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Tipograla:

BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
Bcriaorl ne francate nu sa pri 
mescd. Manuscrip'-c nu se re- 

trimi u !
Birourile de seuuchui: 

Brașovu, plaja mare Vr. 22. 
Inserate mai primescu in Vlena 
Âudo//Jfoxye, Haasenstun A- Vogter 
(Oto Maas), Httnrich Schaltk, Alois 
Bcriuil, Al.t>ukts, A.Opptlik.J. Dan- 
nsberg ; în Budapesta: A. ? Gold- 
btrger, AuionAfetei, Ecksltmbnn^i; 
în Frankfurt: G. L, Daubt; în Ham

burg : A. Steintv.
Prețul inBcrținniloru : o serii 
jțarmondu pe o colină 6 cr. 
in 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai de9e 

■lupă tarii» si învoială.
Reolame pe pagina IlI-a o 
■ eria 10 cr. v. a. său 30 bani.

ZLII.

„liHAeta" iase tn fie-oare <|i 

Abonamente nenirn Ansti j-Dngatu 
Pe unu and 12 fl., pe șăselnul 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate 

Pe unu unu 40 franci, pe șAse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se pren umori ia t-dte oti- 
cie’j poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Aijonamentulu pentru Biașovn: 
la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etngiulu I.: pe unu unii 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trtJ 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusul u in 
casă: I’e unu ană 12 H- pe 
ș6se luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. v. -• seu 

16 bani.
Atâtu abonamentele cfttu și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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Brașovu, 9 Iunie
Iieforme și erășl reforme. Re

forme în justițiă, reforme în ad
ministrația, reforme în finanțe, 
acesta e devisa ministerului un- 
gurescu reconstituitu.

In filele din urmă d-lu Tisza 
s’a hotărîtu se dea și ministerulu 
de interne definitivă în mâna al
tuia și foia oficială de alaltaerî 
publică autogratulu, prin care e 
numită ministru de interne con
tele Geza Teleki, de origine ar
delenii.

Contele Teleki, precum se asi
gură din partea toiloru inspirate, 
deși este de patru-spre-cțece anidepu
tată, e puțină cunoscută ca per
sonalitate politică, dedrece a ju
cată ună rolă modestă și retrasă, 
der este unu aderentă mare ală 
lui Tisza, cu care este și înrudită, 
și așa se crede, că va înainta pe 
cărările ce i-le va desemna mi
nistrul ă președinte.

Foile oposiționale unguresc! 
înse suntu de părere, că contele 
Teleki urmăresce principii de sine 
stătătore și că, în contra vederi- 
loru ministrului președinte, elu 
s’a declarată hotărîtu pentru re
forma administrației, preiăcendu- 
se în administrațiă de stată.

Tisza — fiice ..Egyetertes11 — 
nu bucurosă s’a hotărîtu a da 
ministerulă de interne în manile 
altuia, der a făcută acestă pasă 
renunțându la o parte a puterii 
sale, pentru ca se mântuescă 
cealaltă parte și se rămână la 
cârmă.

De altă parte, organulă lui 
Apponyi, „Budapestei- Tagblatt11, 
susține, că d-lă Tisza ’șl-a înche
iată rolulu de conducetoră, și că 
cu câtă mai mare va fi succe- 
sulă contelui Teleki în adminis- 
strațiă, cu atâtu mai mare va fi 
și desastrulă ministrului preșe
dinte.

Pentru subtilitățile acestea ale 
foiloru oposiționale, mărturisi mu 
că n’aveinu pricepere, dedrece nu 

scimă ce potu și ce nu potu ele 
spera dela persdnele, cari forraeză 
afil ministerulu reconstituitu.

Pentru noi pote fi de interesă 
numai o singură întrebare: ave- 
voru reformele proiectate vr’unu 
resultatu pentru o adevărată îm
bunătățire a miserabileloru stări ac
tuale ori nu?

Decă, de pildă, ministrulu de 
justițiă Szilagyi ar fi declarată, 
că va stărui pentru ca să se me- 
sure dreptatea cu egală mesură 
tuturora cetățeniloru după cum 
pretindă interesele loră de vieță 
materiale, morale și naționale; 
decă ar fi promisă că va face se 
se respecte cu cea mai mare ri- 
gore și acele disposițiunl ale le- 
giloră, cari suntu favorabile des- 
voltării naționale a popdreloră 
nemaghiare; decă ar fi declarată, 
că se va îngriji, ca în viitoră la 
justițiă se fiă funcționari, cari să 
cunoscă limba poporului: atunci 
amu fi putută să considerămu și 
noi schimbările proiectate ca o 
îmbunătățire, celă puțină parțială, 
a stăriloră anormale de afil.

Decă de altă iparte ministrulu 
Teleki ar fi susținută asigurarea 
lui, că va respecta adevăratulă li- 
beralismu, prin enunțarea unoră 
asemenea principii; decă ar fi de
clarată că va păzi cu scumpetate 
libertatea alegeriloră și va nisui 
ca și compatrioții sei ardeleni se 
se bucure în mesură egală cu lo
cuitorii din Teia ungurescă de 
dreptulu electorală: atunci amu 
fi mai crefiută, că este vorba a 
se pune capătă regimului perso
nală și absolutismului parlamen
tară de afil.

Decă în fine ministrulu de fi
nanțe Wekerle ar fi venită cu 
asigurarea, că în totu chipulu 
va căuta se-i ușureze poporațiu- 
nei grelele sarcini, prin diferite 
economii; decă ar fi promisă, 
că va stărui se se micșoreze dă
rile și se fiă ferită țeranulă de a- 
busurile organeloră financiare, și 

că de aceea va face ca și orga
nele financiare se comunice cu 
poporele în limba loră maternă: 
atunci ne mai puteamă aștepta la 
ore-care îmbunătățiri și peteremul 
financiară.

Der așa, tfite reformele se re
ducă la nisuințele pentru pretinsa 
întărire a „ideii de statu“, care în 
cele din urmă culmineză în idea 
maghiarisării totale a statului.

Ceea ce voru se clădesc.ă noii 
miniștri are prin urmare numai o 
temeliă fictivă și nu pote fi du
rabilă, cu atâtă mai puțină pote 
ave succese în ceea ce privesce 
bunăstarea și mulțămirea popd
reloră, cari alcătuescu statulu.

ZDIZST
CAsetoria prliicesei Milena și Hegenții șerbi.

Correspondeutulă din Viena ala dia- 
rului „Timesu din Londra anunță, că prin
cipele Muntenegrului a adresata regenți- 
loră Serbiei o scrisore forte cordială, 
prin care’i invită a asista la căsătoria 
ficei sale Milena cu marele duce ala Ru
siei, și nepota ala Țarului, P. Nicolae- 
vicl. Regenții au primita invitarea.

înarmările Prunciei.
Iu camera francesă s’a discutata și 

s’a primita bugetula marinei. In cursula 
discuțiunii, admiralula Krantz a disă, că 
va ave nevoiă să facă iu curând o mare 
opintire pentru coustrucțiunl navale. Mi- 
nistrula marinei va cere una credita de 
50—60 milione, peutru-că e vorba de a 
face, ca flota francesă să fiă egală cu 
flota germană și italiană la una loca 
luate.

Turcia și serbarea <lela Kossovo.
O telegramă din Constantinopolă co

munică următorele : Avend în vedere si- 
tuațiunea critică actuală a Serbiei și pre- 
vădenda prin urmare, că serbarea ani
versării bătăliei dela Kossovo, care 
cade la 15 (27) Iunie, ar pute să prici
nuiască turburărl și pote chiar încercarea 
de răscolă, Porta a luata măsuri de pre- 
cauțiune la granița turco-serbescă. Se 
scrie, că câmpulă de bătăliă Kossovo e 
pe teritoriula otomana. Cercurile diplo

matice sunta asemenea îngrijate de ser
barea dela Kossovo.

O interesantă intrevorbire cu Boulanger.
Generalula Boulanger a fosta învi

novățită, că a încheiata contracte cu 
furnisorl în contra regulamentului. „Fi- 
garo“ publică în astă privință o între- 
vorbire cu generalula de interesa isto
rica :

„Contractele, declara Boulanger, pri- 
vesed milițiile (landverulă). Când în tim- 
pula incidentului dela graniță cu Schnae- 
bele fui informata prin biuroula nostru 
de scirl despre intențiunile dușmane ale 
Germaniei, m’am gândita să punu pute
rile nostre în stare de a put« întâmpina 
orl-ce ataca. Hotărî! să pună Franța cu 
900,000 de omeni mai multa pe picioru, 
echipânda reserva milițiilora. Acesta 
trebuia să se facă în cela mai mare se
creta. Arme erau destule, der lipsia 
îmbrăcămintea și trebuia deci repede fă
cută. Dela cameră nu putema cere cre
dita, căci se alarma opiniunea publică, 
șl-apoi noi nici nu voiam săprovocăma. 
Lasăi deci să se lucreze îmbrăcămintea 
în cela mai scurta timpă. Fabricile în
cetară orl-ce altă lucrare și în fața situ- 
ațiunii amenințătore industriașii francesl 
îșl și dovediră patriotismula lora. Fa
bricile lucrară diua și noptea, îmbrăcă
mintea a fosta predată, nu s’a comisa 
nici o indiscrețiune. Ținta nl-o ajunse- 
rămu. In diua unei declarațiunl de răs- 
boiu, inimicula ar fi avuta la spatele ar
matei nostre încă o formidabilă armată 
de 600,000 omeni, despre a cărei esis- 
tență nici presimțire n’avea. Țera o scia 
bine acesta, noi eramă gata; atunci ar
mata nostră era cu 600,000 omeni mai 
tare decâtă a Germaniei. Decretulă de 
furnisărl iscălita de președintele Grevy 
se află în archiva ministerului de răsboiu. 
Generalula Ferron, succesorula meu, a 
făcuta in acestă privință împărtășiri lău- 
tăciose asupra mea. Astfelu Germania 
a aflata despre acesta din foile ministe
riale. In Berlina a domnita câtva timpa 
consternare. Apoi făcu Bismarck de se 
vota o nouă lege militară, care’i procura 
și Germaniei cu 600,000 omeni mai multa. 
Decă secretula n’ar fi fostă trădată, Fran- 
cia ar pute ave adl cu 600,000 omeni

FOILETOXULfl „GAZ TRANS.“

„V’ațI introdusa în cercul vederilora 
nostre cu o afirmare“, începu dămna consi
lieră, „care la începută ml-a venita atâta de 
neașteptata, încâta ml-a răpită graiula, 
pe care însă vă roga a-o motiva acum.“

„Voiam să iau cuvântula pentru 
confrații mei, cari lipsesca, de ore-ce 
domnului adjuncta nu i-ar fi iertata ju- 
neția precum și cunoscuta sa sfială a 
contradice domnele. Mai ântâiu de tote 
vă întreba, stimații mei, cine se află în 
timpula de față în plăcuta posițiune a’șl 
pute lua o nevastă ?“

„Acela, care o pote hrăni“, răspun- 
serăma noi.

„Câta sunta de puțini aceia; numă- 
rula acelora, cari aru pute să ceră o fată 
fără a întreba mai întâiu decă aduce o 
destre, și din câta va consta acesta, dis
pare de mica ce e.“

„XicI mai de mult nu sta lucrai altfela, 

și totuși se socoteau bărbații mai puțina ca 
adl când era vorba de a întemeia o căsniciău, 
răspunse domna V. „Pentru iubire se în
sărcinau cu lupta vieții și socotela juca 
pe atunci una rola cu multa mai însem
nata.

„La acesta trebue se vă contradică 
în orl-ce casa, stimată domnă; tocmai 
în așa numitele vremuri vechi și bune 
se făceau căsătoriile adesea numai prin 
înțelegerea reciprocă a părințiloră și după 
una calcula forte acurata. Bărbații, cari 
într’ună noroca și fără multă chibzuielă 
faca îndrăsr.ețula pasa ala căsătoriei, 
se găsesca și adl ca și mai de de- 
multa.“

„Eu creda, că nu se cere una deo
sebită curagiu, nici nu țină de-o prea 
mare cutezare a’țl lua de soțiă o fată 
tînără, frumușică, modestă și bine cres
cută, spre a întemeia cu acesta o căsni- 
ciău, răspunse din nou domna V.

„Decă s’ar găsi și în dilele nostre 
așa de ușoră fata cea modestă, bine seu, 
mai corecta disa, pentru căsnicia cres
cută. Regula o făcu în t-otă casula și 
dame forte bine crescute, însă cu mai 

puțină modestiă și cu mai multe pre- 
tențiunl, decâtă cu perspectiva restrînsă 
de a îngriji de bucătăria viitorului ei 
soță, de a-i cârpi rufele și a ține în or
dine mica-i gospodăria. Fetele nostre 
nu suntă în stare după educațiunea de 
adl nici de a supraveghia una menagiu, 
nici de a se îndeletnici independenta cu 
acesta, ceea ce este neapărata de lipsă 
la una venita modesta. Ele au învățată, 
nu’i vorbă, multă, forte multă, pentru 
aceea însă le lipsesce ceea ce se res
pecta mai înainte vreme la o bună găz- 
dăie, ceea ce ună bărbată scie și adl 
prețui la nevasta sa. Ca medica avui 
mai multa ca odată ocasiuue a mă con
vinge, câta de secă, câtă de puțină cal
culată pentru vieța practică este educa
țiunea feteloru din diua de adl. Ca co
pile mici, înțoțonate ca păpușile, suntă 
deprinse sistematică cu vanitatea și în
gâmfarea. Și să te mai prindă apoi mi
rarea, decă mai târcliu săvârșesca totă 
ce îșl pote cineva închipui pentru lu- 
xulă îmbrăcămintei, cându sâmțula loră 
nu este îndreptată spre căsniciă, ci spre 
lumea din afară și spre plăcerile adesea 

forte triviale ale acesteia. Poți vede pe 
ținerile nostre fete ori și unde, la ba
luri, în concerte, la ghiață și la teatru, 
decă aceste petreceri trecă seu nu peste 
veniturile părințiloră, și atunci trebue 
să se întrebe bărbații: „De unde luămă 
noi mijlocele spre a întâmpina trebuin
țele unei femei spre a-i satisface preten- 
țiunile luxului și a plăceriloră?"

„D-ta zugrăvescl lucrula cu colori 
pre strigătore,u diseiu eu; „der chiar ad- 
mițendă că afirmările d-talear fi drepte, 
atunci ar căde vina mai puțină pe fete, 
decâtă pe mamele loră, cari suntă da
tore a supraveghia educațiunea și pur
tarea acestora, jprecum și a determina, 
numărulă plăceriloră, cari le suntă per
mise.11

„Eu nu am pășită ca acusatorulă 
loră, ci am răspunsă numai în locuia a- 
micului nostru, ală d-lui adjunctă, la în
trebarea stimatei domne V ; domnele în
săși m’au silită a’ml motiva răspunsulă.14

D-lă adjunctă nu se amestecase în 
conversațiune cu nici ună cuvântă, se 
uita însă cu ună felă de respectă tă
cuta la domna, ale cărei fiice făceau ast-



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 130—1889.

mai muții decâtă Germania. Acesta a 
fosta atitudinea mea și astfelă atitudinea 
inimicilor^ mei. Francia va judeca."

SCIRILE ț)lLEl.
Monumentalii lui Bruno. In cercu

rile clericale din Pesta se vorbesce, că 
AI. S. monarchulă Francisca Iosifa ar fi 
adresata Papei o scrisore, pentru a-i es- 
prima viile sale păreri de rău pentru în- 
naugurarea monumentului lui Bruno.

* * •
Lăcustele prăpădescă semănăturile din 

țera de josa a Ungariei și pustiirea a 
începută în Hodmezo-Vasarhely, unde 
amenință orzula. Nimicirea lăcusteloră 
merge greu, deorece ele sboră deja. Și 
în Algyo lângă Seghedină s’au arătată 
acești ospețl periculoși.* * *

Fundatiuni. Proprietarulă Hotelului 
„Pomu verde" din Brașov, Rudolf Marien- 
burg, a murit în rjilele trecute lăsândă o a- 
vere forte mare, astfel împărțită : interesele 
dela 60,000 fi. le folosescă cei trei frați 
și surori ai săi cu condițiunea, ca după 
mortea copiiloră acestora, cele 60,000 fi. 
rămână scoleloră săsescl; comunele Fel- 
didra, Hălhii, Ălăgherușă și Șercaia pri- 
mescă câte 11,000 fi., ale cărora inte
rese să le primescă o tînără păreche 
săsescă căsătorită câte doi ani; 120,000 
fl. se depună la cassa de economii din 
Brașovă și când interesele voră ajunge 
la suma de 11,000 fi., se voră da aces
tea unei comune săsescl din comitatulă 
Brașovului. Când voră fi primită deja 
tote comunele săsescl interesele, trecă 
la comunele săsescl din comit. Sibiiului, 
de unde voră începe rendulă de mai 
înainte.

E bătătoră la ochi, că răposatulă n’a 
lăsată nici ună cruceră vre-unui institut 
de cultură ori de binefacere românescă, 
după-ce sciută este, că partea cea mai 
mare din avere a făcut’o ca lipscană cu 
Românii, pe timpulă când pieța Brașo
vului era dominată de neguțătorii ro
mâni. sfc

Surdo-muții. E surprindătoră de 
mare în Ardelă numărulă aceloră neno
rociți, cărora le lipsesce audulă și gra- 
iulă. In cele 15 comitate ale Ardealu
lui și în cele 5 ale Bihorului, Hajdu, 
Sabolciu, Sătmară și Zelau se află la 
olaltă 3169 surdo-muțl, dintre cari: 142 
în comit. Albei de josă, 111 în comit. 
Bistrița-Năsăudă, 41 în comit. Brașovă, 
105 în corn. Făgărașă, 136 în corn. Trei- 
scaune, 365 în com. Huniedora, 50 în 
corn. Tîrnava mică, 114 în corn. Cojoc- 
nei, 123 în corn. Mureșă-Turda, 138 în 
com. Tîrnava-mare, 207 în comit. Sibiiu
lui; în orașe: 11 în Brașovă, 9 în Alba- 
Iulia, 14 în Clușiu, 8 în Sibiiu, 20 în 
Sebeșă, 5 în Reghinul săsescă.** *

Filoxera in Mediașu. „Pester Lloyd" 
e informat din Mediașă, centrulă viiloră 
ardelene, că s'a constatată acolo apari- 
țiunea filoxerei. Scirea încă nu e con
firmată.

*
* *

Dela Solforino. „0 amintire de diua 
dela Solferi >o (Eine Erinuerung an den 
Tag von Solferino) de K. Binder-Kriegl- 
stein, dedicată regimentului 31 de in
fanteria din Sibiiu", e titlulă unei cărti
cele de 62 pagine, ce a apărută in limba 
germană la Dresda și Lipsea, în editura 
E. Pierson, și se vinde cu 1 marcă. A- 
cestă cărticică va interesa de sigură pe 
cei cari voescă să cunoscă acestă episodă 
din istoria vitezului regimentă în cea 
mai mare parte românescă.

* * *
Teatru și concertă in Oravița. Juni

mea română din Oravița rom. invită cu 
totă onorea la representațiunea tea
trală împreunată cu concertă, care se 
va ține în sala teatrală din Oravița 
mont., Duminecă în 23 Iuniu st. n. 1889 
sub conducerea D-lui Ionă Bogdană, do- 
cente gr. cat. în Oravița rom. Venitulă 
curată este destinată fondului corului 
vocală gr. cat. din Oravița rom. Prețuia 
întrărei: Balconă 70 cr., Scaună în parter 
50 cr., Intrarea în parteră 40 cr.. Gale
ria 20 cr. Bilete se capătă în Oravița 
montană în prăvălia D-loră I. Becker 
cofetară și C. Kehrer librară; în Ora
vița rom. la D-lă Georgiu Gerga. Ince- 
p..tulă la 8 ore sera. Comitetulă aran- 
giatoră.

Programa: I. Concertulă : 1. „Cân-
teculă Vitezului", coră bărb. de J. Vo- 
robchievicl. 2. „Viorica", coră bărbă- 
tescă de Tudoră de Flondor. 3. „Cân- 
tecă Venătorescă," coră bărb.. de Tu
doră de Flondor. 4. „Din depărtare 
cuartetă", solo cu caracteră populară 
de J. Vorobchievicl. 5. „Hai leliță susă 
la vie", coră bărb. de Demetriu Cupșia. 
6. „Marșulă ostașiloră11, coră bărbătescă.

II. Teatralii. 1 „Stană Covrigarulă11, 
cântecă comică în 1 actă de V. Alec- 
sandri. Personele : Stană —Costa Vodă. 
Ună funcționară—Avramă Balânulă. Ună 
grecă—Georgiu Ălăgurenu. Ună perso
nagiu misteriosă—Iulius Sulea. 0 damă 
—D-ra Elena Lazară. Ună epistată — 
Alexa Neda. Ună boeră—Idnu Cucu. 0 
fetiță și ună toboșară. 2. „Chiriașulă fu- 
gită“, comedie în 1 actă de losifă Vul- 
cană. Personele: Alecsandru Rușavană 
proprietară — I. Bogdană. Anastasia so
ția lui — d-ra Elena Lazară. Georgiu 
Gherțianu proprietară — Petru Freuțiu. 
Elena soția acestuia — d-ra Maria Lazară. 
Ștefană Cimpoiașu, săteană — Ioană Bog
dană. Scena se petrece într’ună orășelă 
din Ardeală la casa lui Rușavană, în 
timpulă presentă.

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

terară, după o întrerumpere 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 I3la- 
șiu (Balâzsfalva) celă multă pănă la 20 
Iuliu st. n. Revista „Musa Română" va 
îmbrăca aceeași haină și va păstra ace
lași caracteră ca și în cursulă anului 
trecută.

IuîBțămenlnlu în eparebia Caransebeșului 
in 1887/88.

1. Scotele poporale elementare confe
sionale. In anulă școlară 1887 '88 în co
munele române bisericescl, ale cărora 
școle stau sub jurisdicțiunea consisto- 
riului, au fostă prunci harnici de școlă 
dela 6—12: parte bărbătescă 10.558 parte 
femeiască 9842, la olaltă 20.400.

Din aceștia au cercetată școla de 
tote dilele parte bărbătescă 7128, parte 
femeiâscă 3754, peste totă 10.882.

Asemănândă numărulă prunciloră 
harnici de școlă din anulă acesta, cu 
numărulă prunciloră din unulă premer- 
gătoră 1886/87, se vede în anulă șco
lară 1887/88. ună crescământă de 363 
seu 177%. Eră comparândă numărulă 
prunciloră, cari au cercetată școla în 
anulă 1887-88 cu numărulă celoră din 
1886'87, aflămă ună scăcjămentă de ju
mătate de percentu, adecă în anulă șco
lară 1886'87 au cercetată școla de tote 
dilele 54.90%, eră în anulă 1887/88 au 
cercetata numai 53.34%.

Cercetarea cea mai bună a fostă în 
protopresbiteratulă Oraviții cu 64%, 
apoi în ală Ciacovei și ală Verșețului 
cu câte 59% și mai bine, în ală Bise- 
ricii-albe cu 56% și în ală Caransebe
șului cu 53%, pe când ală Făgetului 
a fostă cea mai slabă cercetare, unde 
abia 40% au cercetată școla.

De altcum cercetarea școleloră față 
cu anulă 1886/87 a crescută numai în 
două protopresbiterate, anume în ală 
Jebelului și alu Verșețului, pe când pro
topresbiteratulă Lugoșiului, Făgetului, 
Ciacovii, Bisericii-albe și într’ală Ora
viții cercetarea a scăzută în anulă 
1887/88.

Dintre cele 212 școle elementare, 
care se află în diecesă, 202 suntă mes
tecate, eră dece separate după secsă; 
195 suntă cu câte o clasă, 16 cu câte 1 
și 1 cu 4 clase. La aceste școle au func
ționată în decursulă anului școlară es- 
pirată 216 învățători și 9 învățătore, la 
olaltă 225. Din aceștia au esamenă de 
cualificațiune 187 de învățători și tote 
9 învățătorele, peste totă 196. Definitivi 
au fostă 171 de învățători și 6 învăță
tore, eră 6 posturi au fostă vacante. La 
esamenulă de cualificațiune, s’au supusă 
13 inși, dintre cari 13 au câștigată ates-

tată de cualificațiune, eră 1 s’a res
pinsă.

In decursulă anului 1888 s’au între
gită 24 de posturi învățătorescl și a- 
nume 11 în modă definitivă prin alegeri 
eră 13 provisorl prin substituire. Sa
lariile învățătoriloră dela 53 de comune 
nu ajungă la minimulă de 300 fl. din 
causă, că respectivele comune suntă mici 
și sărace.

II. Institutulit pedagogicii diecesanu. 
La începutulă anului școlară 1887/88 
s’au înscrisă la mstitutulă pedagogică 
diecesană 37 de elevi și 4 eleve, la o- 
laltă 41, adecă cu doi mai multă decâtă 
în anulă școlară 1886 z87. La finea a- 
nului au fostă 34 de elevi și 4 eleve, 
laolaltă 38, adecă totă atâția, câți au 
fostă și la finea anului școlară 1886/87. 
In anulă 1887/88 s’au promovată 18 
elevi și 4 eleve, peste totă 22, pe când 
în anulă 1886/87 s’au promovată 20 e- 
levl și 6 eleve; prin urmare în anulă 
1887/88 se arată ună scăcjămentă de 
4 inși.

Cu începutulă anului școlară 1888/89 
s’au înscrisă în cursulă I pe temeiulă 
atestateloră produse și a esameneloră 
de primire 13 elevi și 3 eleve, la olaltă 
16 inși, în cursulă ală II-lea 18 elevi și 
1 elevă, eră în cursulă ală III-lea 11 
elevi, peste totă 46, adecă cu 1 mai 
multă decâtă la începutulă anului școlară 
1887/88.

La acestă institutu studiile pre
scrise s’au propusă de 2 profesori defi
nitivi, 3 profesori provisorl și 2 profesori 
estraordinarl, apoi de doi magistri; acești 
doi din urmă au propusă cântarea bise- 
ricescă, tipiculă și musica vocală și in
strumentală.

III. Tinerimea română gr. or. dela 
institute de invițămCntă de alte confesiuni 
seu neconfesionale. In școlele comunale 
elementare din Lugoșă, Verșeță, Biserica 
albă, Oravița-montană și Reșița-montană, 
apoi în școlele elementare de stată din 
Caransebeșă, Biserica albă și Panciova, 
în anulă școlară 1887'8 au fostă școlari 
români gr. or. de amândouă sexele 337, 
adecă cu 7 inși mai mulțl decâtă în anulă 
ăcolară 1886/7.

In școlele cetățenesc! de stată din 
Caransebeșă, Verșeță, Oravița-montană, 
Reșița-montană și Panciova, suntă șco
lari rom. gr. or. 124, adecă cu 5 mai pu
țini decâtă în anulă școlară 1886/7.

In gimnasiile de stată din Lugoșă, 
Biserica-albă și din Panciova, au fostă 
în anulă școlară 1887/8, școlari români 
gr. or. 141, adecă cu 9 mai mulțl decâtă 
în anulă 1886 7.

In claustrele romano-catolice din 
Lugoșă și din Oravița au fostă fete ro
mâne gr. or. 95, cu trei mai multă decâtă 
în anulă 1886/7.

Peste totă, în anulă școlară 1887/8 
au cercetată tineri români gr. or. de

felă de fericite excepțiunl, și dintre cari 
una îi subjugase inima. Domna V. ob
ținuse adl mai multă decâtă sperase; ea 
îșl strînse lucrulă și îșl lua diuă bună. 
Cu doctorală eram însă departe de a 
sfîrși și reîncepui:

„Acum trebue să te ocărăscu forte 
seriosă, căci nu e destulă că D ta, care 
de multă ai fi putută îngriji .și ferici pe 
o femeiă, ai desprețuită a face acesta, 
der mai și împrăști încă fără de nici 
ună scrupulă opiniunile d-tale, în parte 
necorecte și dăunătore feteloră.

„Recunoscă, că mă servescă câte 
odată în foculă vorbirei de expresiunl 
cam aspre. Insă cu ideia fundamentală 
suntemă de acordă, stimată domnă; nu 
este pentru ânteiașl dată, că desbatemă 
împreună capitululă educațiunei copiiloră 
și a tinerimei. Nu spuneai chiar D-ta 
mai deunădl: Pre multe se țîntescă, prea 
puține se dobendescă.

„Da, prin acesta nu înțelegeamă în 
linia primă numai scola, în care îșl do- 
bendescă cultura și pentru care trebue 
să-și consacre puterile. Obosiți și os
teniți de multele lucruri cu care au fostă

împovărați acolo și de cele ce li-s’au 
mai dată de repetată acasă, îi așteptă 
acum profesorulă de musică; este ore 
de mirată, decă în cele din urmă în
tâmpină aceste mari pretensiunl cu oreșl- 
care apatiă? In înțelesulă acesta așa- 
deră să ți explici cuvintele mele: „Pre 
multe se țîntescă și pre puține se do
bendescă. “

„Nu voescă să-țl contradică nici în 
privința acesta, domna mea; la ceea ce 
mă opui este acea cultură fără de plană 
și fără de scopă a tineretului femeescă, 
ce întelnescl atâtă de desă , ba pre 
desă."

„Acesta este și opiniunea mea, dom
nule doctoră; der pentru ca o femeiă 
să nu fiă cu multă pre inferidră bărba
tului său trebue să-și fi însușită, afară 
de cunoscințele menagiului, și alte fe
lurite cunoscințe. Pe câtă de multă 
fantasațl d-vostră, bărbații, despre modesta 
și simpla găzddiă, totuși vă bateți jocă 
de-o femeiă fără de cunoscințe și care 
nu corăspunde culturei de adl."

„Ca de obiceiu mă dau și de astă- 
dată prinsă, stimată domnă; alcătuesce

d-ta ună astfelă de programă de instruc
țiune și edueațiune și mă voiu declara de 
mai înainte satisfăcută".

„Acesta ar trebui lăsată pe sema 
altora, pe sema specialiștiloră, cărora li 
suntă din destulă cunoscute cerințele de 
adl. Eu gândescă însă, că unu astfelă 
de programă dătătoră de măsură n’ar 
fi așa greu de stabilită. Mamele nostre 
ară sci în fine de ce să se ție și unoră 
astfelă de atacuri, îndreptate în contra 
sciinței femeescl, seu{ a lipsei acesteia, 
li-ară fi tocită ascuțisulă. Insă ună 
astfelă de programă ar conveni numai 
acelora fete, cărora le este asigurată 
căsătoria printr’o destre. La altele va 
fi căsătoria în totdeuna pusă la îndoială 
și totă vomă trebui așaderă să ne gân- 
dimă a le educa pentru a fi profesore, 
guvernante etc. er celoră mai puțină 
talentate a le deschide calea la oficiulă 
telegrafică, poștală ș. a.

„Seu la universitate, la catedră, la 
clinică", adause cu ună zimbetă sarcas
tică doctorală.

„Acesta este o cala pănă acum neo
bicinuită, puțina pereursă", îlă întrerup-

seiu eu într’ună tonă seriosă. „Espe- 
riența va dovedi, decă stă în dreptulă 
nostru să desaprobămă pe acele singu
ratice, pe cari pote ună imboldă internă, 
o sete după sciință le îndemuă a părăsi 
căile obicinuite, spre a străbate acele 
tărâmuri , ori decă ele din contră 
voră storce recunoscința și admirațiunea 
nostră".

Elă murmura cam următorele : „Nu 
tote se potrivescă pentru ori și cine și 
natura chiar a pusă femeii anumite mar
gini, și așa mai departe. Cu tote a- 
cestea îi însenină fața ună bine voitoră 
și prietenosă zimbetă, cândă îmi în
tinse mâna spre a-șllua rămasă bună.

Cândă primii însă pentru vreo-câteva 
luni anunciulă de logodnă ală adjunc
tului R. cu Iulia, una din vestitele 
fete ale domnei consiliere V., am iertată 
pe doctorulă și mam bucurată sinceră, 
că cestiunea pusă de amica nostră: 
„Pentru ce nu se căsătorescă bărbații", 
a fostă încoronată de succesă. (După 
„W-r Hausfrauen Ztg"). d
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amândouă sexele institute de învățâmeută 
de alte confesiuni și neconfesionale de 
pe teritoriulti diecesei 697 de inși, adecă 
cu 14 mai mulțl decâtă iu anula școlara 
1886 7.

La tote aceste institute, conforma 
statutului organica, consistoriul diecesan 
a așe4ata catichețl, cari sunta remune
rați din bugetula diecesei, afară de cati- 
ohetula din Caransebeșa, carele primesce 
remunerația dela stata, și celădelagim- 
nasiula din Lugoșa, carele pe lângă re
munerația dela diecesă mai capătă și dela 
stata.

Ajutora s’a împărțita in anula 1888 
școlei din Orșova 60 fl., celei din Hau- 
zescl 25 fl., învățătorului din Icloda 30 
fl., celui din Germana 25 fl. și celui din 
Secașa 12 fl., laolaltă 152 fl.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Brașova, 1 Iunie st. v.

(Bscursiunea corului seminariului română 
gr. lor. din Sibiiu in Brașovu și jură).

Fericită ideiă de a pleca din Sibiiu 
resp. dela centrulă Metropoliei spre a 
răspândi gustula pentru cântări atâta bi- 
sericescl câta și lumescl ! Corula semi- 
nariului menționata din Sibiiu este cora 
de modela ; tota tineri cu voci curate și 
deplina pronunțate, instruita cu acura
teța pedagogului — pota dice — aprope 
pedantă și cu fineța întrupată în arta 
cantului. D-la George Dima a dovedita 
cu corula seminariala, că cântările nos- 
tre bisericescl pota fi compuse după tote 
formele artei și că pota fi cântate, ca 
cântări de artă, fără a jertfi ceva din ca- 
racterula bisericesca.

Prin producțiunile ce le-a esecu- 
tata corula menționata atâta în biseri
că, câta și în locale private, a lăsata 
o adevărată mulțumire sufletescă în 
ascultători nu numai prin corecta și prea 
frumosa esecutare a cântăriloră, der 
cu deosebire prin aceea, că publicula 
șl-a formata o ideiă de tota frumosă des
pre modula cum se cresca și se instru- 
eză în institutula nostru clericala fiitorii 
noștri preoți.

D-la Dima și corula său, la număra 
29 de persone, au sosita în Brașova a 
doua di de Rosalii, fiindO întâmpinați de 
mai mulțl cetățeni brașovenljîn hotarul co- 
muneloră Ghimbav-Codlea. Toți coriștii au 
fosta aședațl în cuartirele ce li-se pregă
tiseră de mai ’nainte.

A treia di de Rosalii corula a cân
tată liturghia compusă de D-la G.Dima 
în biserica S. Nicolae din Scheiu. Bise
rica era plină de creștini, cari s’au des
părțita de biserică deplina mulțămițl și 
cu dorința în inimă de a-la mai as
culta.

In aceeași <ji cetățenii brașoveni au 
poftită pe D-la Dima și corula său la o 
escursiune în „Stejerișă“ — o pădurice 
între munți — care, fiinda și timpulă 
forte frumosa, a succesa pe deplina.

Aci corula a avuta de nou ocasiune 
a convinge publicula asistenta, că nu se 
ocupă unilaterala numai cu cântări bise
ricescl, ci cu cântări de artă peste totă. 
Doinele nostre, împodobite cu hainele 
măsurate ale artei, îu gura dibaciloră 
noștri coriști erau peste măsură su
blime.

La lumina strălucitore a luuei ne- 
ama reîntorsa erășl acasă, pentru ca 
MercurI după Rosalii la 5 ore postme- 
ridiane să ne presentămă odihniți la 
concertula, ce era luata în vedere.

Nu numai publicula româna, der și 
cela străina din Brașova, cu deosebire 
artiștii de meseriă, erau presentațl; sala 
cea mare a gimnasiului era îndesată, de 
plină ce era.

Corula condusa de D-la G. Dima a 
cantata următorele piese :
1. a) „Zorirea*, cora de C. Attenhofer.

b) „Intre piatra Detunata* cora de 
G. Dima.
2. a) „Solia floriloru*, cânteca pentru 

tenoru de F. Schubert.
3. „Cu adeveratii deșertățiunc*, cora de 

G. Dima.
4. a; „Noptea*, cora de F. Schubert.

b) „In roșă rouă stă“, cora de R. 
Schumann.
5. „Iiesignațiunea* cânteca pentru tenoră 
de Mendelssohn-Bartholdy.
6. „De Tine se bucura*, cora de G. 

Dima.
7. a) „Bemâi sănătosă* ) coruri de G. 

b) „Sărmană fruncță*) Dima.
8. „Credința ’n primăvară*, cânteca 

pentru tenora de F. Schubert.
9. a) „Despărțirea venătonloru*, cora de 

Mendelssohn-Bartholdy.
bi Hai in horă*, cora de G. Dima,

In fine la cererea publicului s’a cân
tată :
10. „Cu trupulă lui Christosă Vă cu

minecați1*, coră de G. Dima.
Eu însu-ml sunt prea puțina artistă, 

ca să pota earacterisa esecutarea fiă-cărei 
piese, atâtă însă potă comunica, că ar
tiștii de naționalități streină și-au dată 
cea mai favorabilă părere despre esecu
tarea cântăriloră, dicândă, că ară pute 
servi de modelă la multe coruri bărbă
tesc!.

încântați, și potă cj'ce uimiți, ama 
rămasa cu toții de composițiunile bise
ricescl „De Tine se bucurău și „Cu tru
pulă lui Christosă Vă cuminecați14, — și 
una și alta mărețe ca piese de artă, 
prea frumose ca cântări bisericescl.

După acestă concertă, care a avută 
și succesă bănescă frumușelă, așa încâtă 
credemă că s’au putută acoperi spesele 
călătoriei, a urmată masă comună în 
sala casei de dare la semnă, tocmai sub 
polele „Tâmpei11. Au luată parte peste 
250 de ospețl bărbați și dame.

S’a desvoltată în timpă de 4 bre o 
adevărată soarea musicală, care dimpre
ună cu causatorii ei va rămâne pentru 
multă timpă nestersă din memoria Ro- 
mâniloră din Brașovă.

Vestea corului s’a dusă ca fulgerulă 
prin comunele vecine. Prea multe au 
dorită ca să le cânte corulă și în co
munele, resp. în bisericile lor. Der la tote 
nu s’a putută refusa, ci s’a decisă a se 
satisface, cântândă în 2 din comunele 
mai mari.

Astfelă a cântată corulă Joi după 
Rosalii în Săcele. Vineri s’a făcută pausă, 
Sâmbătă a fostă producțiune musicală 
îu ZernescI, Duminecă totă acolo s’a 
cântată liturgia în Biserică.

Aud>ma, că succesulă a fostă așa de 
strălucită, încâtă d-la Dima abia a pu
tută scăpa spre a pute pleca Duminecă 
după prândă spre Făgărașă, de unde 
nu mai avem scire nici măcară din 
audite.

Mulțămim d-lui G. Dima și tuturor 
acelora, cari au contribuita la realisarea 
acestei idei, fiindcă e prea însemnată 
din punctă de vedere culturală.

Dorimă, ca modulă acesta de a răs
pândi cântarea, să se practiseze și din 
centrele celorlalte diecese.

Unii participant!!.

Din nordulă Transilvaniei, 18 Iuniu 1889.
In dilele acestea făcendu escursiunl 

prin comitatulă Solnocă-Dăbeca și în 
centrulă aceluia oprindu-me, am aflată, 
că lucrările despărțământului XII (Deșiu) 
ală „ Associațiunii transilvane14 — după o 
stagnare încă neîntemplată pănă acuma 
— s’au pusă în mișcare, ținendu-se în 
26 Maiu a. c. o ședință a sub comite
tului.

In ședința susă amintită s’a alesa 
ună nou casara în persona d-lui dr. Ga- 
vrilă Tripona, candidată în advocatură, 
dela care se spereză activitate în adevără 
consciențiosă și promptă.

Mai târdiu se va defige ținerea a- 
dunării desp. în Deșiu.

— M’arn convinsă prin esperiență, 
și cu bucuria spună, că în comuna ro
mână Șireagă (Virâgosberek) s’a făcută 
pe târemulă economiei rurale ună pasă 
.vrednică de urmată și de alte comune 
române.

Șireganii s’au apucată adecă să no- 
biliteză perii și merii de pe hotară. Se 
află pe acelă hotară ună huciagă seu 
pădurice, în care totă moșiașulă are 
câte una ori două delnițe, de pe care 
tăiuda lemnele, pomii îi lăsară netăiațl; 
pomii aceștia însă producă numai pome 
acre, bune numai de oțetă.

Pentru altuirea acestoră pomi la 
înălțimea, unde nu ajunge vita, bravii 
ȘireganI s’au tocmită cu ună espertă, 
Ioană Mireșiană, care s’a obligată pentru 
20 fl. v. a. a da prinși gata la fie-care 
proprietară câte 6, în sumă 300 altoi, 
perl și meri nobilitațl. Ba unii omeni 
apoi pe întrecute sl-au mai făcută sepa
rată în delnițele loră câte 6—12 altoi. 
Observă, că în numita pădurice suntă 
peste 3000 pomi sălbatici, pe cari în 
viitoră voescă omenii a-i oltoi pe rândă. 
Acestă faptă folositdre și vrednică de 
laudă s’a săvîrșită la îndemr.ulă pro- 
prietarulă de acolo d-lă Petru Mure- 
șianu.

Durere, pomăria școlei din Șireagă, 
care stă sub îngrijirea d-lui învățătoră

Vasilie Chita, nu corăspunde cu zelulă 
săteniloră, are puțini altoi și plivirea 
seu săparea e neglesă, încâtă numai a 
3-a cji de Rosalii s’a plivită și săpată. Ar 
fi de dorită mai multă zelă din partea 
d-lui Chita atâtă în pomăriă, câtă și în 
școlă, despre negligiarea căreia am au- 
dită plângeri din partea săteniloră, și cu 
dreptă cuvântă, căci la esamenulă de 
ăstă ană, la care afară de preotă și fătă 
nici ună poporană nu a luată parte, nu 
s’a dovedită nici pe departe progresulă 
așteptată. Lasă apoi, că nici coră cu 
școlarii în biserica cea frumosă de piatră 
rădicată de acestă poporă nu s’a ținută, 
der nici purtarea lui morală nu este co- 
râspundâtore, și de aceea ar fi de 
dorită a se suplini caestă învâțătoră în 
Șireagă cu ună preparandă cualificată și 
harnică cu atâtă mai vertosă, că copiii 
cei mai mulțl, cari ară pute învăța ro- 
mânesce, în școla din sată, fiindcă aici 
nu se face progresulă așteptată, suntă 
trimiși pe la școla ungurescă din Nimigia 
maghiară. X. lr.

Literatură.
Invitare de prenumerațiune la opulă 

Predice poporali pe Dumineci și sărbă
tori, ocasionale și pentru morțl, de Ga- 
viilă Popă, protopopă gr. cat. ală du
șului, as. cons, și membru fundatoră ală 
Assoc, trans, pentru lit. și cultura popo
rului rom. Tomulu IV: Predice ocasionall. 
1. La punerea fundamentului unei bise
rici. 2. La sânțirea bisericei. 3. La sân- 
țirea unei scole. 4. La sânțirea icănelor. 
5. La sânțirea unui cimitiră. 6. La sân
țirea unei cruci. 7. La sânțirea clopote- 
loră. 8. La sânțirea unui turnă. 9. La 
sânțirea holdeloră. 10 La introducerea 
unui preotă. 11. Când ună preotă se pre- 
senteză l-a oră înaintea poporului său. 
12. La despărțirea unui preotă de popo
ranii săi. 13. La cununiă. 14. La 4lua 
împăratului. 15. La încreștinarea unui 
judeu. 16. La întorcerea unui acatolică 
la catolicismă. 17. La sânțirea unui pra- 
poră. 18. La sărbătorea patronului (hra
mului) bisericei. 19. Despre pregătirea 
prunciloră la s. cuminecătură (când se 
cuminecă pruncii ânteia oră). 20. Des
pre datorințele statului preoțescl (cu o- 
casiunea mărturisirei preoțiloră). 21. 
Sumeția. 22. Scumpetea. 23. Necurăția. 
24. Pisma. 25. Lăcomia. 26. Mania. 27. 
Lenea.

Venitulu de jumetate din acesta tomă 
încă e destinată pentru fondulă culturală 
ală tractidui. Din care causă spereză, 
că on. publică română va binevoi a 
sprijini și acestă întreprindere, mai alesă 
în acestă timpă, când e necesitate ur
gente la noi a contribui pentru totă ce 
privesce cultura română.

Opulă în 4’lele aceste vine sub 
presă și prea știm, domni prenumă- 
ranțl îlă voră pute primi în timpă de 2 
luni. Prețuia unui esemplară 1 fl.

Clușiu, în 12 Iunie 1889.
' Gavrilu Popă,

protopopă.

Ungaria la Brăila.
Sub acestu titlu cetimu în „Cu- 

rierulu Financiaru" din Bucu- 
rescl:

Facemă atentă publiculă din Ro
mânia și din străinătate asupra următo
rului faptă destulă de importantă pentru 
a ne deștepta:

Tăerea porțiloră de feră și cură
țirea Dunărei între Severină și Orșova a 
începută și Ungaria nu cruță nici ună 
sacrificiu pentru ca aceste lucrări să fiă 
câtă mai repede terminate. Pe de altă 
parte la Orșova se lucreză cu mare ac
tivitate la construcția unoră mari ma
gazii, caro să primescă tote cerealele Un
gariei din regiunea aceea.

Acestă lucrare, unită cu aceea a lăr- 
girei Dunărei la porțile de feră, are de 
scopă de a deschide cerealeloră ungare 
o nouă cale pentru a le expedia în pie
țele Europei. Calea acesta este Brăila 
prin portulă căreia cerealele ungare por
nite dela Orșova se voră încărca 
pentru a lua drumulă mării în străi
nătate.

Actualminte aceste cereale se expe- 
dieză prin portulă Fiume. Cheltuelile 
însâ cele mari ce reclamă acestă cale, 

împovărândă sdrobitoră cerealele, a fă
cută pe Ungaria să alegă portulă Brăila 
ca drumă mai eftină, care nu reclamă 
nici o vamă, după tarifulă generală, și 
să se decidă a tace construcțiunile și lu
crările de care e vorba. Afară de acesta, 
inferioritatea grâneloră ungare fiindă as- 
tă4l bine dovedită în streinătate, Un
garia nutresce speranța, că în curândă 
grânele sale, încărcate la Brăila, le va 
putea trece în Europa sub frumosa re- 
putațiune ce și-au dobândită grânele 
române.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN’S"
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 21 Iunie. In foile de 
aicî se discută articululu publicatu 
de „Hamburger Nachrichten11, în 
care se 4ice> ultima neliniștire 
asupra situațiunei politice a ema
nată din mijloculu cercuriloru mi
litare ale Germaniei și că acestă 
neliniștire este seridsă. Foile află 
că acesta se confirmă prin aceea, 
că între părerile lui Bismark și 
ale lui Waldersee (șefulu statului 
majoră generală) domnesce con
trazicere.

Belgradu, 21 Iunie. Latipogra- 
fulă Iovanovicî s’a confișcată o 
proclamațiă, prin care Serbii din 
Ungaria, Croația, Slavonia suntă 
provocațî în contra Austro-Unga- 
riei, puindu-li-se în perspectivă aju- 
torulă Rusiei. S’au făcută mai 
multe arestări.

DIVERSE.
Societate de esecuțiune pe acții. O 

te'egramă din Newyork comunică, că în 
Chicago s’a formată cu totă seriositatea 
American Executing Company (Societate 
de esecuțiune americană) cu ună capitală 
de 25,000 dolari. Societatea intenționeză 
să iee asupra sa tote esecuțiunile din 
statele unite și promite acționariloră di
vidende grase. Pănă acuma escursiu- 
nile le îndepliniau șerifii, adecă ju4ii dela 
țeră.

Americanele se supără îndată. Ună 
jiară anunțase mortea unui concetățenă 
ală sâu cu cuvintele : Ioană Cramer odih- 
nesce acum in pace. Văduva răposa
tului a intentată redactorului procesă 
„pentru calumniă și pentru stricarea nu
melui ei.u

Cursulfi pieței SBrașovii
din 20 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.43
Argintă românescă - „ 9.35 11 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.46 M 9.49
Lire turcescl - - - „ 10.61 n 10.68
Imperiali .... n 9.60

11 9.68
GalbinI . „ 5.53 n 5.60
Scris, fonc. „Albina“6°/o n 102.— n —._

„ „ „ „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 120._ „ 1.22.—
Discontulă - - - . 6‘/2—8% pe anti.

Cnrsulâ Ia bursa de Viena
din 19 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/o............................. 101.10
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.30
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - -____
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - 112,G0 
Bonuri rurale ungare ----- jqș_
Bonuri cu clasa de sortare - - . . iQo —
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - , 105_
Bonuri croato-slavone ----- 105_
Renta de hârtiă austriacă - - - . 43.50
Renta de argintă austriacă - - - _ 83 75
Renta de aură austriacă.................... 109.10
LosurI din I860 ............................... 141 —
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.25 
Galbeni împărătesei............................... 5 ga
Napoleon-d’orI....................... . _ g 4g
Mărci 100 împ. germane - - - _ 58.30
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.35

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA",
instituit! de credit!! si de economii■

acordă, la comerciant! și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent 
cu interese de 6%

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/.,°/() 

informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în

□cxxxxxxxoooooooooc

Preparatele antiseptice
ale lui

D GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu etectîî escelentu, 
curățitorii, conservătoru și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
folosite până acuma spre acestu scopu, și noue mijloce CU unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru. 

î flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fi. 
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulfc principală la FlllEDBICH STENNEIl, farmacia la 
„LEULU DE AU11U“ în Brașovu. 66

Publicafiime.

O
8

Se deschide prin acesta a XIV

LOTEKlĂ DE STAT reg. ung.
CU SCOPU FILANTROPICU

alu cărei venită curată se va întrebuința conformă înaltei hotărîrî a 
.llaiestăței Sale apost. c. r.

dela 4 Noemvrie 1888 și dela 25 Ianuarie 1889
în favorulă institutului de pensiune alb jurnaliștilor^ ungari, ală fondu
lui ce are a se înființa pentru văduvele și orfanii funcționarilor^ reg. 
ung. lipsiți de mijloce, ală spitalului generalii din Ungvâr, alb reuniunei 
industriale a femeiloră din țeră, ală institutului pentru crescerea feteloră 
nElisabcta'i din comitatulu Trei-Scaune, ală spitalului generală din Ciucă- 
Sereda, elă reuniunei feineilcră protestante din Komorn, ală reuniunei 
centrale „froebelianeu a femeiloră din țările ungare și ală reuniunei de 

binefacere a femeiloră din Esseg.
Câștigurile stabilite in totalii cu 8967

amăsuratu planului de jocu ce urmeză constitue suma de SOO.OOO 
ilos'iits și adecă:

1 câștig principalii de 00,000 fi
1 „ .......................... .. .....

50 ; 100 .. 5,000. ”'u'’ ” •’ “ - -
Tragerea se face irevocabilii la 27 Iunie 1SS9.

Unu Sosă costă 2 val. austr.
Losurile suntă de căpătată : la Direcțiuncu loteriei în Budapesta (Pesta, 

oficiul ii vamală principală), — la tute oficiile de loteria, saline și de dare, la 
cele mai multe oficii poștale, la ri3Iercurtl în Vicna, și la debitanții delosuri 
însărcinați cu vendarea lorii în totc orașele și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. i Maiu 18S9. Alccsiindru dc Miiriussy,

consilierii de secțiune în ministeriula reg. ung. 
de .finanțe și directorii al ii loteriei.

Licitațiune minuendă.
Pentru repararea și preschimbarea unoru lucruri dela biserica 

română gr. or. din comuna Reșnovu protopresbiteratulu Branului, 
prin acesta se escrie concursu de licitațiune minuendă pe cjiua 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 câtu șî preliminări ulu se potu vedea la sub- 
scrisulu președinte alu comitetului parochialu.

Numai aceia dintre concurențl voru putea licita, cari voru de
pune unu vadiu de 10° 0, totu asemenea și cei cari voru trimite oferte, 
numai acelea se voru considera, care voru fi prove cțute eu acelu 
vadiu.

Comitetulu parochialu îșî reservă dreptulu a alege dintre con
curențl pe care va voi.

Beșnovit, în 25 Haiti 1889.
George Proca,

98,3—1 președintele comitetului parochialu.

Sosirea și ptaroa trenarilcrn și posteioro io Brașovn.

ap oii
5

10
50

â 5.000 fi. = - 5,000 
„1,000 ., = 5,000
„ 500 - 5,000
.. 100 « — 5.000

.? G b£
100 câștigurlâ 50 11. 

1200 ser.
2000 „
5000 „

20
IO
5

5.000 II. 
24,000 _ 
2(1,000 - 
25,000 _

a 

bD

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 2 ore 32 minute după amedl.

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

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 45 minute înainte deametjî.
Trenulă mixtă Nr. 316 : 8 ore 32 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu :
Trenulă de persone Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
b) .
G n
D „
G

Brașovă la Beșnovu-Zcrnesci-Branu : 12 ore 30 m. după amedl. 
,, ,, Zizinii: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea. .
„ la Făgăraștc. 4 ore dimineța.
„ la Săcelc.: 4 ore dimineța.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prennineraținnei se binevoiască a scrie pe cuponnlu manda
tului poștalii și minierii de pe fășia sub care an primiți! cliarnln nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4
r* A c A f fM?Ar'SAr,nAr‘'N

Turnătoria de ferfl și fabrica de mașini a iui SCHLICK. 
A7C7777M77/ PE ACȚJJ ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIR0ULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :
VI. Aeuss. Waitzuerstr. 1696—1699. VI. Waitznerring 57.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU’(GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de semenatft în brazdă ..HALWAS’'*

ale Ivii Sclilicls:.

Mașini de semenatii care împrăștie grăunțele.
Pluguri-IIoyal patent, ale Iui Schlick și Pluguri originale Vidats cu uite fierți, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scote musiu sfecleloru, sferhnători de porumbu (cucuruză) 
mori pentru siarîmatiî, mori pentru curățitu, mori pentru măciuatu.

Părți aparținetore de fote sistemele de pluguri pentru reservă ține.mu totdeuna în deposit»,.- -Prețurile cele mai eftine—Conditiuni, de. plată favorabile. 
"țS^~ Prețuri-curente Ha cerere gratis șj franco. “Șjp

Observare. .Ne onorămă a aduce ja cunoștința p. t. Dlorîî mușterii, că deși amu mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 
în Budapesta VI, Waitzner-Boiilevard No. 57, în etablisemeutulă fabricei nostre aflătoru : Budapesta, VI., Aeussere IVaitznerstrasse Nr. 1696_ 99 to
tuși susținemă în mteresu.ă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de până acum, unde vomă ținea ună denosită din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă 1

Direcția timtoriti it fem si a fatfeai is map a lai "CHUCK -Matale pe aetii.

Tipografia A. AlUKEȘlANU, Brașovu.
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