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Brașovu, 16 Iunie
Serbările Serbiloru în memoria 

bătăliei de pe Câmpula merlei, 
dela care cu <}iua de erl s’au îm- 
p1 îitu 500 de ani, suntu viu dis
cutate de cătră foile din Viena. 
Marele pregătiri, ce s’au făcutei 
în Serbia spre a da festivităților ună 
caracteru solemnelu și simpatică, 
se (țice că urmărescu scopulii de 
a popularisa idea unui mare im
periu serbescu între Slavii de sudă.

Serbările s’au introdusă alal- 
tăerf sera în Krușevață prin cele
brarea unui serviciu funebru de 
cătră metropolitulu Mihailu alu 
Serbiei asistată de o mulțime de 
preoți, în biserica memorabilă a 
s-lui Bazară. De pe ruinele cetă- 
țuei Țarului Lazaru, care a că- 
cjută în bătălia dela 1389, fâltăie 
stegurl negre.

Erl dimineța 21 de salve de 
tună au anunțată începutulă ser
bării și la 9 ore a fostă mare pa- 
rastasă pentru cei căluți pe Câm- 
pulă merlei. Regele Alexandru, cu 
totă curtea și cu regenții serbescî 
afară de RisticI, care e bolnavă, 
se află în Krușevață, unde se va 
face totodată și ungerea și înco
ronarea copilandrului domnitoră.

Desfășurarea acestei pompe se 
pune a<ji de cătră foile amintite 
numai și numai în contulu agita- 
țiuniloră rusesc!, cari tindă la ni
micirea influenței Austriei în Ser
bia și în Orientă și la unirea Sla- 
viloră de sudă ai peninsulei bal
canice sub egida Rusiei. „N. fr. 
Presse“ dice vorbindă de serbarea 
dela Kossovo:

„Reîntorcerea metropolitului 
Mihailu din Rusia cu bani rusescl 
și cu idei rusesc!, reinstalarea lui 
grabnică, toastulu Țarului pentru 
prințulă Nicliița ală Muntenegrului 
ca „singurulu amică44 alu Rusiei, 
logodirea unei princese muntene- 
grene c’unu mare duce rusescă, 
candidatura prințului muntene- 
grenă pentru tronulă unei Serbie 
mărite cu Bosnia și Herțegovina, 
candidatură ce-o reclamă pe față 
lumea panslavistă, iritațiunea de 
care suntă cuprinși Serbii din 
Ungaria, aplausele ce le întîmpină 
prințulă Muntenegrului în tote 
cercurile slave, încordarea între 
Austria și Rusia din causa Serbiei, 
care s’a esprimatu în discursulă 
tronului în forma unei odmoniăr! 
a Serbiei — tote aceste facă ca 
festivitățile serbescî se apară într’o 
lumină curibsă și provocătbre44.

Precum se vede în Viena se 
iau în seriosă aspirațiunile prin
țului Nicliița alu Muntenegrului 
de-a deveni Țarulu Slaviloru dela 
sudu. Der cum se unesce acesta 
cu faptulă că metropolitulu Miha
ilu, omulă Rusiei, vine se sever- 
șescă actulă ungerei regelui Ale
xandru tocmai acuma cu ocasiu- 
nea manloră serbări?

Și asta-i politică rusescă, cțicG 
foile din vorbă. Rusia a rupt’o cu 
dinastia Obrenovicl^și va sci ea 
se delăture pe Alexandru și după 
încoronare. Deocamdată ajunge 
decă se deșteptă entusiasmulă Ser
biloru și idea de „unitate14 a loră, ! 

decă serbările de față îi facă se 
se gândescă la recâștigarea pro- 
vinc-iiloră pierdute și decă Serbia 
va lua asupră-ș! misiunea, ce a 
refusat’o Bulgaria, de a crea ună 
imperiu mare sudslavicu, căci 
mai târețiu va sci Rusia se o is- 
prăvescă cu regele minorenă și 
cu RisticI.

Așa se combineză în unele cer
curi din Viena, er foile oficiose 
unguresc! vestescă că delegații un
guri nu se voră mulțumi numai 
cu declarările contelui Kalnoky, 
ci ’lu voră întreba, decă nu va 
lua „măsuri de represiune44 față cu 
intrigele serbescî.

Ar ii în adeveră forte seriosă 
decă lucrurile ară ajunge pănă la 
luarea unora astfelă de mesuri re
presive din partea monarchiei nos- 
tre. împrejurarea inse că se vor- 
besce de acesta eventualitate și 
importanța ce se dă serbăriloră 
dela Kossovo denotă în deajunsă 
iritațiunea, ce domnesce în cer
curile influente din Viena și Pesta 
din causa mișcării serbescî în pen
insula balcanică.

Despre turburările din Novi- 
bazară n’au sosită încă scir! po
sitive. Contele Kalnoky însă a 
declarată, că nu crede să fîă ur
zite de Șerbi. Atunci de ce au 
arestată Turcii pe toți Serbii din 
capitala sanglacului?

Semnalulu] celu mai învede
rată, că în Serbia și Muntenegru 
se petrecu lucruri seriose, este 
atitudinea Turciei. Trimisulă Por
tei în Belgradu a protestată în 
contra aniversării bătăliei dela 
Kosovo și guvernulă turcescă a 
luată măsuri severe spre a împie
deca ori-ce tulburare în provinci
ile învecinate cu Serbia și Mun- 
tenegrulă, căci în casulă unei ac
țiuni în peninsula balcanică sub 
scutulu Țarului rusescă, Turcia 
este mai înteiu de tote amenin
țată cu pierderi.

Serbia și Romania.
Din Belgrade se telegrafiază: O so

cietate de capitaliști germani și austriacl, 
representată de inginerulă Hartl, a ce
rută guvernului serba concesiunea unui 
drumă de ferti în valea Timokului, dela 
Nișă ]a Dunăre pănă la Raduevatz în 
fața Gruiei (Mehedinți). D-lă Hartl se 
angagiază a întreprinde construcția în a 
sa răspundere, fără a cere nici o garanție 
dela statulfl serba. Condițiunile propuse 
de d-la Hartl sunta torte avantagiose 
pentru Serbia și voră fi, forte probabila, 
primite de guverna.

Linia proiectată intereseză în cela 
mai mare grada pe România, căreia ar 
deschide printr’o simplă legătură dela 
Craiova la Gruia și Raduevatz una de
bușeu imediata asupra Nișului-Salonică 
și mai târdiu Nișă-Adriatica.

Decă acesta proiecta se va realisa, 
linia Craiova-Calafat,actualminte în studiu, 
România va trebui să fie ușora modifi
cată, pentru a ajunge la Dunăre în sui- 
șula Calafatului, în fața Raduevatzului, 
unde una poda ar fi trebuinciosa.

Nu se cunosca încă aci intențiunile 
guvernului româna în privința acestui 
proiecta.

Austro-Ungnrin și serbarea <lclu Kossovo.
Din Constantinopola se telegrafiază: 

Rispunsulu Austriei la circulara relativă 
la serbările dela Kossovo crcdigiattl cu o 
mare reservă. Ea constată, că unu spirită 
cu desăvârșire rusofilă domnesce actualminte 
in Serbia și că evenimentele actuale au 
pănă acum una caracteră interiora care 
impune o atitudine expectantă. Nu se 
crede, că Serbia se va angaja în afară 
într’o politică de aventură, căci decă ar 
isbucni turburărl înăuntru regatului, pu
terile vecine ar trebui să ia măsuri 
pentru a localisa și a împiedeca propa
garea lora. Acestă conclusiune e con
firmată de opiniunea unui diplomata, 
care dice că Austria, neputendă lua mă
suri pe față în contra întinderei influinței 
Rusiei în Serbia, a provocata acesta 
sgomota pentru ca Turcia și Bulgaria să 
ia măsuri militare, pe care necesitatea 
de a menagia pe Rusia i-le interzicea 
Austriei. Acesta a isbutita în Turcia, 
der nu în Bulgaria.

Din delegațiunT.
Iu comisiunea bugetară a de- 

legațiunei austriace, ministrulu de 
esterne Kalnoky a făcută următdrea 
descriere a situațiunii din afară:

S’a disă, că situațiunea politică ge
nerală nu s’a schimbată, și decă aql se 
accentueză erășl nesiguranța continuă, a- 
cesta s’a distk tocmai așa și în anulă tre
cută, și totuși de rendulă acesta li-s’a 
atribuită acelorași cuvinte ună efectă 
multă mai neliniștitoră. Noi nu conside- 
rămă adl pacea ca periclitată, cu tote că 
nu putemu tăinui, că situațiunea e șovăi- 
tore și de aceea trebue să ne așteptămă, că 
se puie schimba pote că spre mai bine, der 
pote că și spre mai rău.

Evenimentele, de care în timpulă 
din urmă s’a vorbită mai multă, suntă 
schimbările produse la granița nostră sud- 
ostică din cause( interne. Acestora li-s’a 
dată o însemnătate esagerată. Decă de 
esemplu luămă în considerare raporturile 
din România, aflămă lățită în opiniunea 
publică părerea, că acolo s ar fi făcută 
o schimbare politică în sensă dușmănosă 
nouă, fiindcă a fostă răsturnată o parti
dă și ună ministeriu ce au ținută puterea 
dece ani și care au întreținută cu noi 
raporturi amicale; și fiindcă noii miniștri, 
cândă erau în oposițiune, aveau o atitu
dine pasionată de dușmană față cu cei 
răsturnați, de aceea s’a admisă, că ajun- 
gendă la putere voră fi dușmani și 
Austro-Ungariei. Acăstă părere e neco
rectă. Pe câtă de puțină are cineva drep- 
tulu a înfățișa cabinctulu Brătianu ca ru
sofilă, totă așa de puțină se pote admite 
cabinetulu Catargiu ca rusofilă. Românii 
suntă pătrunși de ună simțămentă pa
triotică forte viu, care stăpânesce în 
prima liniă pe fiecare bărbată de stată 
română și-lă îndemnă apune înainte de 
ori-ce interesele specială române. Precum 
se scie, în acestă privință n'amă avută 
a esperimenta mai puține greutăți la 
cabinetele Brătianu și Rosetti-Carp, de- 
cătă cum ar fi casulă la actualulă cabi- 
netă, care — precum constată — nu 
ni-a dată pănă acum nici o pricină d’a 
ne plânge de dușmănii. Ar fi așader 
prea pripită, decă cineva ar vrea să dică 
adl, că schimbarea de ministers in România 
insemn&ă o schimbare cătră o politică duș
mană none. Am deplină încredere, că Ro
mânii suntă prea mândri de naționalitatea 

loru și de independența loru nou dobândită 
și eluptată, decâtă ca să renunțe la ea 
așa ușoru și încă fără nici unu motivă.

Acelașă lucru l’așă pute cjice despre 
Serbia, der în altă modă. Aci ne ocu- 
pămă forte multă cu statele sudslave; 
der că ore cuniscemă în adevără cum 
se cuvine și particularitățile loră deose
bite, apare adeseori forte’ndoiosă. Se 
judecă adeseori după premisele făcute 
și ajuugemă adeseori la conclusiunl ne - 
nimerite. Să li-se recunoscă acestora 
tinere state ună orecare spațiu de jocă, 
în marginile căruia se potă mișca, îșl 
potă căuta echilibrulă și-’șl potă reafla 
eventuală ceea ce au perdută. In Serbia 
prin abdicarea lui Milană a dispărută 
deodată autoritatea , ce a domnită 
pănă atunci, și a intervenită o schimbare 
de partidă de susă pănă josă. E forte 
clară deci, că în urma acesta s’au des- 
lănțuită în totă țera pasiunile politice 
și de altă soiu, înăbușite, ani de cjhe. 
A voi să conchicjl de aci, că Sărbii voră 
rămâne în acestă agitațiune și că voră 
nisui a realisa unele idei și visuri fantastice, 
ce se ivescă acum la suprafață, ori, că voră 
avi pentru acesta puterea, ar fi prea pripită 
și nepotrivită. Noi trebue si ținemă strinsă 
și credinciosă, cu acea liniște a celui fare, 
care se cuvine unui stată mare, la princi- 
piulă de a nu ne amesteca în afacerile in
terne, să stăruință în atitudinea nostră de 
pănă acum față cu țările balcanice și să 
le arătămă acestoră popăre nu numai 
amiciția momentană, ci să întempinămă 
raporturile loră cu pătrundere binevoitore 
și cu considerațiune, câtă timpă nu sun- 
temă convinși despre intențiunea loră 
dușmană. Numai cândă ou totă bunăvoința 
nostră nu ni se voră mai oferi garănțiele 
ce trebue si le ceremu, vomă sci ce e de 
făcută, pentru că si apirămă și si prote- 
gemu interesele mostre, ori cum ar fi.

■ . . Serbia nu dispune în dea
junsă de mijloce de putere 
pentru scopuri agresive; vecinii ei nu 
suntă înclinați a sprijini așa ceva, deci 
nu vădă cu ce ar vrea Serbia să facă o 
politică nebunescă de îndrăsneță. Der 
decă sar încerca d a se întocmi 
acolo o vatră de uneltiri sub
versive în contra nostr ă, atunol 
ar fi datoria ndstrăsă ne apă- 
rămă contra loră . . .

Ca esemplu câtă de multă se esa- 
gereză însemnătatea celoră petrecute în 
Serbia și România pentru pacea euro- 
penă, mă provocă numai la aceea, că în 
anulă trecută, când încă nu se schimbase 
ministerulă în România și în Serbia, ne
siguranța în situațiunea politică euro- 
penă era aceeași ca adl, și că, decă acum 
în Serbia și în România s’ar ivi erășl o 
schimbare în direcțiunea contrară, acista 
n ar contribui la înlăturarea nesiguranței 
generale, a situațiunii europene. De aceea 
trebue căutată alt undeva adevăratul 
motivă ală acestei nesiguranțe. Decă ar 
vre omulă să cerceteze isvorulă acestui 
rău latentă, 1 ar afla în aceea, că 1 a 
unele popore s’a nutrită o ore
care nemulțămire cu starea de 
dreptă europenă și că în aceea 
zace pericululă, că gravamine 
închipuite li-se șoptescă p o p 6- 
reloră printr’o ațițare sistema
tică, că suntă ținute pop or ele 
într’o agitațiune pasionată con
tinuă.

Nu e nici o îndoielă, că intențiu- 
nile tuturora monarch ilo ră
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munică ună cerculară metropolitană, se 
va face Duminecă în 2/14 Iulie.

** *
Vicaru și asesorii nou. Precuvioșia 

Sa Domnulă Archimandrită Dr. Ilariontl 
Pușcariu este instituită prin I. P. S. Sa 
Archiepiscopulă și Metropolitulă Mironă 
Romanulă de vicaiiu archiepiscopescii, și 
Precuvioșia Sa Domnulă Nicanorii Fra- 
teșiu este instituită provisoră de asesoră 
referințe la consistorulă archidiecesană.

* * *
Regele, Regina și Principele moșteni

torii alu României au sosită la Viena, 
unde au stată două dile. D-lă T. Văcă- 
rescu, ministru ală României la Viena, 
fusese la Budapesta spre întâmpinarea 
Maiestățiloră Loră. N’a fostă recepțiune 
oficială. Familia Văcărescu, personalulă 
legațiunei române, consululă generală al 
României și numeroși Români au aștep
tată pe Maiestățile Loră și pe principele 
moștenitoră la gară în Viena, unde se 
dusese și archiducele Albrecht. Regele, 
Regina și archiducele s’au îmbrățișată 
de mai multe ori cu cordialitate. Din 
Viena au plecată la Sigmaringen.

înainte de plecare Regele, Regina 
și Principele moștenitoră ală României 
s’au dusă în doliu, în cripta mănăstirii 
Capuținiloră, unde au stată câtva timpă, 
făcândă rugăciune în fața coscigului ar- 
chiducelui Rudolfă, pe care ministrulă 
României la Viena depusese, cu câte-va 
minute mai nainte, o coronă. In cursul 
dimineței, Maiestățile Loră au primită 
visita archiduciloră Albrecht, Wilhelm, 
Reiner și a archiducesei Maria Reiner. 
Regele și Regina au fostă primiți la 
amedi de împăratulă, care li-a înapoiată 
la 1 visita, ce a ținută trei sferturi de 
oră. Puțină înainte de plecarea trenului 
archiducele Albrecht și archiducesa Ma
ria Teresia au venită la gară și au luat 
concediulă dela Maiestățile Loră în chi- 
pulă celă mai cordială.

* * *
Aniversarea luptei dela Trautenau 

(1866) s’a serbată erl de cătră garnisona 
de aci printr’ună serviciu divină oficială 
pe loculă de esercițiu din fața prome
nadei de josă.

* A Ă
Soiri militare. D-lă Demetriu Bar- 

dosy, sublocotenentă c. r. în reservă la 
regimentulă de infanteriă Archiducele 
Iosifă din Oradea mare, a depusă în di- 
lele trecute în Timișora esamenulă de 
oficeru activă obținendă calculă lău
dabilă.

Ii adresămă felicitările nostre!
** *

Inteligența și tinerimea româna din 
comitatulu M. Turda prin acesta este 
conchiemată a participa la o adunare 
prealabilă, pentru înființarea unei „Socie
tăți de agricultură română în comitatulu 
Mureșu-Turda. Adunarea |se va ține în 
18 Iuliu a. c. în localitatea scolei române 
gr. cat. din loco la orele 10 a. m. Obiec
tele: 1. Desbatere asupra statuteloră. 2. 
Defigerea locului unde va ave sâ fiă 
reședința societății. 3. Alegerea noului 
comitetă pentru petrecerea de veră. 4. 
Propuneri.

R e g h i n u 1 ă-s ăs es că, la 20 Iu- 
niu 1889. Comitetulu tinerimei.

** *
Jandarmi in biserică. Din protopres- 

biteratulă văduvit al B. Comloșiului i-se 
scrie „Luminătorului11, că alegerea de- 
putațiloră sinodali s’a efectuită cu între- 
venirea jandarmiloră; în Dumineca tre
cută s’ar fi efectuită altă alegere în B. 
Comloșiu și părintele Bogdană „a adusă 
în biserică 16 jandarmi11. In diua de Ro- 
salii Pre S. Sa a săvârșită sânțirea bi- 
sericei în Cianadulă sârb., er în decur- 
sulă liturgiei „jandarmii cu pușca și ba
ioneta la umără, cu capetele acoperite 
umblau prin biserică și scoteau, când pe 
unii când pe alții, din biserică afară11 
etc. etc.

Ce va să dică asta? întrebă „Lumi- 
nătorulă". Ce modă patriotică va mai fi 
fostă introdusă în acele părți? Doră nu 
va fi voindă cineva ca din adinsă și cu

suntă paclnice, și chiar și despre 
guverne poți susține acesta, fiind-că 
proporțiunile unui răsboiu suntă acum 
atâtă de colosale, încâtă nimenea nu 
vrea să ia răspunderea pentru 
o ruperea păcii și pentru urmă- 
rile ei. Cumcă Au s t r o-Un g a r i a 
n’are intențiunl răsboinice, nici pofte de 
espansiune nimeni nu o va contesta. Aș a- 
der în nici un ti casă asupra Au- 
s tr o-Un g ar i e i nu pote căde răs
punderea, d e o ă pacea ar fi ame
nințată. Ceea-ce putemă face pentru 
a o susține, vomă face de sigură în de
plină uuire cu aliații... în cari avemă de
plină încredere.

Raportulă cu Germania e 
atâtă de intimă și s’a întărită în cești 
cjece ani atâtă de multă, încâtă nu mai 
e nevoiă de asigurări. De altmintrelea 
în curândă se va oferi ocasiunea d’a în
tări din nou printr’o întâlnire a a m- 
biloră monarchl legătura amiciției 
loră.

Ce privesce raportulă nostru 
cu Italia, elă se înșiră deplină 
la raport ulăde alianță cu Ger
mania. Negreșită, că între noi și Ita
lia lipsescă legăturile istorice 
de ani îndelungați, precum esis- 
tă ele cu Germania. Contras
tele, care din timpul de mai nainte încă 
nu s’au uitată în poporațiune, se nutresc 
de o partidă dușmană, ca să tur
bure raportulă cu noi. Cu tote astea 
sunt convinsă, că cu timpulă îșl va 
perde și acestă ațîțare dușmană influința 
sa și sunt sigură, că în Italia avemă 
în totă privința ună aliată totă așa 
d|e sigură, precum suntemă noi 
pen tru Italia.

Politica nostră în Orientă e așa de 
corectă și neegoistă, încâtă la repre- 
sentarea ei și a stării de dreptă n u vom 
rămâne fără sprijinulă puteriloră de 
aceleași sentimente...“

Adaugă, că și afară de statele ce le- 
am amintită specială, nu esistă nici 
ună stată, cu care n’a m ă sta în 
raporturi amicale, de totă nor
male, că prin urmare și cu Ru
sia stămă în raporturi ami
cale.

Ministrulu Kalnoky a fostu in
terpelată apoi asupra arestării ju- 
ristutui Dwernicki din Lemberg de 
cătră autoritățile ruse dela fronti
eră în Granica, întâmplata la 17 
Martie.

Ministrulu a promisă că va răs
punde în altă ședință după-ce va 
cerceta actele.

La cererea unui delegată, ca 
ministrulă se dea lămuriri, decă 
consună deplină atitudinea de 
pănă acum a regențiloru șerbi cu 
declarațiunile loră amicale făcute 
in discursulu tronului, ministrulă 
Kalnoky răspunse :

E în interesulă țării și ală regenți- 
loră, ba suntă obligați să țină asigură
rile date pănă la maioratulă regelui.... 
Visulă unirii tuturora Serbiloră e ună 
programă ideală, care s’a ivită totdeuna 
la tote partidele, chiar și la cea progre
sistă. Nu trebue uitată, că Serbia se 
află înaintea unei campanii electorale de
cisive și că partida liberală de care Ris- 
ticl s’a desfăcută când a ajunsă regentă, 
a încercată să supraliciteze pe radicali 
prin publicarea acelui programă de o 
mare Serbiă și dealtmintrelea și fantas
tică.

La întrebarea unui delegată, 
ce atitudine a luată guvernulu 
șerbeseu față cu proclamația duș
mană Austriei, ministrulu Kalnoky 
răspunse, că proclamația nici n’a 
fostu împărțită, nici introdusă în 
țările nostre ; er guvernulu serbesc 
cum a aflatu, a confiscat’o și ur- 
zitoriloru le-a făcută |procesă.

SCIRlLE BILEI.
Instalarea P. S. S. Episcopului Ca

ransebeșului Nicolau Popea, precum co

propusă sâ aducă jandarmi — spre a 
provoca turburare în biserică? încâtă 
noi cunoscemă datina și blândeța popo
rului nostru, cândă elă întră în bise
rică, la „slujbă11, apoi putemă afirma și 
susține, că aducerea jandarmiloră pote 
să fiă numai o apucătură râutăciosă și 
rafinată, der nici decâtă trebuință. Pro- 
testămă și atragemă deosebita atențiune 
a autoritățiloră superiore bisericescl a- 
supra acestei afurisite porniri, ca sâ 
o stârpescă, căci e periculosă peste mă
sură. Autoritatea și sânțenia bisericei, 
preotulă în ornată, totdeuna a insuflată 
poporului nostru cu multă mai mare res
pectă, decâtă baioneta ! Nu vâdă respec
tivii că prin faptulă loră scopoșiescă a 
subordina pe ceea, cestei din urmă ? De 
ce și cu ce dreptă sâ scotă jandarmii 
din biserică, în decursulă liturgiei, pe 
ori care creștină ? Asta n’are altă înțe- 
lesă, decâtă a batjocuri pe sermanulă 
poporă română și a-lă scârbi chiar și în 
biserică și chiar la dile și sărbători mari, 
căci la alte confesiuni nu vedemă pe 
jandarmi în biserică. Va să dică: nu
mai Românulă este sălbatică, brutală, 
necultă, încâtă chiar și în Biserică tre
bue încinsă în baionetă !

* * *
Postii de magistru postalu. E de ocu

pată poștală în CrișanI comit. Hunedora, 
care e împreunată cu o lefă peste totă 
252 fi., precum și remunerațiune pentru 
întreținerea unei căruțe poștale ce va 
circula de două ori pe di. Concurenții 
au a-șl așterne suplicele în decursă de 
trei săptămâni, depunândă și o cauțiune 
de 100 fl. Totă numita direcțiune face 
cunoscută, că pe timpulă sesonului de 
băi dela Homrodă a deschisă oficiu pos- i 
tală în Capolnașulă românescă, care va 
sta în legătură cu Ciuc-Sereda și Odor- 
heiulă săcăescă.

* *
Societatea de navigațiune rusă pe 

Dunăre a primită prin telegrafă scirea, 
că încercarea noului vaporă comandată 
la Liverpol s’a făcută cu mare succesă. 
Acestă vaporă portă numele de „Româ
nia11. Vaporulă nou va sosi săptămâna 
acesta la Sulina.

♦* *
Fundațiune. Se scrie din Carloviță : 

In fața administratorului patriarchală 
Petrovics și a membriloră consistoriali, 
fratele răposatului pătriarch Angyelics a 
depusă ună actă din partea acestuia, 
prin care se doneză 300,000 fl. cu sco- 
pulă de a se zidi în Carloviță ună gini- 
nasiu și ună seminaru pentru teologi. 
Banii se voru număra îndată ce zidirea 
va fi încuviințată din partea locuriloră 
mai înalte.

* $ *
Comoră. „Telegrafului română" din 

BucurescI i-se scrie din Chișineu, că a- 
colo dilele trecute, în apropiere de să
tulă PetricanI, nisce săpători de pământ 
au dată peste o comoră. S’a desgropat 
din pămentă ună cazană cu capacă, plin 
cu ruble de argintă vechiu. Moneta din 
comoră aparține timpului înainte de 
1712. Suma totală a baniloră din ca
zanul desgropată este de 21,796 ruble.

** *
Cu două capete. „Românulă" spune, 

că femeia Lincuța Dan din Șinca nouă, 
Transilvania, a născută a spitalulă Ma
ternitatea din BucurescI o fetiță cu două 
capete, unulă este situată ca de ordinară, 
er celalaltă mai mică este crescută la 
dreptă și puțină îndărătulă capului prin
cipală, de care este lipită. Femeia și 
copila se află sănâtose pănă acuma.

* * *
69 congrese în Parisii. In luna Iulie 

se voră ține următorele congrese inter
naționale : de agricultură dela 3—11, 
președinte ală comit, de organis. Meline; 
pentru studiarea cestiuniloră relative la 
alcoolismă dela 29—31, președinte Ber
geron ; ală bibliografiei sciințeloră ma
tematice dela 16—26, preș. Poincare; 
ală brutăriei dela 28 Iunie pănă la 2 
Iulie, președ. Cornet; ală cercuriloră de 
lucrători dela 11 — 13, preș. . . .; ală în

vățământului technică comercială și in
dustrială dela 8—12, președ. Greard ; 
ală iutervenirii statului în contractulă 
lucrului (muncei) dela 1—4, preș. Don- 
nat; ală iutervenirii statului în prețulă 
hranei dela 5 —10, preș. Frederic Passy; 
ală participării la beneficii dela 16—19, 
preș. Charles Robert; ală proprietății 
artistice dela 25—31, preș, Meissonier.

** *
„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 Bla- 
șiu (Balâzsfalva) celă mai multă pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista „Musa Ro
mână" va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același earacteră ca și în cursulă 
anului trecută.

Esamene școlara.
Iglâu, în 26 Iunie n. 1889.

Esamenulă eleviloră și ală eleve- 
loră dela școla română gr. cat. diu opi- 
dulă Ighiu s’a ținută în 30 Maiu st. v., 
adecă: a treia c}i de Sf. Rosalii, care di 
din acestă incidență a fostu una din ser- 
bătorile cele mai mărețe, atâtă pentru 
poporulă română din locă de ambe con- 
confesiunile, câtă și pentru unii din co
munele învecinate, cari s’au întrunită 
aici în ună numără forte considerabilă 
sâ asiste la acestă esamenă, și sâ secere 
și sâ adune cu îmbelșugare fructele eșite 
din sămânța sâmânată de diligentulă 
învâțătoră Ioană Domșa.

Peste 80 prunci de ambe confesiu
nile din loc și jură avu sâ întrunescă în 
decursulă anului școlastică spirată tac
tica și diligința de feră a acestui învâ
țătoră, fără sâ fi fostă de lipsă sâ recurgă 
la aceea silă a ldgei, ca se-i potă aduna, 
pe cum, durere, acesta se întâmplă în multe 
locuri.

In acestă di de mare sârbătore, sala 
decorată forte frumosă și destulă de spa- 
țiosă, abia cu îmbuldelă încăpea publi- 
culă adunată din tote comunele pănă de 
pe la Tibru, Mogoșiu, Intregalde și Re- 
meță, cari lăcrămau de bucuriă aucjindă 
răspunsurile precise și pe întrecute ale 
băiețiloră din tote obiectele, ceea ce a 
ținută neîntreruptă dela 1 — 7 cesurl 
sâra.

Multă s’a încântată publiculă la esa- 
minarea din limba maternă (română) mai 
cu semă prin dialogurile de o instruc
țiune forte edificatore pentru poporă, 
precum și declamările: „Movila lui Bur- 
celă“, „Peneșă curcanulă11 și altele ase
menea.

Acestea fiindă așa, d-le Redactoră ! 
ml-am ținută de o datorință națională 
patriotică de a mâ informa câtă de pu
țină de istoriculă și condițiunile de sus
ținere ale acestei școle poporale și ale 
învățătorului ei. Am aflată adecă, că 
poporulă română din Ighiu, și ca locui
tori ai unui opidă, der mai cu semă con
dusă bine de cei competențl, s’a intere
sată totdeuna și a fostă zelosă întru 
crescerea prunciloră, pentru care se și 
bucură acum de ună numără destulă 
de considerabilă de omeni cu carte, 
der mai cu semă de măestri tineri.

Edificiulă forte corăspundătoră de 
școlă însă l’au terminată numai de prin 
1879, și în acestă intervală, destulă de 
scurtă, față cu puterile materiale forte 
modeste ale acestui poporă, grațiă con- 
ducerei pre înțelepte a superiorității șco- 
lastice gr. cat., s’a putută ridica vada 
acestei școle la nivelulă ce mie astăcjl 
ml-a causată multă bucuriă. Ba nu nu
mai atâta, ci voiu cuteza cu astă oca- 
siune, din încrederea senatului școlastică 
gr. cat. competentă, a aduce cea mai 
fierbinte mulțămită publică Escelenței 
Sale Prea Sântitului Metropolită Dr. 
Ioană Vancea, și Prea Venerabilului 
Consistoriu Metropolitană din Blașiu, 
cari (acum de doi ani) au îndestrată din 
tinerulă fondă școlastică archidiecesană
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în totă anula cu ajutorulă de 50 fi. v. 
a. pe învâțătorulă dela acestă școlă câta 
timpa va pute arăta astfelă de progresa, 
despre care acum sunt și eu una mar
tora modesta.

Una însă ar mai fi de dorita pentru 
asigurarea subsistenței învățătorului și 
acesta după părerea mea modestă ar fi 
ca să se facă și din partea gr. or. ceva 
mai multa și adecă: după ce în școla 
numită, prin buna chibzuială și prudență 
a senatului școlastică numita, și a preo
tului gr. cat. ca președinte, luându-se în 
semă starea precară a multora părinți 
de prunci gr. or., s’au primita și pruncii 
acestora în școlă iără nici o deschilinire 
de didactru și alte povări (nici nu se 
cade a se face deschilinire între Români. 
R. G.), și încă și de prin comunele în
vecinate, tota gr. or., ceea ce respectivei 
superiorități școlare îi servesce spre mare 
onore, să se aplacideze una ore-care a- 
jutora mai sigura la salarulă învățăto
rului și din partea gr. or., după ce se 
scie, că averea acestei biserici, fiă disă 
spre lauda respectivilora, este în o stare 
cu multa mai bună și mai cu dare de 
mână, decâta acelei gr. cat., a cărei 
fonda a scăduta prin adjustarea școlei 
și susținerea învățătorului. Căci sciuta 
este, că cu puteri unite mai multa, res
pective mai sigura se pote face. Am 
disa ! Unii participantă.

Ileșiu, în 25 Iunie 1889.
Școla română poporală gr. cat. din 

Deșiu s’a edificata în anula 1886, după ce 
în 10 Noemvre 1885 arsă școla cea ve
che, după cum s’a arătata acesta în nr. 
27 din 1885 ala „Gazetei Trans. “

La edificarea acestei școle s’au pri
mita ajutore și colecte dela frații Ro
mâni din depărtare 410 fi., esoperațl prin 
stăruința d-lui Petru Mureșiană Șirega- 
nul, care totdeuna s’a interesata de pro- 
gresula în cultură a conaționaliloră săi, 
— despre ce la inaugurarea aceleia în 
31 Octomvre 1885 conducStorulă solem
nității nu a făcuta nici o amintire. (A 
se vede altcum n-rii 129 și 250 din 1886 
ai „Gaz. Trans. “)

Acestă școlă funcționeză de atunci 
în tată regula, avendă în 1886 7 de în- 
vățătora pe tînărula bine preparata, cu 
testimoniu eminenta dela preparandia din 
Gherla, Androne Petri, de nascere din 
Hordou, care s’a silita din tote puterile 
sale de a corăspunde chiămărei sale 
grele, der care nu a fosta părtinita cum 
se cuvine în nisuințele sale prin acela, 
care după oficiula său a avuta datorința 
de a’lă scuti, instrua și conduce părin- 
tesce, ba purtându-se acela față de ela 
chiar vrășmășesce, ceea ce s’a văduta cu 
mai multe ocasiunl, nu a putută produce 
una esamena satisfăcătora, căci tote în
trebările președintelui aceluia erau în
dreptate în contra învățătorului, care ast
fela disgustata, deși cu părere de rău, 
a părăsita Deșiula. umenii pricepători 
ai învățământului nostru poporala au re
gretata acesta.

Observa, că d-la Petri, amăsurata 
rualificațiunei sale, fu staționata, ca în- 
vătora primara în Neposă.

Din Septemvre 1887 d-la protopopă, 
cu consensula senatului școlara, a pusu 
de învățătora pe d-la Laurențiu Micheșă, 
care în 16 1. c. a data esamenulă cu 
pruncii cu una resultata îmbucurătora. 
Răspunsurile respicate și precise au do
vedita strădania și abilitatea d-lui învă
țătora. Sala școlei era înfrumsețată cu 
ramuri de stejara și flori, plină de pu
blica : părinții elevilora și inteligența ro
mână. Dintre 74 obligați la școlă, au 
cercetata școla 38 copii.

S’a esaminata din religiuue, istoria 
biblică, limba română, cetire din abece
darului d-lui Petri desp. I și II, și abe- 
cedarula învățătorilor^ asociațl. Cetire 
din legendarulu d-lui Petri. Gramatica 
română, computula mentala și cele patru 
operațiuni pe tablă. După o pausă de 
o minute a urmata esaminarea din Is
toria. Din Geografiă, Fisică ș. a. nu 
s’a esaminata pentru scurțimea timpului. 
Au urmata declamările : „Ostașilora Ro 
mânl“ de Alexandri, „Românulă“, „Una 
marșă,11 „Nu desperați la lucru“ etc., de
I. Vulcana. „Hora resbelului“ și „Dorula 
Româncei,11 de A. Mureșianu. Urmâ apoi 
cântarea mai multora poesii frumose ro- 
mânescl, cari s’au esecutata cu preci- 
siune, curagiu și entusiasma, încâta din 
ochii multora rourau lacreml de bucuriă, 
er zelosula domna Petru Mureșianu Si- 
reganula a colectata dela d-nii: Ga
briela Mânu 50 cr., Dr. T. Mihali 1 fi., 

Ic ana Sichișanu 35 cr., Petru Mureșianu 
Ș. 25 cr., Ternăveann 20 cr., A. Bog
dana 20 cr., P. Iluza 20 cr., d-na Cata
lina Gavriluța 30 cr., d-na Andrea Mar- 
toneasa 50 cr., I ana Serbu 10 cr., Io
sif a Mogojeanu 20 cr., Cilea Câmpeana 
15 cr. Teodora Colceriu 20 cr. — Suma 
4 fi. 35 cr., carl la momenta s’au dis
tribuita ca premii între pruncii școlari, 
ceea ce a produsa asemenea o bucuriă 
generală între elevi și părinții acelora.

Cu o cuvântare din partea d-lui 
protopopă "Welle, ca președinte, în 
care cu drepta cuvânta dă espresiune 
de laudă d-lui învățătoră, — s’a termi
nata acesta esamenh, buna în resultatele 
sale, după care elevii au cântată „La 
mulți anlu.

După aceea s’a arangiatfi petrecerea 
pentru școlari, care a durata pănă la 
apusula sorelui și de acolea încolo urma 
petrecerea cu jocă pentru tinerimea a- 
dultă.

La încheiarea acestui raporta voiu 
acentua și aceea, că decă d-la învățătora 
pe lângă tote că câtva timpa a absentată 
dela sculă din causa unui morba, er mai 
multa timpa scola a fosta închisă din 
causa difteritei între prunci, a sciuta to
tuși să-și împlinescă datorința sa, credo, 
că și representanța bisericescă ar fi da
tore să se îngrijescă fără amânare de în- 
cassarea și esconfentarea salarului în- 
vățătorescO, căci din bietele 200 fi. 127 
fi. suntO încă nesolviți. Ba este de do
rita, precum am amintita și cu alte oca
siunl — ca salarula învățătoresca să se 
ridice la 300 fi., căci vrednica este lu- 
crătorula buna de plata sa, mai alesO 
pentru-că altO-cum și acesta învățătora 
buna îșl va căuta îmbunătățirea esistenței 
sale în alte părți, precum ama pățita și 
cu ceilalți colegi antecesori ai săi, și 
apoi se scie, că învățământula poporala 
stagneză și din causa deselorO schimbări 
a învățătorilor^.

Mai este de dorita, ca lângă scola 
acesta frumosă să se facă și ceva în
cepută cu privire la pomărita, ar fi să 
se tae și îngrădescă din fundulă pa- 
rochiala interna lângă școlă o parte de 
grădină, în care să se formeze o școlă 
de pomărita, unde copiii să se învețe a 
altui și nobilita pomi de soiu buna.

Unu senatorii școlară.

Esamenele publice
la inslitutulu „Andreianii" pedagogică - teologică 
greco-r&săritenu în Sibiiu cu fiiiitulă anului 1888'9 
se corii ține înainte deamedi, inceputula la 8 6re> 

după amedi începutulu lâ 3 ore:
Luni, 19 Iuniu : Enciclopedia cl. I, 

prof. Dr. I. Crișiana. Isagogia cl. I, 
prof. I. Ghibu. Limba română ped. a. 
II și III, prof. Dr. D. P Barcianu. Mo
rala cl. a. II, prof. I. Hania. Istoria 
patriei ped. a. III, prof. I. Ghibu. Geo
grafia ped. a. III, profesora Dr. D. P. 
Barcianu.

Marți, 20 Iuniu. Dreptulă canonica 
cl. III, prof. I Popescu. Limba maghiară 
ped. a. I, II și III, prof. Dr I. Crișiana. 
Istoria bisericescă cl. a. I și II, prof. 
Dr. I. Crișiana. Istoria universală ped. 
a. I, II, prof. I. Ghibu.

Mercuri, 21 Iuniu. Pastorala și Li
turgica cl. a. III, prof. I. Hania. Pomă- 
ritula cl. a. II, și ped. a. II, prof. D. 
Comșa. Logica și Psihologia, cl. a. I, 
ped. a. III, prof. I. Popescu. Istoria 
naturală ped. a. I și II, prof. Dr. D. P. 
Barcianu.

Joi, 22 Iuniu. Dogmatica și Pole
mica cl. anula II, prof. I. Popescu. Ca- 
techetica cl. a. Ill, prof. I. Hania. Legu- 
măritula cl. și p. a. 1, prof. D. Comșa, 
Plantologia cl. și ped. a. Ill, profes. D. 
Comșa. Istoria bisericescă ped. I, prof. 
Dr. I. Crișiana. Limba română ped. a.
I, prof. Dr. D. P. Barcianu.

Vineri, 23 Iuniu. Pedagogia gene
rală cl. și ped. a, III, prof. I. Popescu. 
Geografia ped, a. I și II prof. Dr. D. 
P. Barcianu. Esegesa și Ermeneutica cl. 
a. I, prof. I. Ghibu. Omiletica cl. a. i 
III, prof. I. Ghibu. Comptabilitatea cl. 
și ped. a. III, prof. D. Comșa.

Luni, 26 Iunie. Literatura română 
cl. a. II. prof. Dr. D. P. Barcianu. Re- 
ligiunea ped. a. II și IH, prof. I. Ghibu. 
Didactica și Metodica cl. a. II și ped a.
II, prof. Dr. I. Crișiană. Computulfi ped. 
a. I și II prof. D. Comșa.

Marți, ‘ii Iunie. Cantulă bisericescă 
și tipiculă. toți elevii, prof. D. Cunțană. 
Musica vocală și instrumentală, toți elevii, 
prof. G. Dima.

Marcuri, 28 Iunie. Fisica ped. a.
III, prof. D. Comșa și Gimnastica ped. 
III, prof. Dr. I. Crișiană. — Conferința 
profesorală.

Joi, 29 Iunie. După serviciulă di
vină în biserică încheiarea solemnă a a- 
nului școlastică în sala seminarială și 
publicarea clasificațiuniloră.

Vineri, 30 Iunie. Estradarea abso 
lutoriiloră.

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

Viena, ‘28 Iunie. Delegațiunea un
gară, (‘omisiuneapentru externe.—Con
tele Kalnol;g respuncjendu la între
bările ce i s’au adresată cu privire 
la politica esteridră cjise, că decă 
în adeveru suntă turburări în No- 
vibazar, aceste nu suntă provocate 
de Serbî. In privința celorlalte 
cestiunî declarațiunile contelui Kal- 
noky au fostu identice cu cele ce 
le-a făcută în delegația austriacă.

Belgrad U, 28 Iunie. Ambasadorulu 
Turciei a protestată în numele guver
nului turcescu în contra serbăriloră 
dela Kossovo.

Berlină, 28 Iunie. Căile ferate 
prussiane au fostă avisate de a ține 
în deposite cărbunii trebuincioși pentru 
comunicația drumuriloră de feru 
pentru timpă de trei luni.

DIVERSE.
Semnulu morții. Ca sâ so cunâscă 

decă nu s’a stinsă vieța vr’unui omă, 
ori câtă ar părea elă că este mortă, 
celă mai practică mijlocă este următo- 
rulă: InfășurațI o ață strînsă împrejurulă 
unui degetă. Decă sângele circulă ori
câtă de slabă, degetulă la marginea lui 
pe din afară de legătură este imposibil 
să nu se umfle după câteva minute și 
sâ nu deviă roșu seu vânătă; pe când decă 
va fi mortă nu va da uicl ună semnă ca 
acesta.

Unu bunii siropu de fragi (seu de 
smeură) se pbteface în modulă următoră: 
Se topescă pe focă 300 grame zahară 
pisată în 100 grame apă; se adaugă 
150 gr. de fragi de pădure. După ce se 
dă în câteva unde, se tornă îndată în 
o străcurătore curată de pândă.

Donațiunca din Rusia a baronului 
Hirsch. piarulă „Egyenloseg“ scrie, că 
guvernulă rusescă n’a primită condițiu- 
nile, cari le pusese baronulă Hirsch, 
când a donată cele 50 de milione pentru 
ovreii din Rusia. In urma acesta baro
nulă șl-a retrasă donațiunea.

Non capisco. Cetitorii noștri îșl a- 
ducă aminte, că regele Umberto, când 
a fostă la Berlină, a fostă salutată de 
o actriță dela teatrulă regescă, d-na 
Hochburger, cu o poesiă în limba italiană. 
Regele, încântată de pronunțarea fru- 
mosă, se adresa cătra declamatoră ita- 
lienesce. Acesta răspunse: non capisco, 
adecă: nu înțelegă. pilele acestea, in- 
tendentulă teatrului regescă din Berlină, 
contele Hochberg, predete artistei o bră
țară de aură cu optă briliante și șepte 
safirl, care o trimisese regele prin am
basada italiană cu dorința espresă ca 
artista sâ o porte totdeuna spre aducere 
aminte. Artista primi darulă cu mulțu
mită, râspundendă de astădată: capisco 
(asta o mai înțelegă).

De-ale telefonului. In Londra se va 
țin» între 11 și 13 Iulie ună congresă 
internațională de telefoniștl împreunată 
cu o esposițiă de telefona. In Berlină s’a 
deschisă la 27 Maiu a. c. a dece-miia 
stațipne telefonică, în New-York suntă 
7000, în Parisă 5,500, in Londra 4500, 
în Viena aprope la 2000. Sîrmele tele
fonice din Berlină au o lungime de 
17.804 kilometri, er numâruiă conversă- 
riloră clilnioe este de 196.691, seu adre
sări și răspunsuri laolaltă 400,000. In 
totă Germania suntă 33.000 stațiuni te
lefonice, în Austro-Ungaria 5000, în 
Francia 10,000, în Britania 20,000, în 
Italia aprope la 10.000, în Svedia și Nor
vegia 17.000, în Rusia 7,600.

Unu atentată. pilele acestea s’a fă
cută ună atentată dintre cele mai în- 
drăsnețe asupra familiei consulului aus
triacă dela Adrianopolă. Consululă se 
plimba afară din orașă cu nevasta și 
ună servitoră ală său. D’odată se po
meni că dau năvală asupra loră nisce 
soldați, 8 la numără, turci, înarmați și 

încunjurându-i, răpiră pe soția consulului. 
Servitorulă consulului scose însă iataga- 
nulă și voi să scape pe stăpâna sa. Con
sululă însă vădândă că ar fi zadarnică 
a se vărsa sânge, o luă cu buna și în
duplecă pe soldați să-i dea nevasta, dân- 
du-le în schimbă totl banii ce-i avea la 
densulă; soldații nici nu voiau alt-ceva. 
Consululă făcu plângere la ambasadorulă 
dela Constantinopolă, baronulă Calice, 
cerândă ca acesta să ceră satisfacțiă la 
Portă. Ceea ce este mai nostimă în tote 
acestea, e că guvernulă otomană voindă 
să scape pe soldații turci, a disă, că a- 
ceștia nu puteau să facă altfelă, decâtă 
să jăfuiască, căci nu-șl luaseră solda de 
șese luni de dile. Bine este îngrijită și 
armata turcescă!

Ună agitatorii. In timpulă ocupației 
de cătră armata austriacă a Bosniei și 
Erțegovinei se audia fârte multă vor- 
bindu-se de Sergie Sarapov, unulă dintre 
cei mai periculoși agitatori contra Aus
triei. Elă a fostă prinsă atunci și in
ternată în orașele maghiare Iâszcbereny 
și Kecskemet unde a prinsă atâta „sim
patia11 de Maghiari, încâtă s’a pusă și 
li-a învățată limba, a tradusă mai multe 
piese literare ungurescl și rusescl, cu 
unu cuvântă s’a făcută ună adevărată 
maghiaro-filă. După congresulă dela Ber
lină, elă șl-a căpătată libertatea și ple
când atunci din Ungaria, nu s’a mai au- 
dită de numele lui decâtă acum, cu oca- 
sia turburăriloră din Serbia. Făcându-se 
dilele aceste cercetare, că cine este au- 
torulă proclamației anti-austriace la Bel
grad ă, s’a aflată că e Sergie Serapov,redac- 
toră ală diarului „Ruskoje Djelo“. Se dice 
că el ar avea mandat în acestăprivință chiăr 
dela Țarulu, precum totă din Rusia ar fi 
primită și mulți bani pentru a agita pe 
Sârbi contra Austro-Ungariei. Se potă 
bucura Ungurii de simpatia „maghiaro- 
filului“

Cursul fi pieței Brașovft
din 28 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintu românesciî - „ 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI - - - „ 9-41 H 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.65 fi 10.70
Imperiali - - - - „ 9.65 n 9.70
GalbinI „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Al bina" 6% „ 102.— n _ ._

ti n ji 5°/0 „ 98.59 99.—
Ruble rusescl - - - h 122.- „ 123.—
Discontulti - - - - 6'/î—8°/0 pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 27 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0..........................100.10
Renta de hârtii 5°/,,..........................94.15
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143,_
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostti ungare (3-a emicune) - - 112._
Bonuri rurale ungare - - . - . 104.90
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 104.90 
Bonuri cu cl. de sortare - - - _ 104.90
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.90
Bonuri croato-slavone - - - . . 1Q5.__
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .............................. 99.50
Imprumutula cu premiulă ungurescă 138.50 
Losurilo pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 426._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 82.20
Renta de argintă austriacă ... - 83.10
Renta de aură austriacă.................... 108.75
LosurI din 1860 .............................. 140 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.25 
Galbeni împărătesc!........................ - - 5.67
Napoleon-d’orI....................................9.45>/2
Mărci 100 împ. germane .... 58.271',
Londra 10 Livressterlinge .... 119.25

Apropiându-se timpulu pentru 
reînoirea abonamentului pe ală IlI-lea 
cuartalu, resp. ală Il-lea semestru, ru- 
gămu pe D-nii abonați ai foiei nostre, 
ca se binevoescă a trimite taxa de pre- 
numerațiune de cu vreme, spre a pute 
încungiura întreruperea în espedarea 
foii, de-orece pe credită foaia nu se 
trimite.

Aflministraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Editoră și Redactoră responsabilă:

Dr. Aurel Mureșianu.
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ALBINA», 
instituții de credită și de economii 

filiala, Brașovu 

acordă la comerciantl și industriași 
contra acoperire liipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent

55

cu interese de 6°|0
er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/.,n/0

Informațiuni mai detailate se potii lua dilnicu în 
biroulu institutului- piață No. 90, dela 8—2 d. a.

Fublicațiune de licitațiune minuendă.
Se aduce la publică cunoscință cum că în comuna Romul! clă

direa scdlei cont. gr. cat. de nou ediiicânde se va da în licitațiune 
în 10 luliu 1883.

Prețuia strigatei este de 1200 11. V. a. pe lângă care confesiunea 
se obligă a mai da și 400 bârne de bradii și împletitura de lipsă la 
tote cliiliele școlei.

Intreprincțetorulu este datoră a depune vadiu de IO"/o înainte 
de începerea licitațiunei și totodată a lucra edificiulu șcOlei după 
planulu aprobată de veneratulu consistoriu scolastică diecesană.

Condițiunile de licitațiune mai în detaliu se potă vede ori și 
când la președintele senatului scolastică cont. gr. catb. din Romul!.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. catli. ținută la 16 
Iuniu 1889. Paulii Chita,

107 1 președintele senat, scol.

A

>8,5

Avisu. cL-loru. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului postalu și numerii d& 
pe fâșia sub care au primitu tjiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-lonl abonați, că mai 
avemti din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans“.

Sosirea si utarea trananlom si posteloru in Brosovo.
1. Plecarea trenurilor!!:

I. Dela Brașovîî la Pesta
de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera, 
mixta Nr. 315 : 2 ore 32 minute după amedl.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
de persone Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovîî la Beșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 m. după ametțf.

h

Trenul 0
Trenul 0

Trenulâ

d
C)
d)
e)

a)
1»

Dela
»
n

T)

T)

Dela

„ Zizinit: 4 ore după amedl.
în Sâcuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. . 
la Făgărașil: 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Re^novil-Zernesct-Brană la Brașovtl: 10 ore înainte de amedl

„ Ziziniî la Brașovîî: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovîî: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

n

T)

n

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

Budapesta—Predcalii Prcdcalii—Budapest a B.-Pcsta-Aradft-TciiiH Tciiiș-Aradu-B.-Pcsta Copșa-micft—Sibiiu
i| Trenu I Trenu 
accele

rații
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de Trenu 
| per-

s6no
jaccele- 

ratu
Trenu i 
mixt

Trenu 
omni- u 
bna

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenu [ _■ Trena
pers. mixt

Trenu I de
mixt ners. I

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I 
I 

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

8.31 2.-
11.20 4.05
2.22 5.46

Oradea-mare 4.18 7.<»1
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Clușiu

Apahida 
fihiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulil de susu 
Aiud
Teiușu
Crăciuneld 
Blașiu 
Micăsasa
Copșn micii
Mediașil 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfalău 
Homorodil
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișil
Prrdealu

BucurescI

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
9.45
1.65
2.53
3.28
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

5.32
6.15
6.47

11.50

BucurescI
0 Predealu

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

'Timișu

Brașovu

Feldiora 
Apața
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașil
Copșa mici ]

Micăsasa
6.24 Blașiu 
g ;țeț Crăciunelil
6.56 r. i»*o 
7 |5 Aiudu
7.48 Vințulil de 
9.13iUi6ra 

10.04 Cucerdea 
10.12 Ghirișil 
10 19 Apahida

12.11 Nădășelă
12.29 Gîhrbău
1.10 Aghireșă
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin 
2.54’ Ciucia
3.35 Bucia 
4.07 Bratca

R6v
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Varad-Velencze

I 
I

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Muresii-ljiidosu-Bistrita• • *

Murfișă-Ludoșu 
Țagfl-Budatelecu 
Bistrița

susa

I
I

Oradea-mare

P. I.ndâny
Szolnok
Biidapexia

Viena

■i 61
5.37

Viena
4.40, 1.14 5.03 Budapesta
9.12 1-45 6 22 Szolnok
9’41! 2-32

10.17

7.30 *)

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 I 
I

*

oO
5

£

g
3
2.
5’
Pi fD O g 
<®

s Q

Glogovațu 
Gyorok 
Pauliștl 
Radna-Lipo' 
Conop 
Berzava 
SoborșinU 
ZainU 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva
Situația (Piști) 
Orăștia 
Șibottl
Vințulil de joșii 
Alba-Inlia 
Teinșd

■va

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

I 4.30| Bistrița
7.27 Țagd-Budatelecu 
||_ Murjșb-Ludoșu

3.40 Teiușd 
Alba-Inlia 
Vințulil de 
Șibot.il 
Orăștia 
Simcria (Piski)

9.30
12.38 josd

f> (i5
6.23
7,2('

11.
"7 i"
10.42
3.531 5.36
4.29-6^6

6.18
6 4H,Deva
g 0-, Branicica
7 14 I3a
7 46 [Ourasada
7 07 Kamil
8 42 Soborșintt

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.1 13
2 52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30

s
3.34
4.10
1 43
5.13
5.47
'•27
6.54

?20i7.32 
8.03,

1.42
2.32

Copșa-micA
Șeica mare 
Lomneșu 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46

8.-
8.35

6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

6.

7.55 9.11 Berzava 6.27 9.27
8.26 9.39îConoP<1 6.47 9.46,
8.47 g 55 Radna-lăpova 7.28 10.20l
9 11 10.13 Paulișu 7 43 10.34
9 42 10.37 Gyorok 7.59 10.50
9 59 10.53, Glogovaț 8.28 11.16

11. 11.39 Aradil 8.42
11 29 12.01 9.21» 12.0o
12.02 12.29 Szolnok 2.22 5.10

1.06
- '■

1.40 6.05
12.19 12.45 Bu<|n]lrgtl(

1 1111 1.24 Viena

Cucerdea -Osorlteiu
5.35 Ke^Itiuuld sftsescu

Simcria Piski - Pctroșeai Pctroșcni-Simcria(Piski)

8.— Simcria
8.36iiStreiu
9,02 Hațegd
9.32 Pui

10.1 ll|Crivadia
10.51 Banița
12.16 Petroscnl
12.50 ■

1.19
2.-1
3.04
3 3G AradO
3.52 Aradulti nou
4.03 Nemeth-Săgh
4 47' Vinga

_7_3O' Orczifalva
- - - Merczifalva

Timișdra

6.47 11.54'CetroșenI 9.36;
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.2&iCrivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 311 Hațegd 12.23
11.50 3.53|streiu 1.12
12.30 4.25|simerin 1.51

A ra d u—T i m i șor a

4.26'
5.12;
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Țintiseră—Aradu

6.44
7.25
7.44

iCncerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșil 3.51 1,1.11 4.15
■M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Lernută 4.43 11.57 5.28
ISânpaulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

„ 1 5.40 vz.tm E 97
Oșorheiu j 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7-

Re^liiiiulu sftsescu- 
Oșorliciii-Ciicerdca

Reghinul-sâs.

I
I

I 8.25
10.-
12.15
12.35

I 12.58
1 1.19 
; 1.49

2.02 
: 2.18 
: 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Oșorhelu

Mirașteu 
'.Sânpaulil 

1 15 Iernuttl 
2.04 BoSata 
2.26 
2.56! 
3.13 
3.51 
4.05,

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

4.12 Timișdra
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

10.50
1 33
3.29 rf51 ’

1.55 7.45 9.55

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou 
Arad ti

LudoșU
| Cheța
'Cucerdea

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi <5rele de nopte.

Turda-Gltirisîi

Ghirișu
Turda

9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghiriși

8.29 3.19
8.50 3.40ț

Sisrbișora-ttdorbciu Odorhciu-Sighișora“6~9
9.35, Sighișora

Odorheiu
6.05 Odorheiu
9.12||Sighișoră

Tipografia A. MUREȘlANU, Brașovu.

Simcria (Piski)-Vnicd.

Simcria țPiski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

(Hied.-Simcria (Piski)

------nicdora
6.— _erna 
8.56,8 imeria

9.30
9.56

10.15

%25c8%2598ibot.il

