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Brașovii, 14 Iunie
Este de mare interest! se cu- 

noscemtt părerile presei europene 
despre importanța politică a enun- 
ciațiunei, ce a făcut’o monarchulu 
nostru înaintea delegațiuniloru.

In genere părerea tuturora 
cjiarelorft este, că în discursulu 
împerătesca s’a accentuată de 
astă-dată în modu neîndoiosu di- 
vergința între Austria și Rusia.

Foile germane, vSdu mai alesă 
în laptulu că monarchulu nostru 
a amintită în deosebi pe Bulgaria 
ca o țeră unde tote progreseză 
în liniște și în ordine, hotărâta 
decisiune a Austro-Ungariei de a 
contrabalanța influința Rusiei în 
peninsula balcanică.

„Național Zeitung** crede, că 
prin acesta monarchulu nostru a 
voită se cjică că, decă Rusia ar 
isbuti se câștige în Serbia totă 
tfiremulu diplomatică, atunci re- 
sistența austriacă în contra poli
ticei balcanice rusesc! îș! va stră
muta punctulă de gravitare în 
sprijinirea Bulgariei.

Ba „Neue Freie Presse“ din 
Viena susține, că bunăvoința, cu 
care se amintesce Bulgaria, în 
modă demonstrativă, dă cuvinte- 
loru monarchului o importanță 
deosebită, din care resultă o re- 
cunoscere de faptă a prințului 
Ferdinand ală Bulgariei. „Cuvin
tele monarchului dovedescă**, cjice 
numita foiă, „că și în palatulă îm- 
perătescă a dispărută speranța 
d’a împăca pe Rusia prin cedare, 
căci altfelă împeratulă n’ar fi vor
bită așa despre Bulgaria/

E lucru firescu, că în Bulga
ria cuvintele împărătesc! au pro
dusă în cercurile dela putere mare 
bucuriă, căci prin recunoscerea 
consolidării Bulgariei se aperă 
regimulă actuală bulgară în con
tra dușmaniloru săi, între car! celă 
dinteiu e Rusia.

Sfaturile ce le dă monarchulu 
nostru Serbiei au aflată răsunetu 
la ioile oficiose din Roma și „Ri- 
forma“ le reamintesce Serbiloru 
bunele disposițiuni ale Austro-Un
gariei, „a căreia politică orientală 
se întemeiază pe respectarea na
ționalității și independenții state- 
loru balcanice

Foile francese accentueză nu
mai seriositatea admoniării ce i-se 
face Serbiei, er foile englese vădu 
în descrierea situațiunii europene, 
ca „mereu nesigură**, unu mo
menta neliniștitorii. „Standard** 
sfătuesce pe Austro-Ungaria, ca 
să ia tdte măsurile de precauțiune 
fără a provoca răsboiulu, spre a 
preveni agitațiunile rusesc! or! 
a le paralisa; căci atunci, când 
Rusia va fi gata a da lovitura, 
va fi pre târejiu de a se mai cu
geta ori de a-i păre rău.

Dintre tote cjiarele esterne, ale 
căroru păreri ni-suntă cunoscute, 
numai organul lui Bismark, t,Nordd. 
Allg. Ztg.11, a observată, că în 
enunciațiunea monarchului nostru 
nu se face nici o amintire de Ro
mânia. S’a grăbită înse contele 
Kalnoky de a satisface și curiosi- 
ății în privința raporturiloru mo- 

narchiei ndstre cu România, și în 
declarările sale făcute eri în co- 
misiunea bugetară a delegațiunii 
austriace, s’a încercată a liniști 
opiniunea publică, alarmată de 
foile din Pesta și din Viena, cji- 
cendă că nu este esactă a crede, 
că actualulă guvernă ală Româ
niei este dușmanulă Austro-Unga
riei și că ar fi rusofilă, precum 
nu este esactă a se cjice, că ca- 
binetulă Brătianu a fostă austro- 
filă. Cu alte cuvinte ministrulă 
nostru de esterne are încredere în 
atitudinea neutrală a guvernului 
română.

S’a mai observată încă, cu de
osebire de cătră foile dinăuntru, 
că Majestatea Sa a vorbită de 
astădată în numele alianței triple, 
cjicendă că inonarchia nostră pro- 
cede în deplină unire cu aliații 
sei. In legătură cu acesta a ob
servată o foiă germană, „Kreuz- 
zeitung**, că de astădată a lipsită 
obicinuita asigurare despre rapor
turile amicale cu puterile, cari nu 
suntă în alianță. Și în privința 
acesta șl-a dată silința contele 
Kalnoky a delătura bănuelile, cji
cendă că monarchianăstrătrăesce 
în raporturi amicale chiar și cu 
Rusia.

Der aceste raporturi „amicale** 
suntu numai cele obicinuite îna
inte de ce ar urma o ruptură. 
Acestă ruptură pote se fiă înse 
mai aprope de cum s'ar crede. 
Așa se raporteză de foile din Vi
ena, că cu ocasiunea convorbirei, 
ce a avut’o cu delegații, Majesta
tea Sa întrebându pe unulu din 
aceștia despre stările din Silesia, 
delegatulă a răspunsă: „Avemu 
prospecte bunicele de recoltă, nu. 
mai de nu ar fi omenii așa de neli
niștiți din causa marei apropieri 
a vecinătății nesigure11. La acesta răs
punse Monarchulu: E adevărată, că 
situațiunea politică e nesigură, ba 
s'ar pute dice mai nesigură ca altă 
dată; der adeseori s’au schimbată 
lucrurile în astfelă de cașuri spre 
mai bine. Și de astă-dată pa
ternă dice că situațiunea politică 
din afară nu este în realitate a- 
tâtă de neliniștitore cum se dis
cută în publică. Astfelă situațiunea 
în România nu e nici de cum așa de 
nefavorabilă precum scriu cjiarele, 
și totu așa se pote cjice și despre 
Serbia. Esistă deci prospecte de 
pace întemeiate pentru viitorulă cehi 
mai de apr6pe“.

Negreșită că Maiestatea Sa 
ține forte multă să liniștescă spi
ritele, der rămâne nendoiosă, că 
situațiunea e forte nesigură, ceea 
ce dovedesce acum și scirea tele
grafică ce-amă primit’o a<|I despre 
isbucnirea unoru tulburări seriose 
în Novibazară, în vecinătatea cea 
mai apropiată a Bosniei și Herțe- 
govinei, cari adeverindu-se voră 
da dreptate foii engleze amintite 
mai susă, că Austro-Ungaria tre- 
bue să se grăbescă cu măsurile 
de precauțiune, decă nu vrea se 
se căiescă mai tânjim

Cum se se ia însă aceste me- 
garl au plecată seu se pregătescă a pleca 
în secretă pentru a lua parte la serbările 

suri ca se se evite resboiulu? Etă ’ din Kossovo și că prin urmare, suntă de 
în ce constă greutatea cea mai temută turburăm la 26 Iunie. Tote astea

mare a problemei ce are să-o des- 
lege contele Kalnoky.

Situațiunea europeană.
Preliminariul^ ministerului comunii 

de răsboiu prevede formarea a 14 nouă 
baterii grele, complectarea a 27 regi
mente de infanteria la efectivului normala 
de pace, înființarea unui ală treilea ba- 
talionă la regimentul^ de căi ferate și 
telegrafe, sporirea contingentului recru- 
țiloră cu 7136 omeni și a reserviștiloră 
de întregire, sporirea corpului marinari- 
loril cu 610 omeni, construcțiunl de nave 
de răsboiu, sporirea flotilei dunărene 
prin sporirea monitoreloră, completarea 
armamentului cu pusei cu repetiția, 
construirea de casarme și barace în 
Galiția etc.

Peste totti, bugetulă, dice „Neue 
freie Presse“, e iedna situațiunii euro
pene și marea întrebare e, câtă timpii 
vorii fi în stare statele europene să su
porte acestă concurență apăsătore a pre- 
gătiriloră militare seriose?

„Fremdenblatt1* dice, că situațiunea 
e relativă seriosă, câtă timpă voră con
tinua a cresce atacurile violente îndrep
tate în contra ligei păcii, în contra in- 
tereseloru monarchiei și a puteriloră. 
Prin urmare se simte încă trebuința de 
a fi cu desăvârșire armați. Câtă timpă 
tratatele internaționale din Frankfurt și 
Berlină găsescă adversari atâtă de vio- 
lențl (înțelege pe Francia și Rusia), nu 
pote fi vorba de o pace idilică a lumii. 
In timpulă din urmă situațiunea la Bal
cani a devenită atâtă de puțină sigură, 
încâtă speranțele unei înseninări a ori- 
sontului politică au dispărută. Gestiunea 
serbescă, dice foia oficiosă vieneză, și 
sporirea agitațiuniloră panslaviste suntă 
simptome destulă de seriose pentru a 
întuneca acestă orisontă și probeză, că 
ar fi rău alesă momentulă pentru a 
înceta înarmările și a întona imnuri de 
pace. „Devisa nostră*1, dice sfîrșindă foia 
vieneză, „trebue să fiă: Să fimă tari pen
tru noi și aliații noștri1*.

ZOIZST JL.
Serbarea dela Kossovo.

Porta a primită răspunsulă puteriloră 
la circulara sa relativă la serbările dela 
Kossovo.

Respunsulă Englilerei e pesimistă. 
Lord Salisbury socotesce, că situațiunea 
in Serbia e seriosă, fără a fi prea neli
niștitore. Elii sjiituesce Porta aluaprecau- 
țiunl pentru a înăbuși într’unu modă energică 
ori-ce încercare, de turburărt.

Respunsulă Germaniei c optimistă. 
Nu crede, că situațiunea actuală e prea 
primejdiosă.

Respunsulă Franciei c neprccisă.
Respunsulă Italiei amintesce cuvin

tele lui La Palisse. Decă situațiunea ac
tuală se va înrăutăți, ea pote deveni gravă.

Austria n’adată încărăspunsulă său, 
der faptulă, că emoțiunea Porții a fostă 
întreținută, decă nu chiar provocată de 
Austria, permite să se presupună ceea ce 
ea va răspunde.

Pe lângă acesta, Porta a primită din 
llucurescî o depeșă de sensațiă, care sem- 
naleză, că numeroși emigrați șerbi și bul- 

au zăpăcită aprope pe Sultanulă și a cir
culată deja într’ună modă seriosă svo- 
nulă privitoră la o schimbare de mare 
viziră.

Ca nou mare Viziră, se desemneză 
Said-pașa, ex-mare viziră omă de acțiune 
seu Sureya-pașa primă secretară ală Sul
tanului.

Ministrulă afaceriloră străine a vi- 
sitată pe toți ambasadorii pentru a ave 
impresiunile loră personale asupra aface
riloră Serbiei.

Ministrulă ar fi fostă mai cu semi 
însărcinată să facă baronului Calice ob- 
servațiunl în privința toleranței guver
nului austriacă, care lasă să se organi- 
seze ladensulă deputațiunl de slavi aus- 
triacl pentru a asista la serbările din 
Kossovo, ală căror scopă pare ostil Tur
ciei. In sfersită Porta a dată ordină 
să se facă la Belgradă represintărl seri- 
ose în privința tendințeloră serbăriloră 
dela Kossovo.

Pro^rainitlă serbărei dela Kossovo.
O telegramă din Belgrad comunică 

planulă de călătoria ală Regelui Serbiei 
pentru serbarea dela Kossovo și pentru 
ungerea sa ca Rege:

La 14 Iunie v. după amedă sosesce 
Regele în Krușevață și rămâne acolo 
pănă la 17.In 16 ldupă amedă plecă la 
Rosina, unde are să se construescă o 
nouă fabrică de prafă. In 17 Iunie plecă 
Regele la Trstenik, de acolo se va abate 
la Ljubostina, er de aci se va întorce 
la Trstenik. In 18 plecă la Kraljevo 
și rămâne aoolo păna la 20. In 20 va 
fi unsă în mănăstirea Zisa. In 21 seduce 
la Studenica, în 22 se întorce la Kral
jevo, în 23 plecă la Cacak, în 24 la 
Gorni-Milanovatz, în 25 la Takova, în 
26 la Arangjelovață. In 27 se întorce 
îndărătă la Belgradă. Regentulă RisticI, 
fiindă bolnavă, va rămâne în Belgradă. 
Cercurile din Belgradă voră fi numărosă 
representate la serbarea dela Kossovo și 
la ceremonia ungerii. O mare parte 
din organele guvernului, oficerl, cur
tea au plecată deja. Iu diua serbării, 
reședința va fi în doliu cu stegurl ne
gre și se va oficia parastasă, la ca- 
rea va lua parte întrega garnisonă. 
Corpulă oficerescă va apărejn doliu, sto
gurile militare voră ave zăbranică.

SC1RILE DILE1.
Anulă 1848. Cetimă în „Românulă11 

de Luni: „Astă-dl suntă 41 de ani de 
când România a renăscută prin voința 
fiiloră săi și prin propășirea timpului și 
lumineloră de libertate. Acum 41 de ani, 
în 11 Iuniu 1848, poporulă română a- 
vândă în fruntea lui omeni, ală căroră 
merită a fostă de a-i pricepe dorințele, 
voința și puterea, și a spusă sie-șl și a 
spusă Europei, că voesce să trăiască liberă. 
Riua de 11 Iunie 1848 este farulă de 
lumină, care în negurile și îndoelile vii
torului a luminată calea patriei și părin- 
țiloră noștri. Salutămă cu românescă și 
caldă venerațiune memoria acestei dile 
sfinte și memoria luptătoriloră, cari de 
atunci, dinainte și în urmă lucrară, lup
tară, muriră pentru România și libertatea 
națiunei române.

♦ » *
Studii geologice. In „Democrația** 

dela 7 Iunie s’a arătată, că d-lă dr. 
Uhlig dela Institutulă geologică din 
Viena avea să mergă în BucurescI pentru 
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a lua ore-carl informațiunl dela biroulă 
geologicii, în privința structurei geolo
gice a arcului carpaticii dintre Bucovina, 
Moldova și Transilvania. Acum anunță 
diarulă citatti, că d-lă Uhlig a și sosită 
în BucurescI și alaltăerl a mersă îm
preună cu d-lă Gr. Ștefănescu pentru a 
visita colecțiunile biroului geologică, 
unde au fostă față și alțl membri ai 
acestui serviciu. D-lă Uhlig a studiată 
două ore și jumătate colecțiunile petro- 
grafice și paleontologice adunate de 
membrii biroului și a fostă încântată de 
avuția în roce și fosile ce a găsită acolo. 
D -sa a mărturisită, că nu se aștepta să 
întâlnescă aici așa multă materială geo
logică. Chiar în sera aceea d-lă Uhlig 
a plecată în Bucovina, unde are să facă 
studii pentru rectificarea unoră indica- 
țiunl eronate ale hărțiloră geologice 
austriaco anteriore, dintre care una des
tulă de nonă, aceea a d-lui dr. Paulă. 
După ce va termina studiile sale în Bu
covina, d-lă Uhlig va veni în Moldova 
și în specială în județulă Suceava, pentru 
a face racordările trebuinciose cu Bu
covina. D-lă Gr. Ștefănescu, care a stu
diată acestă județă, pe lângă indicațiu- 
nile verbale ce a dată d-lui Uhlig, i-a 
promisă a’lă însoți în persdnă în jude
țulă Suceava; pentru acesta au și fixată 
împreună diua de întâlnire.

* **
Alți lăutari români la Parish. „Ro- 

mânulă" află, că în curândă va pleca 
din BucurescI la Parisă o nouă trupă 
de lăutari români sub direcțiunea artis
tului Anton Kneisel. Probabilă că trupa 
va cânta la „Cafe de Parisă."

** *
„Neaga" la Parish. Se dice, că în 

curendă se va juca la teatrală interna
țională dela exposiția din Parisă opera 
„Neaga*1, ală cărei autoră este M. S. 
Regele Suediei și M. S. Regina Româ
niei. Acestă operă a fostă deja repre- 
sentată la Stocholm și a obținută ună 
strălucită succesă, spune „Democrația".

* -*
Tinerii industriași unguri din Clușiu 

s’au hotărîtă să visiteze Exposiția din 
Parisă in corpore. In scopulă acesta s’a 
constituită deja o societate de 20 mem
bri, contribuindă fiă-care dintre ei câte 
50 fi. Camera comercială din Clușiu le 
va acorda în scopulă acesta ună anumită 
ajutoră în bani. Se speră, că și din cassa 
orașului voră primi 100 fi. Tinerii indus
triași voră pleca la Parisă probabilă în 
luna lui Septemvre cu trenă separată. 
De asemenea voră pleca alte două cete 
de visitatorl ai esposiției, una sub con
ducerea deputatului Helfy și alta sub 
conducerea deputatului Pazmandy.

** *
Tergulu Sf. Petru și Pavelu din ăsta 

ană, ce se ține în Șasea montană, se 
începe în 4 Iulie n. și se finesce cu diua 
de 7 Iulie. înainte de 3 Iulie nimenea 
nu va fi lăsată la târgă.

* * *
Pompierii din Brașovă au serbată 

aseră a 5000-a nopte de pază cu musică 
și iluminațiă.

** ★
La conservatoriulu din Viena s’a ți

nută concursulă cu elevii abituriențl în 
19 1. c. Juriulă a acordată prețulu intâiu 
unanimii d-șorei Irena de Brenerberg, (vi- 
olină) fica d-lui primară ală orașului Bra
șovă, fosta elevă a dirigentului musicei 
orășănescl A. Brandner. Felicitămă pe 
tânăra artistă pentru acestă succesă stră
lucită.

¥* 4
Regina României la Londra. „Memo

rial diplomatique" spune, că Regina Eli- 
sabeta a României e invitată de Regina 
Victoria a Angliei să mergă la Londra. 
Regina Elisabeta va merge în capitala 
Angliei pe la sfârșitulă lunei Septemvre 
și i-se va face o primire căldurosă și 
respectuosă de cătră curtea și tote cla
sele societății engleze.

** <
Esposiția din Parish. O telegramă 

din New-York spune, că la 22 Iunie n. 
au plecată de acolo nisce vapore du- 
cendă 5l/2 milione dolari, bani trimiș 
de familii Americaniloră, cari s’au dusă 
la Exposiția din Parisă.

Ungurii și armata.
„Erdelyi HiradcU în articululfl 

seu de l'ondu dela 24 Iunie sj 
plânge, că Ungurii nu suntu de 
ajunsă răsplătiți pentru jertfele 
cele mari, ce le aducă ei în bani 
pentru armată. Etă ce cțice între 
altele:

Noi nu avemă armată, ci numai 
honvedime, care este lipsită de trupe 
pentru lucrări de artă și de artileriă, 
cari în timpulă de astădl suută neapă
rată necesare pentru suportarea răs- 
boiului.

Limba nostră de stată nu se res- 
pecteză în armată, ci au degradat’o la 
simplulă rangă de „Muttersprache". A- 
cesta este cestiunea, asupra căreia actu
ala delegațiune ungurescă ar trebui să 
fiă cu deosebită atențiune. Delegațiu- 
nea ungurescă a decretată deja, că în 
scolele militare din Ungaria elevii, — 
deși nu chiar fără nici o escepțiune, 
der celă multă numai cu puține escep- 
țiuni — să fiă cu toții instruațl în limba 
ungurescă (???)

Der cu tote acestea, ce suntemă si
liți a vede? Vedemă aceea, că 4O°/0 din
tre elevii aflători la cele 4 școle militare 
ungare (?) nu suntă instruațl în limba 
ungurescă, (pentru-că nu suntă numai 
unguri. R.) aceste percente suntă încă 
și mai mari în unele scoli militare, cum 
e d. e. în scola reală inferidră din Kis 
Marton; vedemă, că în aceste institute 
de învățămentă tinerii unguri în primii 
doi ani tote le înveță esclusivă numai 
în limba germană... Așaderă cestiunea 
educațiunei militare ungurescl (?) și cestiu
nea învățărei limbei ungurescl în scolele 
armatei comune suntă unele din cele 
mai ardătore cestiunl și este o datorință 
inomisibilă ca delegațiunea ungurescă 
să pășescă energică față cu aceste două 
cestiunl...

Va remâne foia ungurescă cu 
alitulu la inimă.

0 conferință preoțescă 
împreunată cu unu jubileu jmeoțescil de 50 

de ani.
De sub Meseșiu, în Iunie 1889.

Comuna pură românescă Pria, si
tuată sub pola Meseșiului Sălăgeană, avu 
în 11 Iunie n. c. diuă de sărbătore so
lemnă, căci pe diua aceea era hotărîtă 
a-se ține de-o parte conferința preoțescă 
din tractulă protopopescă ală Crasnei, 
condusă cu rară înțelepciune și devota- 
mentă sântă, de cătră Reverendissimulă 
D-nă Alimpiu Barnoloviciu, vicariulă 
Silvaniei; de altă parte poporală din 
acea comună se îmbrăcase în vestminte 
sărbătorescl și inima-i se scălda în bu- 
curiă, aflândă că zelosulă și binemeri- 
tatulă său parochă On. D-nă Vasiliu 
Marincașă are a-șl prăsnui cu acea oca- 
siune binevenită și jubileulă preoției 
sale de 50 de ani. Nu era mirare deră 
pentru ce poporulă întregă din comună 
cu mică și mare alerga din tote părțile 
spre sf biserică desă de dimineță, spre 
a asista la ceremonia jubilară a reveran- 
dului său parochă.

La 7 ore dimineță vredniculă jubi- 
lante, asistâudă preoții tractuall în frunte 
cu binemeritatulă bărbată ală națiunii și 
protopopă trectuală R. D-nă Alimpiu 
Barboloviciu celebrară sf. liturgiă înto- 
nândă cu tcții la începutulă sf. liturgii 
„împărate cerescă". Sub decursulă sf. 
liturgii, după „Credeu", tinărulă, deră 
zelosulă preotă din Cizeră Aur. Oriană 
— fiindă alesă ca predicatoră de confe
rința trecută — ținu o cuvântare cătră 
poporu, arătândă relele și urmările triste 
ce urmeză din „sudalmă și înjurătură", 
ceea ce fiindă jorte acomodată și bine 

formulată fu ascultată cu mare de - 
voțiune și atențiune; eră la finitulă 
sf. liturgii prea venerandulă jubilante 
Vas. Marincașă pășindă din altariu îna
intea poporului, prin o vorbire ocasională 
plină de sentimentă, storcendă lacrăml 
din ochii ascultătoriloră, arată cu colori 
vii luptele și pedecile, prin cari a avută 
a trece, ținendă în drepta-i stindardulă 
creștinismului în cursulă celoră 50 de ani 
ai preoției sale.

„Mi-aducă aminte — dice prea dem- 
nulă jubilante cu lacrăml în ochii săi — 
că în timpulă de tristă memoriă din 1848 
eramă preotă tinără, plină de rîvnă ca 
se întru în lupta, în care se va decide 
libertatea și mântuirea scumpului meu 
neamă românescă din cătușele robiei 
seculare . . :

Atunci am amenințată fostă gonită și 
maltratată pentru iubirea arătată față 
de neamulă și sângele meu. Vieța-ml 
era mai tare periclitată și mai puțină 
scutită de atacurile dușmanului, decâtă 
a fiereloră sălbatice din codrulă pustiu".

Finindu-șl jubilantele vorbirea-i pă- 
trunejătore, pășesce înainte-i R. D. A. 
Barboloviciu și cu elocința-i rară și 
dulce ca mierea prin o alocuțiune însu- 
flețitore bineventeză pe jubilante, implo- 
rândă dela Dumnedeu darulă și binecu
vântare cerescă peste activitatea preo
țescă de 50 de ani, accentuândă în de
osebi, că „a fostă lumină adevărată și 
sare curată" în parochia d-sale în mij- 
loculă turmei sale păstorite cu mare 
prudință, căci ca unu adevărată păstoră 
sufletescă n’a dată ansă nimănui și nici 
când să se scandaliseze, seu să se [îm- 
pedece din vina sa în brușii păcateloră, 
ci prin purtarea-i corectă și înțelepțiune 
a condusă turma-i încredințată spre pă- 
șiunea vieții veclnice; în fine provocând 
pe frații preoți ca prin sărutare frățescă, 
eră pe poporulă credinciosă ca prin să
rutare de mână să primescă binecuvân
tarea preoțescă a jubilantelui; întonân- 
du-se „Doxologia", poporulă credinciosă 
plină de mângâiere sufletescă se depărta 
le ale sale, eră preoțimea tractuală pen
tru începerea conferinței preoțescl des
cinde la școlă, unde în sala spațiosă a 
scolei celei frumose nou edificate de 
petră — pentru a cărei edificare jubilan
tele preotă are merite nedisputavere — 
prin ună discursă bine simțită și însufle- 
țitoră R. D. A. Barboloviciu, protopo- 
pulă tractuală, deschide ședința sinodu
lui tractuală.

După ce s’a dată cetire disertațiunei 
despre „Primatulă Pontificelui romană" 
elaborată prin condeiulă dibaciu ală tâ
nărului preotă din Marină, Laurențiu 
Sima. R. D. protopopă relateză despre 
starea moralității poporului din tractă 
precum și despre defectele și lipsele es- 
periate cu privire la superedificatele bi- 
sericescl-școlare din tractă. Conferința 
cu bucuria ia actă despre micșorarea 
vițiiloru, precum e „concubinatulă și be
ția" între poporulă plugară, constatân- 
du-se numai unde și unde câte ună casă 
sporadică, s’a accentuată mai departe ur- 
gința reedificărei scoleloră din Horoată 
Mală și Peceiu, precum și a bisericiloră 
din Sigă și Bănișoră și repararea edi
ficiului casei parochiale din Sigă, aflân- 
du se celelalte tote în stare bună.

Asemenea s’a constatată cu ocasiu- 
nea luărei esatneneloră de veră progresă 
excelentă în școlele confesionale gr. cat. 
din Crasna, Cățelulă română, Cizeriu, 
Hureză, Bănișoră și Peceiu, mediocru 
s’a dată în Horvată, Stârciu, Pria și 
Sîgu, er debilă în Mală, Sieredeiu și 
Marină; totodată s’a desbătută în con
ferință causa progresului ori regresului 
în școlele respective, și s’a aflată a fi 
dibăcia și zelulă respectiviloră d-nl în
vățători, cari pe lângă totă indolența 
părințiloră, cu tote că elevii cerceteză 
neregulată scola, totuși decă respectivul 
învățătoră e consciu despre sublima-i 
vocațiune la care e chemată, împlinin- 
du-șl cu scumpătate datoria de instruc
tor ală poporului, pote, ba chiar în 
faptă și arăta progresă frumosă, ce-i 

înalță nimbulă și respectulă peste cole
gii săi.

S’a relatată cu bucuriă despre înfi
ințarea granareloră bisericescl în mai 
multe locuri.

Mai departe s’a desbătută în sînulă 
conferinței causa grădiniloră de pomă- 
rită, și s’a accentuată, că de acum în- 
nainte să se pună în scolă mai mare 
pondă pe studiulă economiei, asemenea 
preoții să se îngrijescă, ca la fiăcare scolă 
să se afle grădină de pomărită, unde 
elevii practice să se ocupe cu altoitulă, 
— aceea să fiă bine îngrădită și aran- 
giată, căci pe viitoră pomele au de a 
servi ca articulă de comerciu forte ren
tabilă pentru poporulă plugară.

(Va urma).

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din nordulu Transilvaniei, Iunie 1889.

In 10 Iunie a. c., a doua di de Rn- 
salii, pe la 10 bre sera m’am pomenită 
și eu cu familia mea în Șintereagă, unde 
s’a ținută o petrecere de veră, care 
s’a aranjată prin câțiva juni, în frunte 
cu d-lă Pompei Făgărășiană, teologă ab
solută, în curtea ospătăriei de acolo.

Au luată parte vre-o 50—60 persone 
din jură.

Intratulă a fostă 53 fl. v. a. din 
cari 28 fl. spese; profită curată 25 fl. în 
favorea bisericei gr. cat. din Șintereagă.

Tinerimea șl-a petrecută bine. S’a 
jncată și o „Romană".

Cu mândriă națională am ondre a 
amenti, că dintre secsulă frumosă d-na 
Maria Juga, tinăra preotesă din Arcalia, 
și d-șorele : Lucreția Rusu din Chintelnică, 
Maria Cupșia, din Odorheiu, Ana Tîr- 
goveță din Măgerușă,. Lucreția Moldo- 
vană din Bileagă, Florea Belciugă din 
Borgo-Tiha, Lucreția Sigearteu din Șin
tereagă, și d-șora Bală din Uva mare 
s’au presentată în costumă națională.

Dintre familiele participante însemnă 
pe domnii: Michailă Făgărășiană, dela 
Teure, Iosifă Bală din Ilva mare, Petru 
Mureșiană dela Deeșă, Ioană Cupcea 
dela Măgherușă, și Uie Iuga dela Arcalia.

Șireganulii.

Literatură.
Gramatica limbei române, ÎDtocmită 

pentru școlele secundare și civile, de 
Nieolau Pilția, protesoră la gimn. ro
mână gr. or. din Brașovă. Edițiunea a 
doua indieptată. Brașovă, 1889. Editura 
tipografiei Alexi. — La edarea acestei 
nouă edițiunl a Gramaticei limbei ro
mâne, autorulă a introdusă în privința 
cuprinsului și a împărțirei materiei 
unele îndreptări și îmbunătățiri, 
cari contribue multă la ridicarea valorei 
acestei gramatici. Așa de esemplu au
torulă întrebuințeză ortogra6a „Acade
miei române" din BucurescI, care pe 
timpulă edărei primei edițiunl, la 1881, 
încă nu-șl stabilise ortografia sa actuală, ba 
în unele privințe a mersă și mai departe, 
negreșită în favorea ușurărei și corecti- 
tății scrierei. Afară de asta d-lă autoră 
a ținută semă nu numai de esperiența 
propriă, câștigată dela edarea primei 
edițiunl încoce, ci și de observațiunile 
binevoitore ale unoră bărbați de specia
litate, făcute cu privire la prima edițiune 
parte în scrisă, parte prin graiu. Metoda 
însă a păstrat’o întru tote ca în edițiu
nea primă. Pe lângă alte îmbunătățiri 
esențiale introduse în acestă a 2-a edi
țiune, observămă, că d-lă autoră a adop
tată unele numiri, adecă unii termini 
technicl, cari în gramaticele românescl 
de dincoce pănă acum nu se cuprindă. 
Așa d. e. verbele le numesce: verbe 
active (transitive,) verbe neutre (netran- 
sitive ; apoi: articulă propriu, și nepropriu 
er nu articulă primară și articulă secun
dară etc. Bărbații competențl voră da 
de sigură acestei nouă edițiunl a gra
maticei d-lui Pilția atențiunea cuvenită 
de recomandată fiindă (gramatica) nu 
numai pentru școle, ci și pentru pri
vați.

Răscola Săteniloru din primăvera anu
lui 1888, de A. Beldimanii, fostă minis- 
tru plenipotențiară. Cu o hartă specială 
a regiuniloră răsculate. BucurescI. 1889. 
F jrmată mare 8° de 182 pag. Prețulă 
3 lei. Toți Românii, cari se află în po- 
țiune de a complecta materialulă de 
fapte, documente și alte dovecjl adunate 
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în scrierea de față, cu privire la urzela 
cunoscutei rescole a țăraniloră din Ro
mânia, suntă rugați a-le comunica d-lui 
auctoră în BucurescI țStrada Speranței, 
24.) Cartea va interesa de sigură pe 
orl-ce Română, care voesce a ave cu- 
noscință de relele interne și de unelti
rile străine, ce potă fi în stare a răscula 
pe țărani.

Mulțămită publică.
In urma apelului de data 1 Decembre 

1888, ce a făcută comitetulă parochială 
din Cernatu Săceleloră la amicii culturei 
din România spre a colecta ajutoră de 
bani pentru ridicarea unui edificiu șco
lară română corăspundătoră legiloră 
esistente în Cernată — au începută a 
ne sosi dela unii Domni colectanțl listele 
dimpreună cu sumele colectate.

Deci comitetulă parochială îșl ține 
de cea mai urgentă datorință a chita 
sumele primite pe calea diaristică mani- 
festândă profunda mulțămită și via re- 
cunoscință publică atâtă buniloră Domni 
amici colectanțl, câtă și marinimoșiloră 
Domn! contribuitori, cari n’au pregetată 
a ne ajuta în momente atâtă de critice 
la susținerea vacjei și caracterului națio
nală ală școlei nostre române din Cer
nată.

Respectabilele nume ale Domniloră 
colectanțl și contribuitorii se voră păstra 
spre memorie în archiva școlei nostre.

Sumele primite pănă la eventuala 
întrebuințare s’au elocată și se voră eloca 
cu libelulă Nr. 2045 la institutulă «Al
bina11 în Brașovă spre asigurare și fruc
tificare.

Listele în care se află înscriși con
tribuitorii dimpreună cu sumele incasate. 
câtă și cele în care nu s’ar afla înscriși 
nici unulă — ne rugămă a se retrimite 
prin postă la adresa Comitetului parochială 
din Cernatu, Comitatulă Brașovu, poșta 
ultimă Hoszufalu, spre deplină asigurare 
și esactă controlă.

Comitetulă parochială
G. Urdea, parochă, 

ca președinte.
Urmeză publicarea colecteloru :

1. Cu lista Nr. 11 prin Domnulă 
Generală Adriană din BucurescI amă pri
mită dela D-nii: Adriană, Gener lă20 lei. 
Emanoilă Miclescu advocată 10 lei. D-na 
Elena Adriană 20 lei. D-lă Petre Cer- 
nătescu deputată 10 lei. Suma 60lei noi.

2. Cu lista Nr. 16 prin Domnulă 
D. R. Cordescu, Directoră în BucurescI, 
dela D-nii: Danielă R. Cordescu profe- 
soră 2 1. D-na Alexandrina Cordescu 
soțiă 2 1. D-sora Aurelia Cordescu fiică 
1 1. D-lă Michailfl Cordescu fiu 1 1. 
D-șora Lucreția Cordescu fiică 1 1. D-șora 
Cicilia Cordescu fiică 1 1. D-lă Cice- 
ronă Cordescu fiiu 1 1. D-șora Silvia 
Cordescu fiică 1 1. D-șora Dominica 
Cordescu fiică 1 1. D-lă Marină Dimi- 
trescu, profe-oră 2 1. D-lă I. C. Mihalcea 
profesoră 2 1. Iacobă Țarogă studentă 
1 1. D-lă Alecsandru Popp studentă 1 1. 
D-lă Octaviană Ligoșiană 1 1. Anonimă
1 1. D-lă Ioană Mircea 1 1. Suma 20 
lei noi.

3. Cu lista Nr. 17 prin Domnulă 
I. Colțescu din București amă primită : 
Dela D-lă Ioană Colțescu 5 1. D-nele : 
Ecaterina Colțescu 5 1. Elena Colțescu 
5 1. D-șorele : Mari Colțescu 5 1. Susana 
Colțescu o 1. D-nii: Ioană I. Colțescu 
5 1. Nicolae Cioflecă 5 1. M. Theodorescu 
5 1. Suma 40 lei noi.

4. Cu lista Nr. 25 prin d-lă Petru 
B. Boroș, Comersantă în BucurescI, amă 
primită dela d-nii :

D. Andreescu 5 lei, Petru B. Bo- 
roșă 20 1., G. I. Babeșă 5 1., I. N. Mol- 
dovană 3 1.. I. G. D. 5 1., D. M. Bra- 
gadiră 5 1., I. P. Crețoiu 5 1., Ioană 
Stefănescu 2 1., Thoma Constantin 2 1., 
Ioană PopovicI 2 1., M. S. 2 1., S. N. 
Căciulescu 3 1., Ioan I. Gologană 2 1., 
Gheorghe Iliescu 2 1., Iorgu Anghelescu
2 1., M. Ferest 2 1., Mirea 2 L, Ghiță 
Vasilescu 3 1., E. Ionescu 2 1., A. Șei
tan 10 1., Nicolae Dumitru 4 1., A. En
gel 2 L, S. Constantinescu 2 1., Petra- 
che Ioană 4 1., G. H. Naumescu 5 lei. 
Suma 101 lei noi.

5. Cu lista Nr. 27 prin d-lă Dimitrie 
Domnișorii profesoră în BucurescI amă 
primită dela d-nii;

Apostol. Chiriacescu prof. 5 lei, Di
mitrie Domnișoră 5 1., Petre Andreescu 
2 1., G. Ioanitescu 1 L, Ang. Demet. 50 
b., Ioan B. Puricescu 5 1., Thoma N. 
Dimischitru 1 1., Dumitru Ionescu 2 lei. 
Suma 21 lei 50 bani.

6. Cu lista Nr. 8 prin d-lă Nicolae 
Stoicescu comersante în Ploescî amă pri
mită dela d-nii: Nicolae Stoicescu 20 1., 
Constantină Filipă 5 1., Anonimă 1 1., 
A- Lambadarides 5 1., C. G. Fotescu 5

lei., G. F. Stănescu 4 lei. Suma 40 
lei noi.

7. Cu lista Nr. 45 prin d-lă Ștefanii 
Beloiu comersantă în Brăila amă primită 
dela d-nulă Ștefană Beloiu 20 lei. Suma 
20 lei noi.

8. Cu lista Nr. 78 prin d-lă prof. 
Stroe Belloiescu din Berladu amă primită 
dela d-nii:

Stroe Belloiescu 70 lei, Ioană Simi- 
onescu 5 1., Solomon Haliță prof. 2 1., 
Lazară Bistrițianu 10 1., George Ghim- 
bășianu prof. 5 lei, Ștefană Neagoe prof. 
5 1., Vladă Băloiu elev. 3 1., d-na Stana 
S. Bălloiu din Cernată 100 lei. Suma 
200 lei noi.

9. Cu lista Nr. 49 prin d-nulă llie 
Sănceleanu profesoră în Craiova am pri
mită dela d-nii:

Uie Sănceleanu 75 cr., d-na Elena 
Socoteanu 75 cr., d-lă Nicolae Vintilescu 
75 cr., d-na Sallarina Vintilescu 75 cr. 
Suma 3 fi. v. a.

10. Cu lista nr. 61 prin d. Ștefană 
Emilianu prof, la univers, din Iași amă 
primită :

Dela d-nii Ștefană Emiliană 5 1., 
D. GrigorovicI 1 1., Anonimă 1 1., Ano
nimă 1 1., X. 1 1., X. 1 1., Constanti
nescu 2 1., X. X. 2 1., I. 11., Gălățianu 
2 1., C. Rosină 50 bani, L. Florescu 1 
1., Ioană Ant. Dărzău 1 1. 50 bani, Con
stantină Grigorescu 11. Christ. N. Nicolau 
Suma 22 lei n.

11. Cu lista Nr. 51 prin d-lă Ioană 
Faurii profesoră din Craiova amă pri
mită :

Dela d-nii Ioană Faură 20 1., Ioană 
Bombăcilă 5 1., S. C. Mateiescu 5 L, M. 
B. Calloiană 5 1., G. P. Constantină 5 
1., Em. Burbea 2 1., Al. Giorociană 3 1. 
Suma 45 lei.

12. Cu lista nr. 50 prin d-lă Sime- 
onu Atihălescu profesoră în Craiova amă 
primită :

Dela d-lă Simeonă Mihălescu suma 
de 1 fi. v. a.

13. Cu lista nr. 71 prin d lă Ște
fană Blebea areudașă din comuna Dudesci 
amă primită:

Dela d-nii Ștefană S. Blebea 40 1., 
Ioană Ardelenă4 1., George Flanjea31., 
Ioană Moroiană2 1., Dumitru Dancilă 3 1., 
Dumitru Gasa 4 1., Radu Filipă 2 1., 
Ghiță Firu 3 1., George Vasiliu 3 1., 
Maria Moldoru 2 1., Dumitru Sasu 4 1. 
Suma 70 lei noi.

14. Cu lista nr. 40 prin d-lă Neagoe 
Burduloiu comersantă în Brăila amă pri
mită :

Dela d-nii Neagoe Burduloiu200 1., 
Z. C. Zamfirescu 100 1., Ioană I. Bur- 
duloiu 20 1. Suma 3.20 lei.

(Va urma).

TELEGRAMELE „GAZ. TR AN S“
(Serviciuliî biuroului de coresp. din Pesta)

Berlarnția contelui Băoinoky.
Viena, 26 Iunie. In ședința ce 

a ținut’o comisiunea bugetară a 
delegațiunei austriace, ministrulu 
de esterne a datu următorele des
lușiri asupra situațiunei din afară.

Kalnoky nu consideră pacea 
nicidecum ca amenințată, deși si- 
tuațiunea se clatină.

Cu privire la România cțice, că 
este neesactă părerea, că noultî 
ministeru ar fi ostilu față cu Aus- 
tro-Ungaria. Precum de puținii în
dreptățită e părerea, că cabinetulu 
Brătianu a fostu austrofilu, totu 
așa de puținu se pote cjice că ca
binetulu Catargiu este rusofilii.

In ce privesce Serbia, noijcu li
niștea celui tare, care se cuvine 
unei mari puteri, trebue se păs- 
trămU credincioșii principiulu ne
amestecului în afacerile ei interi- 
6re, precum și posițiunea ce amu 
luat’o pănă acuma față cu țerile 
balcanice ; numai atunci, când cu 
totă bunăvoința nostră nu vorii 
mai fi date garanțiile, ce le trebue 
se le ceremu, voniu sci ce se fa- 
cemu spre a observa și a apera 
interesele nbstre, ori cum ar fi.

Este lucru neîndoiosu, că toți 
monarchii au intențiuni paclnice. 
Austro-Ungaria n’are nici o inten- 
țiune resboinică. Raporturile mo- 
narchiei nostre cu Germania s’au 
consolidată așa de multu, încâtu 
nu mai e de lipsă de a da noue 
asigurări. De altmintrelea în scurtii 
timpii se va oferi ocasiunea de a 
întări din nou legătura de amicițiă

prin întâlnirea monarcliiloru (Fran- 
cisc-Iosifu cu împeratulu Wilhelm). 
In ea posederau unii aliatu totu 
așa de siguru, precum pbte elu 
conta siguru pe noi. Politica nos
tră orientală este corectă și de- 
sinteresată.

In fine declară contele Kalnoky, 
că nu esistă nici urni statu cu care 
Austro-Ungaria nu ar sta în rapor
turi amicabile, de totu normale, 
că prin urmare stă și cu Rusia 
în raporturi amicabile.

Belgradu, 26 Iunie filin isvoru 
serbescu). După raporturile ofici
ale sosite aici, au isbucnitii tui’bll- 
rări în Novibazaru. Se anunță 
că patru begi au alungatu pe prefecți 
și organiseză corpuri de voluntari. 
Pentru restabilirea ordinei se cjice 
că au fostu trimese doue batalione 
turcesci. Aceste trupe se luptă acuma 
cu bandele organisate de begii revolu
ționari. Pănă acuma nu se scie 
încă nimicu decă s’a suprimată 
ori nu rescăla. Toți Serbii cari 
se află în Novibazară au fostă a- 
restațl.

DIVERSE.
Cultura,, care cuprinde totă lumea. 

Pe erna viitore Egiptenii vorii ave bu
curia sâ călătorescă dela monumentalele 
piramide pănă la Kairo pe tramwaiulă 
cu aburii. Kedivulă a și acordata unei 
societăți dreptulii de clădirea liniei.

Mamă, bună, străbună — și copilu. 
Duminecă în săptămâna trecută s’a cu
nunată în Viena la Mariahilf o păreche 
tînără. Cu ocasiunea acesta miresa cea 
forte tînără, a fosta însoțită pănă la bi
serică de mama, buna și străbuna ei. 
Nu numai bunica, der și străbuna sunta 
sănătose și voinice.

Iubire târdiă. Se scrie din Parisa: 
Renumitula pictoră Meissonier, una duș
mana neîmpăcata ala femeilord, s’a lo
godita la 15 crt. cu d-șora Besanșon, o 
bălaiă de frumseță rară. Mirele este 
aprope de trei ori mai bătrâna ca mi
resa. Totuși se susține, că se iau din 
dragoste, cunoscința li-se trage dela o 
visită, ce făcu miresa în atelierula „tî- 
nerului.u

Cum se câștigă bani. Pe piața Mau- 
bert din] ParisO, lângă scările de unde 
treci la bulevardula Saint-Germain, în 
totă dimineța la 7 drese ține „bursa de 
mucuri de țigări.“ „Cercetătorii bursei11 
îșl țină „marfa11 în petece de hârtiă. Fiă- 
care aduce la targa mucurile strînse în 
diua trecută dinaintea cafenelelora, pe 
bulevarde și așa mai departe. Unii se 
mulțumesca cu schimbare, alții cu cum
părare de o cantitate mai mică pentru 
trebuințele lord private. Neguțătorii 
cei mari (rattisseurs) cumpără tota ce 
capătă, de comun funtula cu una franca. 
Aceștia curăță tutunulu, îla colorescd și 
îla usucă, după aceea îla taiă cu nisce 
mașini anume, mici. Productula câști
gată în chipula acesta se vinde în pa
chete, pe ascunsa, ca „tăbacd de contra
bandă11, funtula cu 3—4 franci (în mo
nopoly costă funtula 5 franci). După 
datele prefecturei de polițiă, în Parisa se 
află 1500 strîngătorl de mucuri. La a- 
ceștia se adaugă chelnării, măturătorii 
stradeloră și alții, cari nu strîngă din 
profesiune, ci ca să’șl facă una ala doi
lea câștigu.

Tota pe piața Maubert înfloresce 
una instituta de artă particulara, numita 
de comuna „Academia Sylvain.11 Tata 
Sylvain instrueză pe cântăreții de pe ulițe. 
ț)ece lecțiunl cu */4 franca (10 cr.) sunt 
de ajunsa ca wă învețe pe fiecare a mor- 
năi cântecele cele mai nouă. Cum se 
instrueză, nu se întrebă, pentru-că mul
tora din acești cântăreți li-se aruncă 
monede de aramă, ca să tacă. Pe cei, 
cari n’au voce de loca, Sylvain îi înveță 
viora, ghitare, ori mandolina, ba le îm
prumută și instrumentele. De altmin
trelea unii din cântăreții lui Sylvain au 
dus’o și mai departe, ajungenda pe în-

cetula cântăreți și cântărețe renumite în 
concerte. In Parisa sunta și actori în
semnați, cari și-au începută cariera prin 
aceea, că au începută să jdee piese mici 
câte doi-trei prin curțile atelierelorO co
lora mari.

Nu departe de Academia Sylvain, 
o italiană, Celești Mariotti, ține una in
stituta, în care dă instrucția, cum să se 
dea cu cărțile, cum să cauți de norocă 
și altele, meserii cu cari se umblă pe la 
tergurl. însăși piața Maubert a fosta 
una cuartira de frunte ala stringătorilor 
de sdrențe.

Lipitorea barometru. Doriți să aveți 
una barometru esacta și eftină? „Ga
zeta Dobrogei“ ne dăurmătorula sfată: 
Puneți o lipitdre într’o sticlă transpa
rentă de capacitate de jumătate litru; 
ea să fie mai multa largă decâta îngustă. 
AcoperițI gara ei cu o bucată de stofă 
rară și veți ave una barometru escelent 
care nu va costa și nu va cere vr’o altă 
îngrijire, decâta să’i reînoițl apa la fie
care două-spre-dece seu cincl-spre-dece 
dile. Decă lipitorea va fi ghemuită pe 
lângă ea și nu se va mișca în fundulfl 
sticlei, va fi timpa frumosa. Decă lipi
torea se sue la suprafața apei, va fi timp 
rău, va ploa. Decă lipitorea alergă în 
sticlă cu o iuțelă tare, va fi ventă mare 
tare. Decă lipitorea tresare într’una moda 
spasmodica, va fi furtună.

Cierssilii pieței Brașovu
din 26 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vând. 9.44
Arginta românescii - r> 9.38 9.41
Napoleon-d’orI- - - H 9.42 9.46
Lire turcesci - - - n 10.65 10.70
Imperiali J- - - - n 9.65 9.70
GalbinI n 5.58 5.62
Scris, fonc. „Albina” 6% n 102— îi _ '_

n r n 5°/n n 98.59 99—
Ruble rusescl - - . J1 122— .. 123—
Discontulti - - _ _ 6'/2--87o Pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 25 Iunie st. n. 1889. 

Renta de aurii 4°/„..........................
Renta de hârtiă 5°/„.........................
Imprumutulă căiloril ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

osțu ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostU ungare (3-a emi-'une) - . 
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 

unguresc^ ..............................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă - - . . 
Renta de aură austriacă....................
LosurI din 1860 ..............................
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 Livressterlinge - - - -

100.60
94.75

143—

100—

112.60
104.90
104.90
104.90
104.90
104.90 
105—

100—
139—

126.25
83—
83.80

108.95
141. -
905—
312.25
301—

5.66
9.46

58.25
119.31

Editorii și Redactorii responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

„ALBINA11, 
Institntn de credits și de economii 
-t 'iliala, Brașovu. 

ESCOMPTEZA RIMESSE BUNE <11 «•/„ 
acordă împrumuturi cambi
ale CU 61, o0 o--7°/o>carî pelângă 
o reducere corespuncjetore a 
sumei canibiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potlî și de 
mai multe ori prolongi.

Informațiuni mai de aprope se 
potu lua dilnicu în biroulu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
bre d. a. 874
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Ultima săptămână 
Tragerea deja în 15 <27| Iunie. 

LOTERII 
Câștigulu principalii 50,000 fi 

Prețulu unui losîi 2 11.
LosurI se căpătă : la Direcțiune^ loteriei in Budapesta (Pesta, oficiulu va

malii principală semi-etagiu), — la tote oficiile de loteria, sare și de dare, la 
cele mai multe oficii poștale, la „Mercur* in Viena, și la debitanții delosurl 
însărcinați cu vendarea lorii in tote orașele și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. 1 Maiu 1SS9. A10CS<lll(ll II (le M<U lilSSJ ,

consilierii de secțiune in ministerială reg. ung. 
de finanțe și directorii ala, loteriei.

'â

Licitațiime minuen dă.
Pentru repararea și preschimbarea unoru lucruri dela biserica 

rămână gr. or. din comuna Reșnovu protopresbiteratulu Branului, 
prin aresta se escrie concursă de licitațiune minuendă pe cțiua de 
24 Iunie v (6 Iulie) a. c. dimineța la 10 ore, cu prețulu de esclamare 
470 fl. 86 cr. V. a. conformă planului și preliminariului de spese.

Atâtu condițiunile câtă șî preliminariulu se potu vedea la sub- 
scrisulu președinte alu comitetului parochialu.

Numai aceia dintre concurențl vorii putea licita, cari voru de
pune unu vădiți de 10° '0, totu asemenea și cei cari voru trimite oferte, 
numai acelea se voru considera, care voru fi provecjuteeu acela vadiu.

Comitetulu parochială îșT reservă dreptulu a alege dintre con- 
curenfi pe care va voi.

Beșnovu, în 25 Maiu 1889.
George Proca,

98,3—3 președintele comitetului parochialâ.

binevoiescă

ABONAMENTE

>

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

P entru Austro • Ung aria: 
luni . 
luni.
anii.

3
6

12

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
- o

șese luni....................... , ... . 1
trei luni....................................................

Pentru România și străinătate:
anu.
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

fi. -
fl. —

50 cr.

. 8 
. 4

2

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

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

Burta pest a—Predea 3 u Q’rerteaii'i—Budapesta B.-Pesta-AraiIii-TeiușTeiiiș-Aradii-B.-Pesta ('opșa-inică—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare

I 
I

Apahida
Giiiriș 
Cucerdea 
Vidra 
Vințulii do 
Aiud
Teiușu 
Crăciunela 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

Tren de Trenu 
per- accele- 
sdne I rații

_____
" - I 8- 
8.31 2.-

11.20' 4.05
2.22 5.46

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

7.22
5.52

BucurescI
6 1Q Pr«-«lealti

TimișA

susu

Timiștl
PreiEenlii

BucurescI

4.18

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

8.46
9.18
9.27
9.44

1.0.21
11.38
12.16
1.2.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Brașovu I 
I

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciuneltl

Tren del Trenu 
per- laccele- 
sdne ratu

Trenă 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pors.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

7.30 *'
1.14 5.03 ______
1-451 6.22;. Szolnok

Viena
Bu <la jiewSa

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.40
1.55 5J2
2.53 6.15
3.28 6.47 

~9?25 11.50

I

9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
o,31
5.40
6.12
6.2d
6.38
6.56 Teiușu
7.15 Aiudn
7.48 Vințulu de susb
9.13 Ciora

10.04 Cucerdea
10.12 ghirișu

110.19'Apahida
10.45
111.34 Clușiu |
12.11 Nădășelu
12.29 Gîhrbău
1.10 Aghireștk
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca

Rev
Nfezo-Telegd.
Fugyi-Vâsârheli
Vârad-Velencze

I
I

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32 Oradea-mare

P. Ladăny
Szolnok
Jludii gteatn

Viena

2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

7.23
Aradu

*

o o 3

9.
d 
fS
3

5'
<0e
6

O

GlogovațA
Gyorok 
l’aulișu
Radna-Lipova

IjConop 
ițBerzava 
ISoborșinA
ZainA 
Gurasad..
'Ilia
Branicica
Deva
|Simeria (Piski) 
lOrăștia 
jȘibotA
'VințulA de josu
Alba-Iulia
l'feiușu________

i

7.15 6.05|

11
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41

2 17
2.37
3.37 5-05
4.05 &-17
4.27

8.55
9.54

5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3A0;Teinșâ
Alba-Iulia9.30

12.38 Vințulu de
0.36 Șibotu 

~6Ă)6 Orăștia
țț ly'Siineria (Piski) 
6A3 Deva
6 55 Branicica
7 14 Ilia
7.46

joșii

Gurasada
7 5Ț|Zamu 

SoborșinU 
Berzava
Conoptt
Radna-Lipova 
Paulișu 

xv o t Gy°r°k
10.53 ioiogovaț
11.39
12.01
12.29 Szolnok
12.45
1.24| Viena

8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37

Aradu

1 42
2.32

Trenu
mixt Copșa-inică 2.05 4.35

Șeica mare 2.38 5.05
Lomneșu 3.22 5.46
Ocna 8.— 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibihi-Coitșa-itiică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
iLomneșă 10.05 10.40
iȘeica mare 10.40 11.10
Copșa-iuică 11.09 11.35

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5 47
6.271
6.641 
ÎS 

8.03
8.38
9.27
9.46._____

10.201 5.35 Beglgiuuiu săsescii
1" :u IhOÎ1'
10.50;
11.16
11.30
12.05
5.10
ÎȘ.l.i

Cucerdea -Osoriteiu

6. - _
1.40 6 05

6.44 L ,
7.25®^**
7-4<Ludoșh 

,.M. -Bogata 
fernutCi 
Sânpaulh 

____ Mirasteu

3.05
3.35
3.51
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.-

, 7.35

I 

I 
Reghinul-săs.

Simeria Piski)-Bpelroșeiu B®etroșeni-Siuieria(Piski)li oșorheiu

Siuieria 6.47 11.54 Petroșeui 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
HațegQ 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3-1] HațegA 12.23 "7.26
Banița 11.50 3.53|streiu 1.12 8.14
Petroșcni 12.30 4.2o|siiiieria 1.51 8.50

8.—
8.36

1 9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

I 1.19
I 2.—
I 3.04

3.3ts
3.52

I 4j0® 
0.501 447 
1 33| 7 3l /Orczifalva 
3 29 “ Werczifalva
T45 Til,li?01lt

Arartu- Tiiuisora Tieuisâra- -Aradu

^lureșfg-I.isrtKsu-Bi^tigța KSisIrița-^flurtșff-IacdosA

Murășu-Ludoșu
Țagu-BudatelecA
Bistrița

I 4.30] Bistrița
"Ț.'gT' ȚagA-Budatelecu 
11._ Mureșu-Ludoșu

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

lipi

Bcișhinaltî s&seseiV 
Wsorlieiii-Caieerdea

Aradu
Aradula nou 
Nometli-Sâgh 
Vinga

6.12 4.12 Tiinișora 6.25 1.15
6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
7.55 5.47 Nâmeth-Sâgh 8.36 3.13
8.13 6.04 AradulA nou 9.11 3.51
9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Giiirisu—Turda Turda—€« hî rissli*

Ghirișu
Turda
—

Sigiiișura—BdoHieiu

9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghirișu

SBd«B‘5iciii—Siglinș«. «-a

(Sighișora
Odorhciu

grafia A. MUREȘ1ANU, Brașovu.

Reghinul-săs.

—
8.2o 8.-

1
Oșorheiu j

6.45
10.- 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaula 7.28 12.58 11.02
lernutl 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

Sieueria (Piski)-1 nied

Siinerîa ț Piski)
Cerna
Unieddra

I

= l'nieddra
- Gerna

| 8.5bil5iuieria

9.3'1
9.56

10.15

| 6.-.


