părinți prin aceea, 
că negligeză crescerea fisică și intelec
tuală a prunciloră în etatea pănă la 6 ani, 
consolându-se cu idea, că „va veni tim- 
pulă șeolei și acolo se voră îndrepta", 
E greșită educațiunea pruncului, decă 
în casa părintescă copilulă dispune de 
voința sa, face ceea ce lui îi place, fără 
a fi judecată de cineva. Prin o astfelă 
de crescere necoregibilă nu numai că 
îngreunămă sarcina învățătorului, der 
nefericimu prunculă și pentru vieța 
practică.

Copilașulă e forte delicată, elă are 
trebuință să fiă bine înțelesă, perfectă 
presimțită și multă iubită! Din inima 
părințiloră și cu deosebire din inima 
mumei sale va trece binele și adevărulă 
ca prin intuițiune în spirit.ulă lui. Chiar 
pentru aceea părinții trebue să fiă cu 
mare grijă le crescerea prunciloră în 

în etatea pănă a-i da la școlă și să nu-i 
lase în grija unoră servitore nebăgătore 
de semă, ci să se ocupe ei înși-șl eu 
crescerea loru, cu atâtă mai vertosă, că 
în acestă etate se pune temelia la o 
crescere bună și morală, prin care să se 
susțină și sănătatea prunciloră. Sănătatea 
e lucrulă principală, ceea ce apare și 
din părerea Romaniloră, cari diceau, că 
„spirită bună numai în corpă sănătosă 
pote locui".

Copilulă vede atâtă de multe lucruri, 
încâtă este necesară să-lă ajute cineva 
a destinge caosulă ce i-se presintă. 
„Prima manifestațiune a copilului, jice 
Froebel, este forța. Forța provocă re- 
sistența; de aici, primula strigătă ală 
copilului. Elă dă cu piciorulă în ceea-ce 
’i-se pare ună obstacolă ; ține ’n mână 
obiectulă ce i-a eșită îuainte, și deci- 
siunea se deșteptă".

Pe lângă gradulă de desvoltare do
bândită prin putere, se adauge imediată 
sentimentula de bună traiu. De acolo 
bucuria ce espriină copilulă aflându-se 
într’o temperatură dulce, încunjurată de 
seninătate, de bucuria, de frăgediine, 
căci a încunjura pe copilă fisicesce, mo- 
ralminte și intelectualminte cu aeră cu
rată și lumină senină : etă educațiunea. 
Er crescerea trupescă a prunciloră se 

baseză în cea mai mare parte pe nutri- 
rea, mișcarea corpului, dormirea și cură
țenia.

Nutrementulă copiiloră la începută 
constă mai multă din lapte și numai 
mai târdiu li-se potă da și nutreminte 
mai substanțiose, der nu iritătore. Pă
rinții trebue să îngrijescă ca pruncii să 
nu-șl îngreuneze stomaculă, pentru aceea 
ar fi fărte de dorită, ca pruncii cei mai 
mărișori sâ mănânce regulată de trei seu 
celă multă de patru ori pe di. Mân
carea fără cumpătare are influință rea 
asupra creeriloră , și cu tote acestea 
suntă rnulțl părinți, cărora le pare bine 
decă vădă, că pruncii loră mancă câtă 
se pote de multă, și nu cugetă, că ar 
face mai bine, decă din prisosulă loră 
ar ajuta pe cei copii săraci, cărora le 
lipsesce o bucată de pane, ca să-și stem- 
pere fomea. Apoi este o datină forte 
rea din partea părințiloră, că dau prun 
ciloră sâ guste din tote beuturile din 
cari beu ei; acesta nu se recomandă, 
deorece beuturile iritătore și spirtuose 
nu suntă pentru copii, căci reulă mai 
ușoră se legă de copilă ca binele. Au 
doră n'avemă esemple vii, din cari pu- 
temă deduce urmările triste, ce provină 
din gustarea beuturiloră iritătore ? Da- 
torința morală im, une deci părințiloră 

a-șl feri pruncii de acestă bolă în adevâră 
lipiciosă, aplicândă măsurile cele mai 
practice pentru delăturea râului.

Crescerea trupescă se baseză și pe 
curățenia, căci curățenia este mijloculă 
principală pentru desvoltarea organeloră 
simțirii; trebue deci să îngrijescă părinții, 
ca pruncii să nu’șl murdărescă nici cor- 
pulă, nici vestmintele. Curățenia pelei 
și a dințiloră din punctă de vedere sa
nitară și estetică este forte necesară. 
Aerulă curată și apa rece are asupra 
prunciloră cea mai salutară influință. 
Capulă și gâtulă atâtă preste di, câtă și 
preste nopte trebue ținute desvâlite și 
numai când petrecă pruncii în aeră li
beră trebue scutiți de frigă. Nu e să- 
nâtosă a purta pe capă măramă 
(cârpă), căci se împiedecă evaporarea 
pelei și de aici plângerile de dureri de 
capă, apoi marama adesea acopere ună 
capă neperiată și desarangiată. Invâță- 
tărea e chemată, ca prin exemple prac
tice și prin o conversare câtă se pote 
de afabilă, să deslușescă părințiloră ur
mările rele, ce provină din datina acesta 
netolositore.

Câtă pentru îmbrăcămintea prunci
loră, aceea trebue să fiă acomodată tem- 
peraturei, sS fiă comodă și ușOră, ca să 
se potă mișca copiii ușoră .și negenațl 
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ca și cum ar fi una integer vitae sceleris- 
que purus. Din fericire nicl-odată gu- 
vernulă elvețiană nu va voi a se înjosi 
pănă a se asocia la o atare aprețiare, 
ce denotă o lipsă complectă de simța 
morala. “

Proclamațiile contra Austro-l'ugarici.

O telegramă din Belgrada spune, că 
tipografia IvanovicI a fosta închisă de 
polițiă, după ce s’au găsită în ea dife
rite scrieri volante și placate revoluțio
nare în contra Austro-Ungariei. Cele 
mai multe din aceste scrieri erau des- 
tieate pentru Bosnia, Er:egovina și pen
tru provinciile monarchiei locuite de 
Șerbi. In acestă mișcare e amestecata 
și Rusulă Sergiu Șarapov, care se dice 
că va fi espulsata din Serbia.

Mobilisarcn Rusiei.
Una articula militară ala făiei „Ber

liner Tageblatt" arată, că Rusia în anii 
din urmă șl-a înlăturata slăbiciunea sa 
de mai nainte prin mobilisarea treptată, 
așa că adl stă apropo mobilisată la gra
nița vestică. In fața Germaniei are șepte 
corpuri, der puterea principală de opta 
corpuri a înaintat’o cătră Austria. Ru
sia vrea să ațîțe pe Austria în peninsula 
balcanică, pănă ce o va provoca pe Aus
tria să atace, în care casa Germania 
după textulă tractatului nu e obligată 
a’i da ajutora. Din acelașă motiva însă 
Austria nu vrea să fiă împinsă la ataca, 
der întrebarea e, că acestă amânare fi-va 
ea încă multa timpă posibilă?

Elveția și Germania.

Ama spusa cu altă ocasiune, că El
veția nu va ceda amenințărilor^ Germa
niei în afacerea comisarului Wohlgemuth. 
Din cele ce urmeză se pote vede, că 
ama avuta dreptate. In adunarea fede
rală, d-la Droz a făcuta o dare de semă 
asupra situațiunii. Ela a c|isă, că con- 
siliula federala, răspundendă Germaniei, 
a respinsa în moda neteda pretențiunile 
germane. Consiliula caută să îndepli- 
nescă datoriile impuse de neutralitate, 
der nu admite nici o jignire a dreptului 
de suveranitate ala Elveției, nici inge
rință streină în afacerile confederațiunii. 
Oratorula a terminată cerenda ca con
siliula federala să aviseze la mijloce mai 
eficace de a supraveghia elementele 
streine, care locuescă în Elveția. Adu
narea federală și-a esprimata încrederea 
sa în consiliula federala și a promisa 
că-la va sprijini.

Școlele italiene în streinâtate.

Camera italiană a discutata bugetul 
ministerului afaceriloră străine. Răspun- 
d^nda la mai multe întrebări asupra șco- 
lelora italienescl din străinătate, d. Crispi 
a declarata, că în urma inspecției vechi- 

lora școle șl-a plângeriloră continue în 
privința lor, ar trebui să se procedeze la 
o nouă organisațiă a școleloră. Nu mai 
era nici cu putință nici demna d’a ajuta 
școle congreganiste antinaționale, cari 
nu recunoscuseră protecțiunea regelui 
Italiei, și nu voiau, chiar în nici una 
casa, să admită visita consulilora italianl. 
Trebue de altminterea să se noteze, că 
disele congregațiunl aternă politicesce 
de Francia și spiritualminte de Vatican. 
Guvernula nu și-ar fi făcuta datoria și 
decă ar fi continuata a ajuta nisce școle, 
cari nu suntă italienescl decâta cu nu
mele. Ministerulă a fosa totdeuna dar
nica în încuragiărl pentru religioșii, cari 
11-au ceruta, după cum o probeză acțiu
nea guvernului în China, în Țera sfântă. 
D. Crispi reveleză câteva dificultăți, ce 
s’au întâmpinată la crearea școlelora la 
Constantinopol. Der aceste dificultăți au 
fosta din fericire înlăturate într’o deplină 
înțelegere cu Porta.

SCIRILE BILEI.•
Processe de pressă. La 4 Iulie n. 

este fixata terminula pentru procesula 
intentata d-lui Dr. Vasilie Lucaciu, pa- 
rocha în SisiescI, pentru vorbirea sa e- 
lectorală ținută în Tăuții de susa în 
văra anului 1887. Tota în aceea lună 
se vora pertracta; procesula intentata 
„Luminătorului11 și apoi ala generalului 
Traiana Doda. Liberalismulă tiszaista 
îșl jocă erășl mendrele.

* 
- *

înaintările in armată. „Reichswehr11 
află, că în curendă se va înlătura una 
rău, care zace în disposițiunea, ca ma- 
maiorl, cari vina la răndă a fi înaintați 
la gradula de loc.-colonell, numai atunci 
să fiă înaintați, decă sunta destoinici a 
fi comandanți de regimenta. E vorba 
a se înainta și fără acestă cerință, es- 
primându-se numai, că respectivula ma- 
iora în genere e destoinica a fi loc.-co- 
lonela, deși nu e potrivita pentru a fi 
comandanta de regimenta. Mai departe, 
nu se vora mai trimite liste de înain
tare, în care să se arate destoinicia ori 
nedestoinicia oficerului, ci în consem
nările de înaintare vora fi trecuțl numai 
acei oficerl, carl sunta la rend a a se 
înainta, der în privința cărora e a se 
aduce la cunoscința ministrului de răs- 
boiu o sentință negativă. Oficerii netre- 
cuțl în consemnări, der sunta la rendă a 
fi înaintați, se consideră ca destoinici 
de înaintare.

* * *
Administrația orașului Orăștiă. „Pes

ter Lloyd" Nr 168 scrie: „Cumularea 
de oficii cea mai estinsă s’a constatata 

de cătră comisiunea administrativă a 
comitatului Hunedora cu privire la pri- 
marula Orăștiei Dr. Klein. Acesta e 
nu numai primara, ci și președinte, re
ferenta, notara și fiscala ala scaunului 
orfanala și mai esercită pe desupră și 
advocatura. Ministrulă de interne, care 
a fosta încunosciințata despre acesta, 
ordona ca orașulă Orăștia, decă nu e în 
stare a’șl întregi corpulă funcționariloră 
săi, să se transforme în comună mare, 
și comitetula provocă pe Dr. Klein să 
renunțe în timpa de 15 dile la advoca- 
tură, căci altfel a va fi destituita din 
postula de primara; locurile vacante de 
funcționari să se ocupe în intervală de 
30 cjile?

* * *
„Macedonia și Serbia vechii? Acesta 

e titlula unei cărți apărute în Viena la 
Seidl. Cartea are 67 de ilustrațiunl ori
ginale, o cartă etnografică și 15 tablo
uri în litografiă. Autorula ei, Spiridian 
Gopcevics, face una studiu interesanta 
asupra Macedoniei; der autorula se si- 
lesce să răstorne tote datele etnografice 
de pănă acum și scote la ivelă, că Ma
joritatea poporului în Macedonia sunta 
Șerbi!!! Sute de mii de Români și Bul
gari, ba chiar Turci, sunta trecuțl sub 
rubrica Serbiloră. D-la GopcevicI e în
suși Serba, și astfela are și ela idei de 

Cele relatate de sigurapanslavismă.
că nici ela însuși nu le crede, încâtă
privesce numărula diferitelora popore.

** *
Distincțiune. Maiestatea Sa monar- 

chula a data maiorului Ieremia Veleanu 
din regim. 31 de inf. titlula de „nobila11 
cu predicatula „Wellenfried".

*- *
Artista Bârsescu. Precum cetima în- 

tr'una foiletona ala foiei „Neue freie 
Presse" Nr. 8918 dela 23 Iunie n., d-ra 
Agata Bârsescu a jucata în tragedia lui 
Hebbel „Gyges und sein Ring" rolula 
Rodopei cu talenta și în părțile pasionate 
a avuta momente strălucite.

* * *
Trăsniți. In 20 Iunie n. s’a des

cărcata pe distanța Sebeșa-Orăștiă o 
furtună violentă, căreia i-au cădută jertfă 
două vieți de omă și mai multe șuri. 
Una negustoră de pândă slovaca din 
Orăștiă fu trăsnită pe când se întorcea 
dela tergula de săptămână din Sebeșă, 
er ceilalți călători din cară și caii au 
rămasa neatinși. O a doua jertfă fu o 
Româncă, care fu de asemenea trăsnită 
la săpatula cucuruzului.

* M *
Regele României a primită din par

tea Marelui-Duce de Hessa o scrisore de 
felicitare dreptă răspunsă la notificarea

ce i-s’a făcută, că Principele Ferdinand 
a fostă desemnată ca moștenitoră pre- 
sumptivă ală Coronei, și a primită tit
lula de Alteță Regală, Principe ală 
României. De asemenea a primită din
partea Principelui de Waldeck Ș* Pyr-
mont o scrisore de felicitare.

** *
Esamenele la școlele române din Se-

beșu. Programulă exameneloră publice
dela șcăla română capitală gr. or. din
Sebeșă cu finea anului scolastică : 
1888/89: Duminecă în 30 Iunie n. dela 
10—’/211 ore deschidere, dela */4ll—12'/2 
classa I. de fetițe; dela 4—6 classa III. 
și IV. de băieți. Luni în 1 Iulie n. dela 
7—9*/2 classa I de băeț:,’ dela 9*/2—12 
classa 11 de băețl; dela 2—4'/2 classa II 
de fetițe; dela 4*/2—7 classa III de fe
tițe; dela 7—8 gimnastica, visitarea gră
dinii de pomărită și încheierea anului 
scolastică.

♦ *
Unu preotu judecată. Tribunalulă 

din Timișora a judecată pe capelanulă 
rom.-cat. din Szakâlhâza Iosif Lengyel 
la 150 fl. pedepsă în bani, plătirea spe- 
seloră de procesă și o sumă de despă
gubire de 100 fl. Iosif Lengyel, precum 
se scie, în Dumineca Floriiloră a. c. a 
împușcată fără voe pe celă mai bună 
prietină ală său, pe directorulă de școle 
Rudolfă Rozsnay.

A * *
Confiscare. „Budapesti Hirlap" află 

prin telegramă din Neoplanta, că poli
ția de acolo a confiscată 2000 de me 
dalii comemorative, ce fuseseră turnate 
de comerciantulă AleksivicI din Neo
planta în amintirea luptei dela Kossovo. 
Liberalismă !

* * *
„Musa română", revistă musicală-li- 

terară, după o întrerupere de câteva 
luni, va apăre erășl cu începutulă lunei 
Augustă st. v. și va costa pănă la finea 
lunei Decemvre 5 fl. v. a. seu 13 lei. 
Doritorii de a ave acestă revistă au de 
a se adresa la redacția revistei în Rla- 
șiu (Balâzsfalva) celă mai multă pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista „Musa Ro
mână11 va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același caracteră ca și în cursulă 
anului trecută.

» * ț
„Iubita vieța României", noulă valsă 

de 1. Ivanovicî, care s’a anunțată deja 
de repețite ori în colonele foiei nostre, 
se află de vendare și la librăria „Nicolae 
1. Ciurcu“ în Brașova, cu prețuia origi
nalii de 90 cr.

O mamă precaută, fiă câtă de ocupată 
cu cele casnice și cu afacerile menagiului, 
totă nu va perde din vedere ordinea și 
curățenia, căci trebue să scie orl-care 
mamă, că aplicarea spre imitare în prunci 
este forte desvoltată. Fiă îmbrăcămintea 
prunciloră câtă se pote de simplă, însă 
la totă casulă curată și regulată. Vă 
rogă însă, iubițiloră părinți, ca în inte- 
resulă comună și individuală să vă fe
riți pruncii de trei lucruri mai princi
pale, și anume : de foca, de apă și.....
de modă.

Organele mișcării ale prunciloră la 
începută sunta forte timide, membrele 
se obosescă în grabă și au lipsă de mai 
multa răpausă ; este deci forte de lipsă 
ca să li se concedă în timpuri anumite 
și dormirea de peste di. Cu privire la 
culcușula copiiloră etă ce cjice Froebel: 
„patulă mole și odaia caldă nu suntă 
pentru copii, căci îi face trândavi și le- 
noșl." Oțălirea întăresce corpulă, etă 
causa pentru care copilulă unui sătenă 
e multă mai corpolenta și adesea mai 
sănătosă, ca cela gingașă și delicată dela 
orașă.

Când începă pruncii a vorbi, pă
rinții trebue să pronunțe înaintea loră 
totă cuventulă câtă se pote de clară și 
respicată, ferindu-se a schimosi seu a 

scurta unele cuvinte, căci acesta ar avea 
influință rea asupra prunciloră, er pe 
de altă parte părinții îngreuneză prin 
acesta și sarcina învățătorului seu a în- 
vățătorei, care și de altcum are a se 
lupta cu delăturarea limbagiului meste
cată și a cuvinteloră rău folosite și apli
cate. Câtă pentru limba de conversare 
din casa părintescă, luândă în conside
rare împrejurările în cari trăimă, ar fi 
ună ce forte de dorita, ca pruncii să-și 
cunoscă înainte de tote limba mamei, căci 
numai așa vomă pută înrădăcina în inima 
loră fragedă iubirea și prețuirea limbei și 
a națiunei loră. Va ave prunculă oca
siune a studia și a’șl însuși și celelalte 
limbi necesare pentru înmulțirea cunos- 
cințeloră sale și pentru perfecționarea 
culturei sale.

Organulă vederei și audului încă re
clamă multă atențiune din partea părin- 
țiloră. Doră dintre tote cinci organele 
simțului aceste două sunta mai delicate ; 
dreptă aceea trebue bine scutite de orl-ce 
pericolă, căci sciută este de câte plăceri 
e lipsita acela, care n’are vedere seu 
audă. Aerulă umeda, prafulă, precum și 
lumina prea intensivă încă strică ochilor, 
pentru aceea părinții trebue să îngrijescă 
ca pruncii să nu cetescă la sdre, nici 
să se ocupe timpa îndelungata cu lu

cruri cari pretindă o încordare a vede
rii forte de-aprope, căci iritându-se ner
vii vederii, pruncii devină miopi, ci din 
contră trebue dedațl a privi obiecte sin
guratice din apropiere, chiar din depăr
tare, prin acesta se voră deda a cunosce 
obiectele și din depărtare fără multă in- 
tuițiune. Câta pentru organulă audului, 
trebue să se ferescă părinții a vorbi cu 
pruncii prea înceta, der nici prea tare. 
Câți părinți nu’șl desfăteză pruncii prin 
strigăte seu sgomote neașteptate, cari 
surprindă simțurile și sguduescă organis- 
mulu lui delicată! „Copilulă", dice Rou- 
seau, „este o ființă sensitivă și micul lui 
creeră în genere se ramifică în direcțiunea 
ce i-se dă."

Mai este încă ună obiceiu fărte rău, 
și anume, căfăcend prunculă vre-o erore, 
părinții momentană alergă la bătae, ba 
uuii află adesea și plăcerea de a’i trage 
pe copii de urechi. E bine a pedepsi 
pruncii, ca să-i aduceină la cunoscerea 
adevărului și a binelui. Der cu ce i-amă 
pute mai aspru pedepsi, decât prin aceea, 
că îi vomă lipsi de plăcerile loră desfă- 
tătore ? „Bătaia să fiă pedepsa cea mai de 
pe urmă"— dice Bazedow —„căclscopulă 
crescerei ne demândă a desvolta și a 
întări, der nu a slăbi corpulă’"

Iubirea de ordine încă o vomă pu

te înrădăcina în prunci, decă îi vomă 
deda, ca jucăriile și vestmintele să le pună 
totdeuna la loculă loră obicinuită. Alt- 
felă jucăriile prea multe nu suntă prac
tice. Câți părinți nu ațîță curiosita- 
tea copiiloră și chiar spaima loră, 
dându-le în mâni nisce jucării urîte și 
complicate. „Tote după cursulă firescă ; 
lucrurile complicate și independente voră 
gena copilulă, pentru-că nu este în stare 
să le aualiseze", dice pedagogulă Rati- 
chius.

A irtutea cea mai de frunte la care 
trebue dedațl pruncii încă din frageda 
etate este ascultarea, deorece acesta este 
temelia crescerei următore. Trebue să 
gonimă din sufletulă copilului suferința, 
der să gonimă și caprițiulă. Decă strigă 
mâniosă, lucru care se ’ntemplă, este de 
prisosă de a căuta ore întregi se-lă li- 
niștimă. Copilulă este ună omă în mi
niatură, să nu uitămă der, că omAnii 
credă că suntă cu atâtă mai nenorociți, 
cu câtă suferința loră este mai multă 
observată, și să nu’i creămă astfelă su
ferințe imaginare; copilulă se liniștesce 
când e singură, și seninătatea ce a do
bândită rămâne o impresiune neștersă 
în tătă vieța lui.

Cornelia Lupii.
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Sanțirea intru Episcopii a părintelui 
Nicolae Popea.

S’a îndeplinita și ultima funcțiune, 
prin care alesulă și îutăritulă Episcopii 
aid Caransebeșului a concentratei la sine 
nu numai tote formele legale, der tot
odată și tote fnsigniile puterii.

Acestă funcțiune s’a îndeplinita în 
fața lumii, care nu mai încăpea în Bise
rica catedrală română gr. or. din Sibiiu.

S’a îndeplinita așteptarea a aprope 
2,000,000 de creștÎDl. Pica 2 milione, 
fiind-că nu numai diecesanii Prea Sânți- 
tului Nicolae, ci întregă metropolia ro
mână gr. or. din Ungaria și Transilvania 
așteptau cu nerăbdare Sânțirea întru 
Episcopd ala Caransebeșului a fostului 
și binemeritatului Arcliimandrita și vi
oara archiepiscopesca Nicolae Popea.

Creda, că va interesa pe publiculă 
cetitora ala stimatului D-vostre jurnala 
a afla pe scurta, cum a decursă acesta 
acta măreța.

Da, măreța a fosta actula nu numai 
prin formele sale rituale, der și prin co- 
loritula ce-la avea, impusa de împreju
rări, ce nu aparțind stricta la formele 
legale.

Etă, în liniamente generale, cum a 
decursă acesta acta:

Nainte de 9 ore ’naintea catedralei 
și a palatului Archiepiscopescă-Metro- 
politana era plina de lume, între care 
omeni din tote trei diecesele.

Puncta la 9 ore preoțimea din ar- 
chidiecesă și diecesa Caransebeșului cu 
părintele arcliimandrita Ilarie Pușcariu 
în frunte — de toți 10 la numără — 
plecă din catedrală precedați de o parte 
din corula bisericescala palatula archie- 
resca, spre a conduce pe archierei în 
biserică.

După 3 minute acesta frumosa con
ducta însoțesce, cântânda cântările pre
scrise pe Escelenția Sa Metropolitulă 
M. Romana, pe Prea S. Episcopa ala 
Aradului Ioana Mețiană și pe nou alesula 
Episcopa Nicolae Popea — cesta din 
urmă fără ornatula necesara bisericesca, 
der alăturea cu episcopii — pănă în 
Biserică. Consistoriula archidiecesană, 
care aștepta josa sosirea Prea Sânții- 
loră lora, s’a alăturata la acesta con
ducta.

In Biserică corula seminarială, cun- 
dusă de cunoscutula său profesora George 
Dima, întâmpină pe archierei cu cânte - 
cultt „Pe stăpânula etc.**

Archiereul Metropolitulă Mironă sta 
înaintea altarului, eră Episcopula Ara
dului Ioana intră în altara. Preoțimea 
funcționătoră făcu serviciile necesarii la 
îmbrăcarea archiereilora; în decursula 
îmbrăcării părintele Conțau, profesora 
pentru cantula bisericesca, cântă solo 
solissimo câutecula „împăratule ceriuri- 
loră** etc. S’a finita acesta acta. Archie- 
reii se aședă pe fotoliurl aședate înmij- 
locula biserici, eră corula d-lui Dima cu 
precisiune demnă de acestă serbătore 
cântă : „Pe stăpânulă** etc. Nou alesula 
Episcopa dela intrarea sa în Biserică o- 
cupă locuia înaintea Maicii D-lui afară 
de altariu.

Aci voiu se observa că:
Solo cântată de D-la Conțanh nu, 

că doră ar fi produsa disarmoniă, der 
scăde din sublimitatea cântului și mări
mea serbării prin aceea, că vocea este 
prea tare uscată, adecă roșă aprope de 
răgușelă binișora observabilă, mai de
parte la actula îmbrăcării în tota casula 
funcționarii preoți au să îngrijescă cu 
acurateță pedantă, ca singuratecele părți 
ale îmbrăcămintei se fiă așa de potrivit 
aședate pe corpula archiereului, încâta 
ornatula să ajungă la scopula pentru 
care se folosesce; în fine trebue să ob - 
serva, că ornamentele archierescl trebue 
să se distingă și în colori spre superiora 
de cele ale celoralalțl preoți funcționă- 
torl, mai potrivita măreța, și corăspun- 
cjătora școpului ar fi, decă colorile vest- 
mintelora ar întruni colori armonice.

Acum er iau firula începută.
înaintea archiereilora aședațl în fo- 

teliurl, doi diaconi presentă pe sfințin- 
dula arehiereu Nicolae, cu cuvintele: 
„Poruncește stăpâne !“

Mitropolitulu îlă întrebă apoi: „Ce 
ceri?**

Cclă ce se sfințescc: „Chirotonia întru 
Episcopa1*.

Mitropolitului-. „Der ce credl
Celu ce se sjințesce arată, ce crede, 

dicenda, întrega : „Creda într’unula Dum- 
necleu** etc.

Mitropolitulu : Arată cum credl des
pre întruparea fiului lui Dumuedeu.

Cetii ce se sjințesce: Interpretezi în
trega „Cred-eu-la** împletindă în acestă 
declarare tote docmele bisericei orientale, 
mai însemnate.

Metropolitulă: Darulă duhului fiă cu 
Tine; Darulă Domnului prin mânile mele 
Te face Episcopa ală Caransebeșului.

Metropolitulă: Cum țînl de canonele 
sfințilora apostoli și ale sfințiloră pă
rinți ?

Cclă ce se sjințesce; Atâta cele ce 
esistă, câta și cele ce se vora mai primi 
de biserica ort. răsăritenă le voiu ține 
cu acurateță tote. In legătură cu asta 
urmeză o declarare despre un număra 
forte însemnata atâta despre dogmele 
câta și despre disposițiunile administra
tiva ale Bisericei orientale.

Aceste declarări, respective jurământ 
au fosta scrise, subscrise și apoi cetite 
în decursă de 5 pătrare de oră de sfin- 
țindul Episcopa. Finita acest act sfințin- 
dula Episcopa erășl ocupă locuia înain
tea iconei Maicei Domnului, eră cei doi 
archierei slujitori continuă liturgia.

Dupăce corula a cântată „Sfinte 
Dumnedeule" întrega, așaderă imediata 
înaintea spunerii apostolului, doi diaconi 
iau pe sfințindula Episcopa din naintea 
iconei Maicii Domnului și-la conducă 
înaintea Metropolitului în altariu prin 
ușile împărătesei cântânda cuvintele: 
„Poruncesce stăpâne!**

După săvârșirea rugăciuniloră pen
tru pogorîrea duchului sânta asupra 
sfințindului Episcopa, cântă preoțimea 
din altarQ „Sfințiloră Mucenici** etc. și 
ocolesce altarula cu Episcopula sfințind, 
a.ioi tota acesta cânteca îla cântă strana. 
Continuându-se acesta acta totă în ase
menea moda și cu cântările „Mărire Ție 
Christose Dutnnedeule, lauda apostoli- 
loră“ etc. și „Isaia dănțuesce** etc.

După săvârșirea acestui acta, prin 
care Episcopula și în acestă cualitate de 
nou se legă și întrupeză cu biserica, 
Metropolitulă cântă: Binecuvânta pe 
noulâ Episcopa ala Caransebeșului, în 
acestă timpa Metropolitulă pune tote 
ornamentele episeopescl pe sfințindulă 
Episcopâ, eră preoțimea din altara în 
schimba cu strana cântă: Domne milu- 
escene apoi întăneză: Metropolitulă: 
Vrednică este! arătându-lă creștiniloră 
pe noula Episcopă, corula răspunde : 
Vrednica este. Acesta se repețesce de 
trei ori. Noula Episcopa după îndepli
nirea acestui acta ia parte în acestă 
cualitate la continuarea liturgiei, înto- 
nânda însuși cuvintele „Să luăma aminte** 
la spunerea apostolului.

Era ună acta impunătora să vecjl 
slnjindu-se liturgia de trei EpiscopI de
odată împodobiți cu întregă ornatula e- 
piscopesca, prin urmare și cu mitrele 
cele pompose.

In decursula liturgiei corula semi- 
narială condusă de d-lă prof. G. Dima 
a fostă la înălțime. Fiecare cântare 
compusă corespundătoră cuprinsului ei 
și esecutată cu o precisiune în înțelesă 
strictă artistică. Deși cântările diferă 
în cuprinsulă, prin urmare și în compo- 
siția loră, totuși liturgia ți se pare ună 
întregă, adecă un bucheta compusă din 
diverse flori arangiate așa de frumosa 
una lângă alta, încâtă frumseța întregu
lui e desfătătore. ’Ți pare rău să Te în
trerupă cineva prin vorbă, fiindcă per- 
deai o zală din lanță.

Astfeliu s’a finită liturgia.
Der încă nu s’a finită actulă sfin

țirii noului Episcopa.
înainte de a se împărți anafora, 

Metropolitulă și Episcopula Aradului — 
fără ornată de slujbă — se aședă de 
nou în fotoliurl în mijlocula bisericii, 
înaintea loră — asemenea fără ornată 
de slujbă — se presentă noulă Episcopă 
ala Caransebeșului. Metropolitulă scu- 
lându-se îlă îmbrăca cu mantila cea mare 
și cu cuvinte, basate pe învățăturile bi- 
sericescl, îi predă toiagulă seu cârja.

Noulă Episcopă ținu apoi o cuvân
tare cătră poporă, în care arată, că nu 
pote fi decâta o mână tainică, er acesta 
nu pote fi alta decâta voia lui Dumne- 
deu că tocmai elă să fiă alesă de Epis
copa ală Caransebeșului, elă, deși scie 
că ce greutăți involvă în sine acestă 
înaltă demnitate, deși scie câte speranțe 
se desvoltă prin numirea sa în fiitorii 
săi fii sufletescl, deși scie că întră în 
Kparchiă în urma unui fostă păstoriu, 
carele era iubita și adorată de totă lumea 
și deși nu e sigură decă va fi în stare 
a corăspunde la atâtea așteptări și a 
delătura atâtea greutăți: totuși s’a re- 
solvată a primi acestă demnitate, pentru- 
că ca fiu și servitoriu credinciosă ală 
bisericii nu se pote retrage dela nici o 
sarcină, fiă ea câta de grea. Rogă pe 
Dumnedeu să-i dea putere întru îndepli
nirea chemării sale.

Se adreseză apoi cu mulțămită că
tră monarehă, care a întărită alegerea 
sa; aduce mulțămită guvernului, care a 
propusă Majestății Sale întărirea. Mul- 
țămesce Sinodului archierescă pentru 

1 aprobarea și recomandarea alegerii. Adre

seză specială cele mai căldurose cuvinte 
de mulțămită Esc. Sale Metropolitului 
Mironă, carele, dice noulă Episcopă, „de 
când s’a văduvită scaunulă episcopescă 
ala Caransebeșului di și nopte a stăruită 
la tote organele competente a se face 
și a se întări alegerea mea de Episcopă; 
nu dică, că pentru persona mea ai fă- 
cut’o Escelență, der ai făcut’o din con- 
siderante ale binelui bisericii. Totă cu 
asemenea cuvinte de mulțămită se adre
seză și cătră Episcopula confrate ala 
Aradului, carele unde a fostă chemată 
cu sfatulă și cu fapta, în tota locuia s’a 
presentată cu cunoscuta-i nepregetare. 
— In fine, dice oratorulă, cum să mul- 
țămescă Ven. sinodă diecesană din Ca- 
ransebeșă, carele m’a alesă aprope cu 
unanimitate. Acestă deosebită distinc- 
țiune n’o potă răsplăti decâta prin fap
tele mele, care sunt chemată a-le să
vârși în noua mea diecesă.

Adreseză apoi număroșiloră creștini 
cele mai căldurose cuvinte de adio, mul- 
țămindu-le pentru dragostea, cu care a 
fostă totdeuna întâmpinată.

' Publiculă răspunse cu ună înfocată 
„să trăiescă,** repețită de nenumărate ori.

Metropolitulă și Episcopula Aradu
lui fură însoțiți, în modula cum au fostă 
conduși în biserică, erășl la palatula 
metropolitană, eră părintele Episcopă 
Nicolae rămase spre a împărți anafora, 
care funcțiune dura */2 oră. Publiculă 
îlă aștepta afară, și în modă sărbăto- 
rescă îlă însoți dimpreună cu preoții 
fungențl la palatula metropolitană, des- 
părțindu-se de dânsulă cu urări de „să 
trăiescă" !

S’au presentată apoi tote organele 
bisericescl spre a-lă felicita în locuința 
propriă.

Asemenea mulțămirl s’au adusă și 
Esc. Sale Metropolitulă și Uustr. Epis. 
ală Aradului. Ună mirenii.

Mulțămită publică.
Comitetula Reuniunei femeiloră române 

dinSibiiu îșl împlinesce o plăcută datorință, 
esprimândă și pe acestă cale institutului 
de credită și economii „Albina** din 
Sibiiu mulțămită si recunoscința sa cea 
mai adâncă pentru suma de 200 fi. vo
tată pentru scopurile Reuniunei în adu
narea generală a acționariloră ținută le 
29 Martie 1889.

Din ședința comitetului Reuniunei 
femeiloră române din Sibiiu, ținută la 16 
Iuuiu 1889.

Maria Cosma, l)r. Rtissu,
președintă. secretară.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 25 Iunie. Ministrulu de 
esterne va face astăcțl în sînulu 
comisiunei bugetare a delegațiu- 
nei austriace o declarațiune asupra 
politicei esterne.

Berlină, 25 Iunie. Tote foile ac- 
centueză marea seriositate a dis
cursului împăratului Austriei cătră 
delegațiunl.

Belgradu, 25 Iunie. Vorbirea 
împăratului Austriei a produsă în 
cercurile guvernamentale o esce- 
lentă impresiune. Se vorbesce, că 
agentulu diplomatică austro-ungar 
din Solia va veni la Belgradu în 
loculu ambasadorului Hegelmuller. 

DIVERSE.
Averea Franciei. Cifrele, care ur

meză, arată desvoltarea averii Franciei 
in timpă de ună secolă. In anulă 1789, 
averea mobilară și cea imobilară fu exi- 
timată la 38 de miliarde, fiindă o popu- 
lațiune de 25 milione de locuitori ; as- 
tădl averea Franciei se ridică la 225 
miliarde, fiindă 36 milione de locuitori. 
Acestă extimațiă nu e fictivă. Numai 
din anulă 1869, adecă în 20 de ani, s’a 
stabilita, că averea publică a Franciei a 
crescută cu 100 de miliarde. Dintre 
tote țările din lume Francia e cea mai 
bogată.

0 serbare religiosă în Rusia. Bise
rica ortodoxă a Rusiei a sărbată în 20 
1. c. aniversarea a cincl-decea a reîntor- 
cerii creștiniloră greco-catolicl din Liv- 
tania și Polonia la biserica orientală ru- 
sescă. Acestă trecere la altă confesiune 
s’a făcută din inițiativa lui Iosifu Sie- 
maska, la ală cărui mormentă au avută 
locă dilele trecute sărbările cele mai de

căpetenia în onorea acestui bărbată. Cei 
trecuțl la confesiunea orientală, pe tim- 
pulă lui Nicolae I, au fostă în numără de 
3 milione

UnQ mormentb anticu. La Amyklo 
aprope de Sparta, s’a dată preste ună 
mormântă din epoca eroică a Greciei. 
Mormentulă este de rege și s’au găsită 
în elă mai multe lucruri prețiose, precum 
inele de aură, basreliefurl, arme scumpe 
și embleme, cum și o sumă de altegiu- 
vaericale prețiose. Se crede, că mormân- 
tulă este din veculă ală 15-lea înainte de 
Christosă.

0 preumblare prin Europa. Duoi 
ScoțianI tineri, Donald Cameron de Glas
gow și A. Bowman de Newcastle-on- 
Tyne, după o absentare din patriă de 
două-spră-4ece luni, sosiră Sâmbăta tre
cută în Londra, după-ce au percursă în 
timpulă acesta, pe josă, întregă conti
nentală Europei. înarmați cu o traistă 
și o bâtă țepănă, au începută călătoria 
la Calais și au trecută peste Dieppe, 
Havre, Brest, Nantes, Bordeaux, Oporto, 
Lissabona, Madrid, Barcelona, Genua, Ve
neția, Triest, Cracovia, Moscva, Peters- 
burgă, Riga, Norvegia si Svedia, Ko- 
penhaga, Hamburg, Amsterdam, Ant- 
werpa, Ostende și erășl la Calais.

Făină de Persia în Europa. Acum 
a intrată și Persia în rendulă aceloră 
state, din afară de Europa, cari îșl aducă 
rodele pământului pe piața Europei, ca- 
usândă concurență simțitore producteloră 
europene. La unele târguri din Rusia 
s’a presentată deja făină de Persia, care 
este escelență și a găsită mulțl cumpă
rători.

ULTIME SCIR1.
Comitetulu centrală alupartidei 

progresiste serbescl (a lui Garașanin) 
declară în organulu seu „Videlo**, 
că avendu în vedere prigonirile, 
ce trebue se le sufere membrii 
partidei, și pănă cându voru esista 
stările de astăzi, partida se va re
trage cu totulu de pe arena politică, 
va sista aparițiunea organului ei, er 
la viitorele alegeri nu se va pune nici 
ună candidată.

Rectificare. Foiletonulă „Despre 
critică", publicată în n-rii 122, 123 și 
124 ai foiei nostre, este tradusă de d-lă 
Valeriu Crișianll, er nu de d-lă Valeriu 
FlorianO, precum din erore s’a subsem
nată.

Cursuln la bnrsa de Viena

Cursul» pieței Brașovft
din 23 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Arginta românescă - „ 9.38 M 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.47 n 9.49
Lire turcescl - - - „ 10.65 n 10.70
Imperiali |- - - - „ 9.65 9.70
GalbinI „ 5.58 H 5.62
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 102.- n —.—

n r n 5°/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.- „ 123.—
Discontulă - - - - 6*/,—8% pe ană.

din 24 Iunie st. n. 1889.
Renta de aură 4°/„
Renta de hârtii 5u/„.............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei c&iloril ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostil ungare (3-a emi-.une'i - - 
Bonuri rurale ungare - - - - .
Bonuri cu clasa de sortare - - . .
Bonuri rurale Banată-Timișă - - .
Bonuri cu cl. de sortare - . . .
Bonuri rurale transilvane - - . .
Bonuri croato-slavone - - . . .
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă -------
ImprumutulU cu premiulă ungurescu 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului _ .
Renta de hârtii austrieci - - . . 
Renta de argintii austriacă - . . . 
Renta de aură austriacă.......................
LosurI din I860 ...................................
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 
Mărci 100 împ. germane - - - .
Londra 10 Livres sterlinge - - - .

100.20
94.40

143.—

100.—

112.60
104.90
104.90
1OI 90
104.90
104.90 
105.—

100.—
140.50

126.30
82.85
83.45

10S.5H
121.20
905.—

.'■INIMI
5.66
9.48*/,

58.42* i,
119.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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0 primește depuneri spre fructificare cu Netto 5°/
Q subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibiie „â 

vista" CU 3'/20/n, și recomandă pentru plasarea de capitale 

g Scrisuri fonciare de 5%

cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potil căpăta 
la institute. după cursulu de c|i.

Informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu în ( 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 2 ore d.

/>
< C vi<
—W w V VW

b6,4

ALBINA4,
Instituții de credită și de economii

g —ZiI-AL-A.
>% fără nici o

S

Sz. 3124—1889. 106,1

tkvi.

A vist cl-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii dă 
pe fășia sub care au primită diarulQ nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans“.

Arveresi hircLetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosăg kozhirre teszi, liogy Po- 

penecsiu Jakab torcsvâri es Zinka Popa ferj. Mijea felso komonai lakosok dn- 
kentes ârveresi kerese folytân a brassoi kir. torvenyszek <a fogarasi kir. ’ 
birosâg) teriileten levo f. koinonai kozsegben fekvo a felso komonai 144 
foglalt.
313 (
314 (
370
372
710, 711 
915, 916 
1051 
1063 
1043 
az ârverest _____  _ „ r
megjelolt ingatlauok az 1889 dui Augustus hd 8-ik napjăn d. e. 10 orakor felso komona 
kozseg hâzânăl megtartandb nyilvânos ărveresen a megallapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Arverezui szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât kesz- 
penzben vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-ăban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg- 
iigyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott 
kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek 
a birdsăgnâl eloleges elhelyezeserol kiăllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt, Fogaras 1889 evi Majus ho 8 napjân.
A fogarasi kir. jbirosâg mint tekkonyvi hatosâg.

levo f. koinonai kozsegben fekvo a felso komonai

ingatl.
n
n
n
Ti
•n
n
n
n

160
64

7
16
74
97
46

4
3

lirsz.
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
n

n
n

ezennel megallapitott

a) Dela
b) „
C) „
d) n
G a

144
jaras- 
tjkben

frt.
n
n
n
Ti
n
n

2052
2095, 2096
2417,
2420
2421
2422
2424
2425
2426

2418’

i 
(

hrsz.
2097 „
2419 „

ingtl.
n
n

15
113
53

frt.
n
Ti

n n 138 n

kikiâltâsi ârban elrendelte,

A. Plecarea posteloru.

es hogy a fennebb

Brașovti la Reșnovu-Zernescl-Branu : 12 ore 30 m. după amecjl. 
,, ,, Zizină: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute nbptea..
„ la Făgărașic. 4 ore dimineța.
n la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovti: 10 ore înainte de ameți
b) r Zizinfi la Brașovii: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovti: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

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

S>rrdcnlu IBiidaprMn S£.-(Pcs(a-Aradii-lTeou* Teiiis-Aradu-IB.-Pesta C'oțpșa-inică — SîhiitiSBoidapesta — B>i*edeald

11.

joșii

Brașovd NiBmti-4'O|pșa-snscăAradu
4.18Oradea-mare

*
ova

Cticerdea -Qdsorliriu
Copșa mică

10.35
Clușiu i

susu

Shia^g-âa (Piski)-0Be<fB,oșe»î-Simea,i

Clușiu

Oșorheiu
rS'hîîâ.*>d»B-a—An-adw

Oradea-mare
Brașovu 5.32

(GlairiiMi—T turda

jVIjorfșii-K.wdașii-ESâxirîia 33istirița-i;S«ir<*M'i-ILigdii»sîi

$igSiuK«»i'a—Odoidicigg

GhirișO 
Turda

Trenu 
mixt

Nădășelă 
Gîhrbău

<G?3c>L‘ih<‘6S8 — Sî ȘJ’iBSMJB’a

Trenu 
do 

pers.

6.15
6.47

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Bistrița
Țagu-Budatelecu
MureșU-Ludoșil

MureșU-Ludoșh
, agu-Budatelecu 
Bistrița

■Sighișora
Odorlieiu

i

Timișă
Predeulu

BucurescI

3. -
Vi149
9 35

6.22 Szolnok
7.23

6.05 Odorlieiu
9.12 Sighișoră

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

GlogovațU
Gyorok
Paul iști
Badna-Lip

8.29 3.191
8.50 3.40

1.42
2.32,

Niitirrttt Pixki -ț tiird.

P. Ladâny 
Szolnok

Viena

9.3 ■
9.56

10 15

9.12
9.41

111.17

Siineria tPiski)
Cerna
L'nicdora

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

1.28 Crivadia
2.23 Pui
311'Hațeg&

IStreiu
Simeria

Notă: Numerii incuadrațl cu linii grdse înseninezi! drele de nopte.

Tlt.

BucurescI
i; țo I*g*a*«0e»Iu

TimișU

. Ludoșil
■ Cheța
, Cuccrdea

Ab’HhIu —TTâanÎMUra

9.33 I 19 Turda
9 54 I 40 Ghiciși

V îena

•ginim A. MUREfșLANU, Brașuvu,

Reghinul-săs.

I
I

Tmi”t Copșa-mică 
_ Seica mare 
> JLomnești 
; Ocna 
Siliiiu

11-1
8.31

11.20
2.22

6.41
~7'.2b
8.14
8.50

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
i per-
| sine

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pors.

Trenu 
de

pers, i

I
VArad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Tolegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gliirbâu
Nădeșel

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulu de susu 
Aiud
Teinșu
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Media.șă 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorodn 
Agostonfalva 
Apatia
E^eldiora

8.-
2,_ 
4.05
5.46 
ToT
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

3.10
7.22
o.52

“8Ă6
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

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
6.24i
6.38
6.56
7.15
7.48!
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10 |AghireșU
1.30jStana
2.14B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 iBucia
4.07 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-VAsârheli 
Vârad-Velencze

II
I

Feldiora
Ap ața
Agostonfalva 
HomorodU
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediaști

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfi
Teiiișn
Aiudu
VințulU de 
Uiora
Cucordea 
Gliirișil 
Apahida

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

4.-U >
10.42
3,53
4.29
4.41
5.1 >5;
5.17
5.38

9.30 Alba-Iu
12.38 Vințulu
5.36 Șibotu 

-6ÂÎ6lOra:?tia
6 i-',i,rieria (Piski)
6.43, Deva 
0 Br an idea
7.14iIlia

0 Conop 6j i.‘> 7.4» Gurasada 4.08
iBerzava 1 i. 7.57 Zamu 4.44

E iSoborșinu / 7.20 cț 42 'SoborșinU 5.30
Zatnu 7.55 9 11 Berzava 6.27

0 .Gurasad.* S26 9.39 Conopu 6.47
S illia 8.47 9.55 Radna-Lipova 7.2b
e. iBranieica 9.11 10.13, Paulișu 7.43
p (Deva 9 42 10.37. Gyorok 7.59
g* Simeria (Piski) 9.59 10.53 Glogovaț 8.2S

e lOrăștia 11. 11.39 Aradu HI?
ȘibotU 11 29 12.01 | 9.2(1

=: Vințulti de josfl 12.02 12.29 Szolnok 2.22
Alba-Iulin 8.55 12.19 12.45 ■1 ■■ <111 girata 6.
Teinșu 9.54 1.06 1.24 Viena 1.40

6.45 5.32 8.-
7.06 8.36
7.22 9.02
7.37 6.11 9.32
8.03 10.11
8.24 6.43 10.51
9.04 7.12 12.16
9.20 12.50
9.37 1.19
9.55 7.51 2.-

10.20 8.17 3.04
10.47 3.36
10.57 3.52
11.04 8.42 4.03
11.19 8.47 10.50 4.47

1.19 10.08 1.33 7.30
3.31 11.51 3.29TEȘI

6.30 1.55| 7.45 9.55
1.40 7.15| 6.05

Siiucria 
Strein 
Hațegti 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroșeni

.trudii
Aradula nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Mercziialva 
Tiniișorn

3 —
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47

1 2.05
2.38
3.22

8. —|
8.35I

3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu 2.30: 9.10 9.60
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșu 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

>.20 5.35 9Cc£hiiiiiilfg sftsescfi
>.34~~ț
>-50' 6.44.
•16 7.25‘r"T"e‘l 
■301 744Cheța 

>05 Ludoșu
>.10, ,M.-Bogata

Cernuta
r-— 'Sânpaulă
___________Mirașteu

(Piski) Oșorheiu

6.17 1 1 54 Petrnșenl 
7.4( • 12.37 Banița
8.51

10.02
11.021
11.501 3.531;
12.3o| 4 25|;

I
I

9.36 4.26 Renhinu|-săs- 

10.17! 5.12 
10.58 
11.42 
12.23
1.12
1.51

—
1

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55|~77
6.— 4.58 ——
7.35! 7.-1

5 ESejtnisuilă ssisescu. 
ONorliciii-Ciirerdea

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 AradulU nou 9.11
9.04 6.50 Aradu 9.27

Mirașteu 
Sânpaulu 

j |5|lernuta 
9 04 M. Bogata 
2.26 ' 
2.56 
3.13, 
3.51 
4.05

8.25
10.—

6.45 12.15
7.05' 12.35
7.28; 12.58
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

S. iticd.-Simeria (Piski)

lnicdora
I b.- .erna
| 8.56. Simeria


