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Brașovu, 14 Iunie st. v.
„Ministrulti comunii de resboiu. 

br. Bauer trebue sS se ducă“. 
Acesta e lozinca celoru din Pesta.

Se scie, că în delegațiunl mi- 
nistrulu de resboiu a spusT, cumcă 
are necesitate de vr’o 120milione 
fl., afară de cheltuielile necesare 
pentru sporirea efectivului de pace, 
ca să pbtă acoperi tbte trebuințele 
armatei, dândft a se’nțelege, că cu 
timpulfi le va și cere. Acestă măr
turisire a ministrului a făcută 
sânge reu între Unguri, cari c|icu, 
că ea îlu va costa portofoliulu.

S’a și începută o campaniă 
cfiaristică în contra lui, scriindu-se 
din Pesta, că generalulu Bauer s’a 
arătată dela începută nedestoinică 
a representa o causă înaintea cor- 
porațiunei parlamentare și că după 
prima sa pășire în delegațiunl s’a 
dovedită, că posiția sa n’are trăi- 
niciă, er acum a pusă verfu la 
tote cu cele 120 milibne și cu 
„catastrofa11, sub care de bună 
semă ministrulă n’a înțelesu alt
ceva decâtă că înarmările continue 
trebue se ducă la isbucnirea res- 
boiului.

Cei din Pesta 4i°0, că este o 
fatalitate, de a vede acji în fruntea 
celui mai importantă și mai cos- 
tisitoră resortă pe ună bărbată, 
„care nu scie mesura însemnăta
tea vorbeloră sale11, și așteptă ca 
partidele dătătore de tonă se’lu 
înlocuiescă cu altă persbnă, și 
anume se gândescă Ungurii dela 
putere se’lă înlocuiescă cu minis
trulă de honvezi br. Fejervary.

OrI-cum s’ar resolva cestiunea 
acesta, neliniștea ce a cuprinsă 
poporele monarchiei, în fața mi- 
liâneloră cerute și a „catastrofei*  
accentuate de ministrulă Bauer, 
nu se pbte înlătura cu trecerea 
lui Fejervary la ministeriulă co
mună de resboiu, căci în cercurile 
militare e recunoscută necesitatea 
de a se pune la disposițiunea mi- 
nisteriului comună de resboiu 
suma amintită, ba foile, cari stau 
în serviciulă aceluia, stăruescă se 
se continue cu grabă înarmările, 
pentru-că și Germania și Rusia 
facă acelașă lucru.

Prin urmare, ori cine ar fi mi
nistru de resboiu, va trebui să lu
creze în direcțiunea arătată de 
ministrulă Bauer, der, 4i°u cei 
dela putere în Pesta, celă puțină 
va lucra cu mai mare dibăciă.

Cum se pare, celoră din Pesta le 
e mai multă se va4ă în fruntea 
resortului de resboiu pe ună ge
nerală ungură, căci altfelă în fața 
necesității de-a se continua înar
mările, recunoscute și de ei, im
putarea, ce i-se face ministrului 
Bauer, că ruineză echilibrulu fi- 
nanțeloră ungare prin sumele 
enorme, ce le cere pentru armată, 
are mai multă caracterulă unei 
discuțiuni academice.

Simțindă acesta cei din Pesta, 
pentru ca se’și va4ă visulă loră 
realisată, pună acuma în perspec
tivă o contra-acțiune și amenință 
cu ,,lupte“ în Ungaria, decă ad
ministrația de resboiu va stărui 
în cererile sale și nu se va res- 

trînge la ună minimum în ce pri- 
vesce sporirea efectivului de pace 
și înarmările. Pariamentulă un
gară, 4ică ei, are datorințe multă 
mai mari decâtă se concureze cu 
Rusia în pregătiri militare, și deci 
își va și esecuta voința sa, pen
tru-că nu-i convine, ca în 1892 
să se presinte bugetulă erășl cu 
unu deficită de câteva milibne.

Acestă reducere a bugetului 
militară pentru viitoră ar fi de 
dorită și amă gratula guvernului 
și dietei ungare, decă i-ar succede 
a pune stavilă enormeloră chel- 
tuelî. Der pentru ca se se potă 
întâmpla acesta, ar trebui se se 
schimbe întrega situațiune, precum 
și alianțele, care pretindă aceste 
încordări financiare, și pentru o 
asemenea operă ni-se pară prâ 
slabi cei din Pesta.

Ori dbră de aceea dorescă se 
aibă pe ministrulă de honve4l 
Fejervary ca ministru de resboiu, 
ca să-i pbtă încuviința mai lesne 
milionele?

Pentru-ca Unguriloră dela pu
tere se le pbtă succede, ceea ce 
pănă acum nici-odată nu le-a suc- 
cesă, adecă de a învinge față cu 
pretențiunile cercuriloră militare, 
ar trebui să se presinte statulă 
mai tare și mai consolidată înă
untru, decâtă cum îlă înfățișeză 
articulii optimiști ai foiloră șovi- 
nistice.

Cum stau însă lucrurile astă4i, 
cei dela putere au lipsă tocmai 
de sprijinulă cercuriloră militare, 
ca să ’șl pbtă susține supremația 
asupra celorlalte popdre, și deci 
nu le va da mâna să se învrăjbescă 
cu cei din Viena, și voră trebui 
în cele din urmă să cedeze, cum 
au cedată și pănă acuma în ces
tiunea gravă a bugetului militară.

ZDXJST
Pressa rusăscă și Austro-Ungaria.

țliarulă rusescă „Moskovskija Vje- 
domosti*  a Bcrisă în dilele acestea ună 
articulă privitorii la Austro-Ungaria, 
pentru care i-a dată motivă espunerile 
contelui Kalnoky în delegațiunl. Etă oe 
(Jice foia rusescă :

„Urmândă esemplulă acestei teorii 
obraznice, nu este greu a dovedi nici 
aceea, că monarchia dunărenă prin po- 
sițiunea sa geografică e mărginașă cu 
Rusia pe-ună teritoriu forte însemnată, 
așa încâtă ea stă în pragulă puterni
cului nostru stată, oare tocmai pentru 
acesta ar ave dreptă să pretindă dela 
ea, prin energice note diplomatice, ca să 
înceteze odată a defaima politica in
ternă și esternă a Rusiei și a o întina 
pe acesta în modă nedemnă. Nu numai 
din 4>are! ci și de pe buzele bărbațiloră 
de stată ai acestei țerl s’audă în fiă- 
care c]i aceste defăimări. Ce ar dice Kal
noky, și cum s’ar văeta patrioții austro- 
ungarl, decă Rusia oficidsă ar face ase
menea declarații ? In Austro-Ungaria 
totă la dece vorbe se accentueză, că 
voescă să cinstescă independența stateloră 
din Balcani, și că nu se amestecă în 
afacerile loră interne. De ce der tur- 
băză la gândulă, că poporulă sârbă cu
teză a’șl face o judecată propriă față ou 
folosulă prietiniei și sprijinului austriacă!

Una însă ne bucură, că înfumurarea 
oare s’a arătat ou ocasia desbaterei asupra 
politicei esterne în delegațiunile austro- 
ungare. nu sparie pe nimeni în Europa, 
der duce la îngrijiri pe poporele acestei 
monarchii, cari se temă de nouă sarcine 
pentru susținerea armatei.

Cabinetulfi Salisbury în ajună de a cădii.
O telegramă din Londra anunță, oă 

cestiunea dărei pe spirtuose, deși neîn
semnată în sine, devine însă totă mai 
amenințătdre pentru actualulă cabinetă 
engleză, fiind-că Englezii pună mai 
multă preță pe cestiunile interne, cari 
intereseză directă pe alegători, de câtă 
pe cele esterne. Guvernulă deja acum 
nu mai pdte mulțămi cele două curente 
ale partideloră engleze și di de 30 
vede nevoită a pune la o parte câte 
ună proiectă, despre care înainte de- 
olarase, că nu se va pute amâna. Pe 
oposițiă însă nici prin acesta n’o pdte 
mulțămi. Afară de asta în camera de 
josă lucrările stau baltă și nu suntă 
prospecte, ca problemele asistente să 
se resolveze în sesiunea de tomnă. Li
beralii unioniștl încă nu potă vota 
nici îutr’o cestiune cu guvernulă. Ast- 
felă maioritatea alcătuită este amenin
țată cu nimicire, er căderea cabinetului 
în fiă-care momenta pdte să devină 
faptă.

In cercurile parlamentare englese 
se potă audi și declarații, că Salisbury 
peste măsură se ocupă cu politica es
ternă, și Smith, oare așa se vede, că e 
bolnăviciosă, nu este mai multă dom- 
nulă situațiunei în casa de josă.

Dintre diarele englese, „Times*  și 
organele conservatoriloră încă suntă ne- 
îndestulite cu atitudinea cabinetului în 
camera comuneloră și numesoă o gre- 
șelă forte mare împrejurarea, că guver
nulă își dă la o parte însuși proiectele 
sale. Cabinetulă, numitele foi, nu
are forța convingeriloră și prin acesta 
se face nesimpatică chiar înaintea ade- 
rențiloră săi. Foile radicale vorbescă 
mereu de capitularea guvernului.

SCIIULE pILEI.
Representanța comunală a Brașovului 

a săvârșită erl în casa sfatului alegerea 
funcționariloră comunali. Sub președința 
d-lui viceșpană Iuliu de Roll, s’au rea- 
lesă toți funcționarii de păuă acuma pe 
ună altă periodă de șese ani. La pos
turile din punctă 9 și 10 ală concursului 
la cari s’au fostă insinuată și candidați 
români, se ceru votare nominală din 
partea representanțiloră români ai co
munei. Aceștia au și votată toți pentru 
oandidații români, der au fostă aleși cu 
maioritate covârșitore totă candidații 
sași. * * *

Răsboiulti vamală cu Serbia. O tele
gramă din Orșova împărtășesce, că tdte 
transporturile de porci din Serbia se res
pingă de cătră autoritățile vamale un
gare fără nici o considerațiune. La rân- 
du’i Serbia a luată măsuri forte aspre 
în contra mărfuriloră austro-ungare. Ună 
vagonă cu piei austriaco a fostă respinsă 
din motivă, că pieile suntă dela animale 
bolnave. Mai departe guvernulă sârbescă 
a ordonată să se supună analisei ohemice 
productele textile austriaco și resultatulă 
analisei ar fi fostă, că acelea suntă co
lorate cu colori otrăviciose. Nu va mai 
trece multă și voră fi oprite tdte fabri

catele austriaco. Austro-Ungaria amenință, 
oă’i va închide Serbiei cu totulă grani
țele austro-ungare.

* * *
Procesă de pressă i-a fosta intentată 

„Tribunei*  procurorulă din Clușiu pentru 
„vătămare de ondre a căpitanului de po
liția din Bistrița, Koszegvary. Juriulă din 
Clușiu a achitată pe d-lă Albini, redao- 
torulă respondătoră ală „Tribunei*.

** *
Nenorocire. Ni-se scrie, că Joi în 19 

Iunie n. c., preotulă română din Tirimia 
mare mergândă cu căruța cu doi cai 
pe drumulă rău, pierjișă și forte strimtă, 
ce trece prin hotarulă comunei Luca, pe 
marginea rîului Niragiu, ună cală dela 
trăsură alunecă în rîu, unde trase după 
sine și po ală doilea cală împreună cu 
trăsura. Călătorii sărindă repede din 
trăsură au scăpată nevătămați, caii însă 
s’au înecată, căruța — sdrobită— fu scdsă, 
der totă ce a fostă po căruță s’a per- 
dută în rîu.

** *
Alegere de jude cu vărsare de sânge.

Ni-s’a telegrafată deja, oă la alegerea 
de jude din Oalocea s’au întâmplată omo
ruri și vărsări de sânge. La alegere 
erau doi candidați: Jagicza Istvan, ju
dele de pănă acum, și Bencze Janos, 
încă înainte de alegere poporațiunea din 
Calocea era forte agitată și la alegere 
se presentară câteva mii de omeni. Fisol- 
găbirăulă Foldvary Mihaly provoca po
porulă, ca să voteze după locuință, er 
votarea s’o încâpă locuitorulă celă mai 
din marginea comunei. Poporulă însă 
n’a voită să se supună, ci s’a îmbuldită 
cu mare sgomotă spre loculă de alegere. 
G-endarmii au încercată să faoă ordine, 
der poporulă a începută să-i înjure. 
G-endarmii s’au folosită de baionetă pănă 
când mulțimea începuse să devină ame- 
nințătore. In urma acâsta s’a născută o 
mare turburare. G-endarmii au împușcată, 
culcândă la pământă trei individl, cari 

‘au și murită, er alțl 17 suntă greu ră
niți. Fisolgăbirăulă sista numai decâtă 
alegerea, și-’i succese prin vorbe bune 
a liniști poporulă. Fisolgăbirăulă tele- 
grafâ îndată după ună batalionă de vâ
nători. Causa adevărată a curburărei a 
fostă, că ună anumită Salavsky s’a în
cercată să corupă cu 2 fi., ce-i avea, pe 
câțiva alegători pentru Jagicza. Faptulă 
acesta a turburată grozavă spiritele, 
căci poporulă era pentru Benoze. Mai 
mulțl dintre alegători l’au prinsă pe Sa
lavsky, l’au scărmănată bine și numai 
cu ajutorulă gendarmiloră a fostă dusă 
pănă la casa comunală. Turburarea con
tinuă, 6r când Salavsky se arăta de nou, 
mulțimea cuprinsă de răsbunare începu 
să svârle cu pietrii. Ofițerulă gendarmi
loră atunci începfi să comande focă.

Resultatele corupțiunei introduse de 
regimulă ungurescă pe la alegeri.

* * *
Nouă cale ferată vicinală. Represen- 

tanța comitatului Sibiiu a hotărîtă să se 
construiasoă cale ferată vicinală, Vin- 
țulă de josă-Sebeșă-Sibiiu. Representanța 
orașului Sebeșă a adresată adunării gene
rale a universității săsescl o petițiă, ca, 
considerândă oă construirea liniei ferate 
atârnă de proourarea capitalului nece
sară, să folosescă o parte din despăgu
birea regalieloră pentru construirea căii 
ferate Vințulă de josă-Sebeșă-Sibiiu-Tăl- 
maoiu-Avrigă.

** *
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Tarifuliî pe zone pe linia ferată Arad- 
Timișora. Direcțiunea căiloră ferate un
gare anunță, că dela 1 Iuliu începândă 
se va introduce tarifuliî pe zone și pe 
linia ferată Aradă-Timișora.

* * *

*) ’Lă vomă publica într’unulă din nu
merii viitori. — Red.

Regularea Oltului. Direcțiunea sooie- 
tății formate pentru regularea Oltului a 
ținută o ședință sub presidiulă fișpanului 
Valentin Miko, în care a hotărîtă, să se 
convoce o adunare plenară a societății 
pe diua de 5 Iulie n. pentru introduce
rea lucrăriloră.

* * *
Tarifulu pe zone pe Dunăre. „Fr. 

Blatt44 anunță, că societatea de naviga- 
țiune pe Dunăre a hotărîtă, ca să in
troducă tarifuliî pe zone, dela care so
cietatea așteptă resultate bune. Călăto
rule va pute duce ou sine o greutate 
pănă la 25 Chlgr. ca și pănă acum.

* * *
Concesiune pentru cale ferată. Minis- 

trulă ung. de comerță a date deputați- 
loră Dr. Iuliu Gyorffy și Dr. Gabriel 
Daniel concesiune, ca să facă lucrările 
pregătitore pentru construirea unei căi 
ferate vicinale dela Ciucă-Sereda pănă 
la pasulti Ghimeșă.

* * *
Despăgubire de regalii. Orașulă Clușiu 

primesce 1,414.261 fl. 60 cr. ca despă
gubire de regalii, unii capitală care 
aduce pe ană 63.641 fl. 25 cr. interese.

* * *
In contra comasării. Luni, 23 Iunie, 

a fostă diua de pertractare asupra ad
miterii comasării generale a hotarului 
Mediașului, în localitățile magistratului 
de acolo. S’au înfățișată cu toții vr’o 
200 de proprietari, cari au protestată în 
contra comasării.

** *
Certă in familiă. Deputatulă Kossu- 

tistă Albert Szentkiralyi, care a fostă 
dată afară din partida Kosuthistiloră, 
fiindcă a destăinuită desbinările ce esistă 
în sînulă acestei partide, îșl bate jocă 
de escomunicarea sa într’o scrisore pu- 
blioată în „Budp. Hirlap44, dicândă între 
altele, că „consiliulă de dece44, grămăjora 
de ămenl, cari l’au escomunicată, repre- 
sintă întrâga partidă independentă, er 
toți ceilalți nu numără nimică și nici nu 
suntă întrebați.

* * *
Desmințire. „Budp. Corresp.44 des- j 

minte scirea dată de unele diare, că de
putatulă sasă Oskar Meltzl va fi numită 
fișpană ală Sibiiului.

* * *
Trafîcti cu bilete pe zone. Poliției din 

Pesta i-s’a făcută confidențială arătare, 
că mai mulțl funcționari de cale ferată 
facă trafică cu bilete de drumă pe zone, 
folosite odată, der nemarcate. Pănă acum 
au fostă arestați 6 inși, bănuițl de a fi 
traficată cu astfelă de bilete. Făcân- 
du-se cercetare domiciliară la aceștia, 
s’au găsită la unii 100—200 de bilete. 
Cercetarea urmeză.

* * *
Unii veteranii dela Waterloo a murită 

în dilele acestea în Hațegă, în verstă de 
105 ani, care ca soldată austriacă luase 
parte la lupta dela Waterloo. Vecinii săi 
spună, că bătrânulă a fostă în putere 
pănă la mdrtea sa.

* * *
Invitare la concertată împreunată ou 

jocă, arangiată de unii elevi ai institu
tului „Andreiană44 din Sibiiu, ce se va 
da Duminecă în 1/13 Iulie 1890 în Alba- 
Iulia în grădina hotelului la „Sore44. In- 
ceputulă la 7 ore săra. Venitulă curată 
e destinată în favorulă bibliotecei po
porale de acolo. Prețulă de întrare: a) 
de personă 1 fl. b) familiă de 3 persdne 
2 fl. v. a. Ofertele marinimose se voră 
cuita pe cale diaristică. — Programa : 1. 
a) „Serenadă44, coră de Marschner. b) 
„Sunt soldată14, coră de Gr. Dima. 2. 
„Fantaisie briliante14, de J. Leybach pen
tru piano, esecutată de d-șora Lucreția 
Ooșieriu. 3. a) „Bucurii nevinovate44, 
coră de C. Spohn, b) „Cordna cufun
dată44, coră de H. Bonicke. 4. „Sera de 

Crăciună44, solo de basso de Rubinstein. 
5. „Vieța țiganiloră44, coră acompaniată 
pe piano de B. Schuman. 6. „Soi tu 
mândră14, solo de basso de Gr. Dima. 7. 
a) „De ași fi iubită14, coră de N. Popo- 
viciu. b) „Etă cțiua triumfală44, coră de 
A. Humpel.

* *
*

Cutremuri! in Bosnia. Duminecă s’a 
simțită în stațiunea Domanovic ună 
cutremură de pământă: două sguduiturl 
una după alta, dela sud-vestă cătră nord- 
ostă, care au durată 3 secunde.

Programa noului comite su
premii alu Brașovului.

In vorbirea sa adresată mem- 
briloru representanței comitatense 
cu ocasiunea depunerei jurămân
tului, d-lu comite supremu Michael 
Maurer și-a desfășurată programa 
sa, care e în resumatu urmă- 
tbrea :

Asigură, că a venită cu deplină în
credere în acestă comitată și că ’șl va 
împlini fără deosebire de naționalitate și 
confesiune datorințele după cea mai bună 
consciință, va respecta și va ține legile, 
„întărirea ideii de stată maghiară," vali- 
ditarea intereseloră statului ungară între 
tote împrejurările va forma principala 
sa preocupare, der va respecta și drep
turile legale precum și nisuințele cultu
rale ale altora și va fi totdeuna, după 
cea mai bună a sa convingere dreptă și 
echitabilă. Va merge pe aceeași cale, 
pe care a pășită antecesorulă său. Va 
veghia, ca administrația să fiă punc
tuală , neparțială și consciențiosă și 
că în acestă privință viitorulă e con
tinuarea trecutului. Va sprijini din tote 
puterile sale comerțulă și industria des- 
voltată, marele interese economice ale co
mitatului și orașului Brașovă, putându-se 
contain astă privință și pesprijinulă gu
vernului. Der după convingerea sa, comi- 
tatulă și orașulă au să aștepte înflorirea 
loră în prima liniă dela activitatea pa
triotică a locuitoriloră loră. In fine 
asigură, că nu numai cu numele, ci și 
de faptă va fi fișpană ală acestui comi
tată, și că va conduce afacerile publice, 
liberă fiindă de ori ce influință și pre- 
judițiu. Rogă adunarea să’lă sprijinâscă 
în nisuința sa, d’a pute termina lucrarea 
începută de predecesorulă său spre li
niștea și binele locuitoriloră comita
tului.

Totu ca făcându parte din 
programulu noului comite se potu I 
considera și cuvintele, ce le-a ros
tită densulu la banchetulu ce l’a 
datti Duminecă, dreptu respunsu 
la toastulfi preotului săsescu Franz 
Obert, ținută pentru cornițele, și 
la toastulu deputatului dietalu 
națională săsescă Iosef Filtsch, ți
nută pentru guvernu. Cornițele c|ise, 
că nu numai în oficiu, ci și în cu
getare și simțire va fi urmașulu lui 
Betlilen. Nutresce speranța, că să
mânța împrăștiată va încolți și 
va fi spre salutea și binecuvântarea 
poporului săsescu, precum și a tu- 
turoru locuitoriloră comitatului.

Corespondența „Gaz. Trans. “
Selagiu, Iunie 1890. 

(Fine.)

A doua di dimineța (3 Iuniu), la 
sunetulă clopotului ;toțl .membrii sosiți 
dimpreună cu ună numără mare din 
poporă ne-amă adunată la casa școlară 
și cea parochială, de unde 12 călăreți, 
în frunte cu învățătorulă Medană, îm
brăcată românesce, au plecată spre în
tâmpinarea Rvds-lui D-nă vicariu Bar- 
buloviciu, care venia dela T. Szânto 
într’o căruță trasă de patru cai, însoțită 
de M. O. D. protopopă Demetriu Co- 
roiană și alte trei căruțe, unde era și 
v. presidentulă reuniunei nostre, d-lă 
Andreiu Cosma, proprietară mare în 
Supurulă de susă si directoră la insti- 
tutulă de credită „Silvania44 în Șimleu.

Stradele erau îndesuite de omeni, 
cari pe noii venițl îi îmtimpinau cu 
urări de „Să trăiască14 la adresa d-lui 
Vicariu și a învățătoriloră români, âr la 
porta de triumfă învățătorii, despărțițl 
în două șire, salutară pe d-lă vicariu cu 
ună întreită „Să trăescă,44 apoi d-lă V. 
Patcașiu, preotulă locului, l’a salutată 
prin o vorbire forte potrivită.

După acestea ne-amă dusă la bi
serică cu toții, unde corulă tineriloră 
s’a produsă peste așteptare. Ună coră 
așa de bună abia vei afla în Sălagiu 
2—3. Urmă ună dejună comună la casa 
d-lui preotă și învățătoră, după care la 
10 ore ne-amă adunată cu toții în lo- 
culă destinată pentru ținerea ședințeloră. 
D-lă președinte deschise ședința printr’o 
vorbire însuflețitdre despre cultura na
țională și însemnătatea reuniuniloră de 
învățători.

După deschidere, d-lă președinte 
ceti o epistolă a neuitatului nostru v.- 
președinte de odinioră Gavrilă Trifu, 
fostă profesoră la preparandia de stată 
din Zelau, âr de presentă la preparan
dia de fete a statului din Teresiopolă 
(Szabadka), unde fu strămutată, după 
cum se scie, pentru că vecjl Domne să-i 
trecă pofta de Română, dedrece în Zelau 
diceau gurile rele, că e prea mare Ro
mână între Români. Acestă epistolă 
a storsă lacrimi din ochii tuturoră. 
După acesta d-lă președinte arătă, că 
cu pregătirea raportului anuală este în
credințată prin presidiu d-lă Vasiliu 01- 
teanu, învățătoră în Periceiu, dela care 
ceru ca să cetescă raportulă făoută des
pre activitatea Reuniunei, a celoră 13 
cercuri filiale și a adunăriloră comite
tului centrală ală Reuniunei. Acestă ra
portă, fiind-că mulțl învățători au cerută 
să se publice în „Gazetă44, credă, că cu 
permisiunea onoratei RedacțiunI se va 
și publica.*)

Ședința s’a ridicată la 2 ore p. m. 
după care a urmată prândulă comună, 
la care mai întâiu a toastată d-lă pre
ședinte, apoi d-nii: protopopă Coroianu, 
protopopă Gavrilă Lazară, preotulă 
Lazară Ernea, Andreiu Oosma (pentru 
fostulă v.-președinte Gravrilă Trifu) înv., 
V. Olteanu (pentru coriști etc.), preotulă 
locală Vasiliu Patcașiu etc.

Bine ar fi, dâcă tote acestea s’ară 
induce în analele Reuniunei înv. rom. 
SelagienI ca o amintire a aniversărei de 
20 de ani a acestei reuniuni. Că com- 
pune-se-voră acele anale ori ba, nu se 
scie, ar fi însă și mai consultă ca toți 
membrii Reuniunei să prenumere bareml 
numerii de Duminecă ai „Gazetei Tran
silvaniei44, în cari să se publice pe reudă 
cele întâmplate de 10 ani încoce în sî
nulă acestei Reuniuni și astfelă, păstrândă 
numerii „Gazetei44, să potă fiă-care afla 
din aceea cele întâmplate în cadrulă 
Reuniunei dela anulă 1880 pănă la 1890, 
fiind-că dela 1870, anulă înființărei Reu
niunei, pănă la 1880, avemă analele re- 
cerute. Bungărdeanulu.

0 carte de auru.
D-lu generalii I. Em. Florescu, 

președintele clubului oficeriloru de 
reservă, din BucurescI, a adresatu 
— spune „România44 — urmă- 
torea circulară tuturoru oficeriloru 
de reservă din țeră:

Domnule! Comitetulă technică ală 
clubului oficeriloră de reservă, dorindă 
să reînsuflețescă și să eterniseze amin
tirea camaradiloră răniți și morțl pe 
câmpulă de on ore în răsboiulă pentru 
independință, a hotărîtă să creeze o 
Carte de aurit, în care se voră înscrie nu
mele aceloră viteji, și să facă cercetări 
asupra totă ce are raportă cu acea 
campaniă din 1877—78, spre a completa 
pe câtă e cu putință istoriculă acelui 
răsboiu.
^’^Spre a îndeplini acestă scopă, toți 
oficerii de reservă, cari au fostă răniți 

în campaniă, suntă rugați să trimită co
mitetului fotografiile loră și orl-ce in- 
formațiunl asupra lupteloră, la cari au 
luată parte, și asupra totă ce au vădută 
și audită. Adresămă aceeași rugăciune 
familiiloră acelora, cari au căcțută pe 
câmpulă de onore.

InformațiunI asupra aceluiași subiectă 
voră fi bine primite dela gradele inte
riore, cari suntă în același timpă rugate 
să ne informeze despre mijlocele loră 
de existență, de propriele loră resurse, 
seu de acelea ce le-a acordată statulă, 
și a ne da adresele loră, pentru ca co
mitetulă să le potă veni în ajutoră când 
clubulă oficeriloră de reservă va dispune 
de fonduri.

Tote aceste informațiunl trebuescă 
adresate d-lui generală I. Em. Florescu, 
la clubulă ofițeriloră de reservă, calea 
Victoriei Nr. 41.
Generală I. Em. Florescu, Dr. I. Nenițescu,

președinte. soorotaru.

ZESaportiă. g’exierajLvL 
despre starea ți activitatea societății de lectură „Ino- 
cențiu M. Clainil" a teologiloru din JBlațiti, pe anula 

scol. 1889—90.

Devisă societății: 
„Uniți se fimă în cugetă, 
„Uniți în Dumnedeu.11

V. Alexandri.

Prea Știm. Publică! Secululă de 
față inaugurase o mare luptă intelectuală. 
E mare lupta, ce o portă „fiii secuiului 
acestuia44, pentru-că ea e lupta pentru 
lumină. Toți voiescă să se lumineze, 
pentru-că toți suntă convinși, că numai 
lumina pote să-i ridice, să-i perfecțio
neze, să-i fericescă. In reflexulă acestei 
lumine, individii nu mai lucră singura
tică și pentru sine, ci în unire și pen
tru comunitate. Astăcll o timpulă so- 
cietățiloru, reuniuniloră, cluburiloră, asso- 
ciăriloră. Toți sciu, că: „Unde-i unulă 
nu-i putere....44 și că, scopurile înalte și 
frumose reclamă în modă necesară uni
rea, concentrarea puteriloră. Și e și fru- 
mosă a vede, cum se tinde spre ună 
scopă bună cu puteri unite, lucrândă și 
jertfindă unulă pentru binele tuturoră 
și toți pentru binele fiă-cărui singuratică, 
încă și mai frumosă e, când se tinde 
spre ună scopă bună nu numai cu pu
teri unite, ci și cu cugete și simțiri unite. 
Atuncia se pote crede cu siguranță, că 
limanulă tuturoră nisuințeloră omenescl 
se va ajunge.

Acesta e cugetulă, care a condusă 
pe demnii noștri antecesori a funda so
cietatea de lectură : „Inocențiu M. Olaină44 
și a-i orna tinăra și virginala-i frunte 
cu devisa : „ Uniți se fimil în cugetu, Uniți 
în Dumnedeu!^ Ei au făcuta acesta fiindu- 
căcunosceau și pricepeau vocea timpului, 
au făeut’o fiindă-că erau prea pătrunși de 
sânta loră chiămare, au făeut’o în con- 
sciința de fiii ai bisericei și națiunei. 
S’au împlinită acum 26 de ani de când 
acea devisă mântuitâre ne încălcjesce 
piepturile tinere și din mormintele pă- 
rințiloru ne redeșteptă amintiri dulci, 
suvenirl gloriose și virtuți românescl4 
de când ne arată, cum și ce să fimă în 
presinte și viitoră, decă și noi vremă a 
lăsa de moștenire fiiloră noștri: ondrea 
și mărirea.

Acestă devisă ne va fi nouă stea 
conducătore nu numai ce membri ai a- 
cestei societăți, ci și ca membri ai so
cietății omenescl în bătăliile vieței, căci 
bine scimă, că numai prin unire, prin 
unire în cugetă, în sentimentă, în lu
crare, în Dumnedeu, se pote ajunge la 
putere, er puterea cea mai mare e astăcți 
sciința, care preotului ’i este indispensa
bilă ; căci elă e și trebue să fiă: „lu
mina lunei44, și după disa unui sf. 
părinte: „Preotulă fără sciință e contra- 
dieere în sine, ochiu fără lumină...44 Preo
tulă petrece mai deaprope și pdte face 
ce voiesce cu cei ce suntă dedațl a as
culta cu bucuriă glasulă lui. De elă e 
legată fericirea ori nefericirea poporului. 
De aoeea e sântă scopulă ce-lă urmă- 
resce acestă societate, pe care o cons- 

1 tituescă fiitorii preoți.
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După cele premerse ne măgulesce 
plăcuta speranță, că Prea Știm. Publică, 
preoum în anii trecuțl, așa și acum, nu 
va întârcjia a da binevoitorea sa aten
țiune acestui raportă generală ală nostru, 
privitorii la starea și activitatea acestei 
societăți, pe care îlfl presentămă în ur- 
mătorele:

A) Activitatea societății.
I. Societatea nostră în decursulă a- 

cestui ană scol, a ținută 18 ședințe, 
dintre cari 1 constituantă, 7 ordinare, 
3 extra ordinare, 6 literare și 1 gene
rală. In cea constituantă s’a alesă 
noulă comitetă pe anulă scol. 1890—91; 
în ședințele ordinare și extraordinare 
s’au pertractată agendele societății, în 
cea generală s’a raportată despre acti
vitatea comitetului, er în ședința literară 
s’a perorată și s’a cetită fdia sooietății 
„Furnica11, apărută în 31 de numeri; 
adecă cu 4 numeri mai multă de cum 
prescriu statutele societății.

Operatele incurse și publicate în 
acestă foiă, după genulă și numărulă 
lorO, suntă:

1) 2 Novele. 2) 1 Noveletă. 3) 4 
Disertațiunî. 4) 5 Poesii. 5) 2 Poesii în 
prosă. 6) 1 Schiță. 7) 1 Idilă. 8) 1 Dia- 
logă. 9) 1 Alegoriă. 10) 1 Comediă în 
1 actă. 11) 1 Copiă de pe natură. 12) 
1 Portretă contimporană. 13) 4 Alocu
țiuni. 14) 1 Paralelă. 15) Două contem- 
plațiunl. 16) 2 MeditațiunI. 17) 2 Con- 
ciunl. 18) 1 Predică funebrală. 19) 1 
Episodă istorioă. 20) 13 întâmplări din 
vieța s. Ambrosiu, 6 din a s. Ioană dela 
Cruce și 4 din a s. Franciscă de Borgia. 
21) 2 Felicitări. 22) Mai multe maxime. 
23) Ună necrologă. 24) Ună cuvântă de: 
„Salutare11 și de: „Rămasă bunău.

II, Membrii acestei societăți, cu
prinși de dorulă de-a lucra pe câmpulă 
literaturei nostre bisericescl, încă în tomna 
acestui ană scolastică au concepută ideia 
fericită de a eda ore-care opă de va- 
lore în rarnulă acesta. La recomandarea 
Clar. D-nă Dr. V. Szmigelski, după 
mai multe consultări, s’a alesă pentru 
traducere opulă: „Neun und neuntzig 
Pastorations Briefe an einem jungen 
Pfarrer“, de Alois Melcher. Autorulă 
ne concese traducerea cu cea mai mare 
bunăvoință.

In alegerea acestui opă ne-a întărită 
și speranța, că prin elă vomă face ună 
servițiu plăcută și vomă aduce mare fo- 
losă preoțimei nostre române, deorece 
opulă acesta conține multe învățături și 
înviațiunl practice frumose și folosităre 
în păstorirea sufleteloră. Membrii socie
tății considerândă scurțimea timpului 
de-oparte, eră de altă parte mai luândă 
în dreptă considerațiune și mărimea opu
lui, au decisă, ca în anulă acesta să se 
edee numai partea I-a constătătore din 
51 epistole, er partea a II-a a opului în 
anulă scol, următoră.

Spre a se pute traduce mai iute și 
mai ușoră partea I-a, membrii societății 
s’au organisată astfeliu, că au împărțită 
între sine aceste epistole spre traducere. 
Pe lângă acesta s’au mai alesă 2 comi- 
siunl, dintre cari una fu însărcinată cu 
censurarea acestoră traduceri, er cealaltă 
ou stilisarea limbei. Comisiunea I se 
constitui din d-nii: Corneliu lubașiu, Ie- 
ronim Dănilă, Georgiu Mihalca, Gregoriu 
Nistoră, Ioană Suciu și Alesandru To- 
doră, teol. de an. IV-a, Nicolau Vijoli, 
teol. de an. IlI-a, Teodoră Vandoră, teol. 
de an. Il-a și Ioană Hulea, teol. de an. 
I-iu, er comisiunea a Il-a, însărcinată cu 
stilisarea se constitui din domnii: Ni
colau Mazăre, teol. de an. IV-a, Ni- 
oolau Brâdeu și Ștefană Bota, teol. de 
an. IlI-a, Dionisiu P. Decei, teol. de 
an. Il-a, și Ștefană Roșianu, teol. de an. 
I-iu. Aceste comisiunl și-au începută lu
crarea în Ianuariu și au terminat’o la 
începutulă lui Maiu.

Partea I-a se tipări în tipografia se- 
minariului din looă în o miiă de esem- 
plare broșurate, â 24 cole, formată oc
tavă, litere garmond. Prețulă opului se 
statori 1 fi. 50 or. v. a. Prețulă acesta 
se reduse însă numai la 1 fi. v. a. pen

tru toți teologii români din seminariele 
din Transilvania și Ungaria, er pentru 
tdte bibliotecile tinerimei române stu- 
diose se dete gratisă.

Deși opulă eșise de sub țipară nu
mai prin 10—12 Iuniu, totuși pănă acuma 
n-s’au petrecută peste 400 esemplare și 
sperămă, câ venerata preoțime română, 
pentru care l’am edată, și de acum îna
inte ’lă va primi cu aceeași căldură. 
Opulă de presente se pote procura dela 
Librăria seminariului din locă, er din 1 
Octomvre n. încolo și dela societatea 
nostră.

Ce atinge venitulă societăței din 
acestă opă, însemnămă, că societatea a 
emisă o comisiune, carea în privința 
acesta să elaboreze ună proiectă. Acestă 
comisiune se constitui din d-nii: Cor
neliu lubașiu, Nicolau Mazăre și Ioană 
Suciu, teol. de an. IV-a, Nicolau Brân- 
c|eu și Cloșca Marină, teol. de an. IlI-a, 
Vasiliu Suciu și Ioană Neagu, teol. de 
an. Il-a, Alesiu Popă și Victoră Ghitta, 
teol. de an. I-iu. Comisiunea acesta, în- 
trunindu-se în 2 ședințe, a compusă pro- 
iectulă, pe care îlă comunicămă aici în 
estrasă. (Va urma.)

Literatură.
A apărut ună nou volum de „Documente 

privitore la istoria Româniloru, dela a. 
1346—1450, culese, adnotate și publicate 
de Nic. DensușianuA

Volumulu acesta este publicată din 
partea Academiei române (în seria Hur- 
muzachi) și conține: tractate de alianțe 
încheiate între domnii Țărei-românescI 
cu regii Poloniei, documente relative la 
vechia episcopia catolică a Milcoviei, și 

| la diferitele misiuni ale călugăriloră mi- 
' norițl în Transilvania, Țera-românescă și 
Moldova. De asemenea aflămă aici do
cumente relative la domnia Țărei-româ- 
nescl în sec. XIV și ală XV-lea asupra 
Bănatului și a Făgărașului, și documente 
relative la diferite resbele ale domnilor din 
Țera-românescă și Moldova pentru con
servarea independenței și integrității ță- 
riloră sale. Aflămă aci o lungă serie de 
documente relative la cnezii și la no
bilii români din Bănată, Hațegă, ținu- 
tulă Devei, munții apuseni, Zărandă, Ma- 
ramureșă, Făgărașă și alte părți ale Tran
silvaniei ; documente relative la familia și 
naționalitatea lui Idnă Corvinulă, Ia cari d. 
Densușianu a adausă și o tabelă geneolo- 
gică a familiiloră Corvinulă și Olahulă din 
Transilvania, în fine suntă publicate aici 
documentele relative la revoluțiunea țe- 
raniloră români și unguri din a. 1437— 
1438 și actele de unire ale celoră trei 
națiuni privilegiate în contra țăraniloră 
români etc. Volumulă conține peste totă 
886 pagine cu 6 documente facsimilate 
și cu portretulă lui Mircea celă Mare 
dela mănăstirea Cozia. Prețulă în libră
ria Socecă et C-nie este 25 lei.

Revista poporului. Litere-sciințe-arte, 
redactată de ună comitetă sub direc
țiunea d-lui Locot. V. C. Iliescu. Cuprin- 
sulă Nr. 5 — 6: Instrucția sătescă, T. Să- 
teanu; Cronica medicală, Dr. Al. Po- 
poviciu ; De mă mai portă, Dem. Mol- 
doveană; La gloriă, St. Michaileanu; 
Cronica sciințifică, Lt. V. C. Iliescu; 
Respingere, Ghebe; Actualități, A. Să- 
lișteanu ; Cine e ? H. G. Lecca; Amintiri 
despre Emilă! Sp. Arcadescu; Cum a 
făcută Dumne4©u delurile, Al. I. Nicu- 
lescu Alină; Soiri diverse, Aramis; Bio- 
grafiă, s , InsciințărI și anunțuri, Ad
ministrația. Redacția și administrația: 
Strada Academiei Nr. 41, (vis-a-vis de 
Ministerulu de interne) în Bucurescl. 
Tipo-Litografia Eduardă Wiegand, Str. 
Covaci Nr. 14. Ună numără Ediția de 
luxă costă 1 leu și 50 de bani, ună nu
mără din Ediția ordinară costă 1 leu.

Dare de semă.
Crișcioră, 10 (22) Iunie 1890.

La 27 Maiu (8 Iunie) a. c. s’a aran- 
giată ună Maială în favorulă scolei nos
tru române gr. or. din Crișcioră, cu care 
ocasiune au contribuită în favorulă sco
lei nâstre următorii marinimoșl d-nl par
ticipant :

Ioană Germană prof. 1 fl. 50 cr. N. 
Galigh 1 fl. D-na Amalia Albu 1 fl. D-na 
Aurelia Damiană 1 fl. Basiliu Bonea Drof. 
1 fl. 20 cr. Aronă Feier 1 fl. 20. Geor
giu Părău prof. 2 fl. Pfeilmeier Jeno 2 fl. 
Belle Istvân 2 fl. N. Eichhorst 2 fl. 
Piczek Kâroly 1 fl. Pasca George 1 fl. 
Sofia Faur 1 fl. Maria Pantea 1 fl. Petru 
Trifă 2 fl. Iuliu Popă 2 fl. Augustină 

Onițiu 2 fl. Constantină Costină prof. 1 
fl, Roska Frigyes 1 fl. 20 cr. Strasser 
Ede 1 fl. 20 cr. Baternay Atilla not. 2 
fl. Baternay Antal 60 cr. Pamfiliu Plaș- 
tea 2 fl. Gâll Marton 2 fl. Nicolau Șinca 
1 fl. Lascuțiu Feier 50 cr. Adam Feier 
60 cr. Petru Bota not. 2 fl. George Bo- 
cană 1 fl. Strafă Ioană 1 fl. 20. Kristyori 
Albert 1 fl. Gordg Miklos 1 fi. 20 cr. 
Csutak Lajos 1 fl. 20 cr. Szabo Antal 
60 cr. Sturek Iosef 60 or. Fritz Iohann 
1 fl. Karl Grunwald 1 fl. Piczek Sândor 
1 fl. 20 cr. Ludwig Goblel 60 cr. Seres 
Arpâd 60 cr. Hargesheimer Laj os 60 cr. 
George Impărată 60 cr. George Feier 
60 cr. N. Peter 1 fl. 20 cr. N. Kollner, 
Directoră 1 fl. N. Wiese 1 fl. Anton von
Desauer Ingenieur 1 fl. Gruber Anton 
1 fl. 20 or. D na Piczek Agnes 60 cr. 
Mohâcsi lozsef 60 cr. Tulics Jâuos 1 fl. 
20 cr. Kristyori Ărpâd 1 fl. 20 cr. Me- 
lega Georg 1 fl. 20 cr. Gâbor Agoston 
1 fl. Nicolau Moțiu 60 cr. Salamon Sân
dor arendatore 10 fl. Dela poporulă din 
Crișcioră 11 fl. 60 cr. Suma venitului 
brută face 85 fl. 40 cr., detregendu-se 
spesele de 44 fl. 20. resultă ună Venită 
curată de 41 fl. 20 cr. v. a.; carele s’a 
transpusă Epitropiei parochiale din locă 
spre păstrare în cassa bisericei.

Primescă deci prea On. publică par- 
ticipătoriu și pe acestă cale căldurosa 
nâstră mulțumită pentru sprijinulă ofe
rită cu acea ocasiune.

Pentru Comitetulă arang.
Ioană Perianth

paroch.il loc.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciulă biuroului da coresp. din Pesta.)

Pesta, 26 Iunie. O deputațiune 
de alegători din cerculu electoralii 
Hermanu a oferită ministrului de 
agricultură Bethlen mandatulă de 
deputată ală acelui cercă. Minis- 
trulă a declarată, că e gata a primi 
mandatulă.

BeHînu, 26 Iunie. Liberalii na
ționali din Kaiserslautern au in- 
tențiunea se ofere principelui Bis
marck mandatulă de deputată în 
parlamentă, devenită vacantă prin 
numirea lui Miguel ca ministru de 
finanțe.

Brest, 26 Iunie. Puntea de de
barcare în Saint-Jean s’a dărîmată 
când mulțime de omeni voia se 
se îmbarce pe corabiă. Au căȚută 
în mare 100 de persdne. S’au 
scosă pănă acum 7 cadavre.

Madridu, 26 Iunie. In satele din 
provincia Valencia s’au bolnăvită 
de coleră pănă la 24 Iunie 194 
persbne și au murită de coleră 
112 persdne.

Dragoste între sacră și ginere. In 
County Sullivan din Pennsylvania trăia, 
precum istorisesce „Newyorker Staats- 
zeitungu, ună negustoră de lemne vă
duvă, Prounce Bailey, în verstă de 65 
ani. Acesta se înamora într’o tînără și 
frumușică servitore, ce imigrase de cu- 
rândă din Europa, îi ceru mâna și se 

' cununa cu ea. Mama fetii, Caterina Klein, 
, avea serviciu de economă într’o casă 
din Potter County. Audindă de noroculă 
fie-sii, hotărî să o visiteze. Se și duse la 
ea și’i plăcu grozavă ginere-său, care la 
rându’i răspunse cu aceeșl gingășiă, din 
care causă tînăra Bailey se vădu nevoită 
după câteva cjile a ruga pe mamă-sa să’i 
părăsescă casa. Acesta asculta de sfatulă

j și ginere-său. Astfelă amanții, sdera și 
i ginerele, petrecă în dragoste, înțelegen- 
' du-se prin semne, deorece elă nu scie 
I nemțesce și ea nu scie englezesce.

Coleră. ScirI sosite din Spania spună, 
că coleră se lățesce în ținuturile Murcia 
și Oastelon, și e mare temere, că coleră 
va ajunge și în Madridă. O telegramă 

1 din Parish spune, că coleră s’a ivită în 
ținuturi de acelea, unde nici nu s’a cre- 
duth să se ivesoă. In Valencia erășl au 
fostă mai multe cașuri de coleră, ba în 
dilele din urmă a fostă apucată de epi
demia o personă, care călătoria cu tre- 
nulă, ce mergea dela Valencia spre Ma
dridă. In capitala Spaniei s’au luată cele 
mai aspre măsuri de siguranță și se pună 

sub carantină toți călătorii, oarl vină 
din ținuturile sudice. O altă telegramă 
din Parisă spune, că și în Neapolă și 
Veneția s’au ivită mai multe cașuri de 
coleră.

Munca nihiliștilortf. Se telegrafiază 
din Londra, că scirl sosite pe cale pri
vată din Petersburgă asigură, că în săp
tămâna trecută s’a descoperită o nouă 
conjurațiune de nihiliștl. In Gacina toc
mai sub despărțămentulă unde locuia 
Țarulă s’au aflată mai multe săpături în 
cari erau puse materii esplosive de cele 
mai puternice. Mai mulțl funcționari 
din palatulă imperială au fostă luațl la 
cercetare. Lumea, care cunosce palatulă, 
nu se p6te mira din destulă oum pe 
lângă o pază atâtă de mare se pote pune 
dinamită sub despărțămentulă locuinței 
Țarului în Gacina. Părerea generală e, 
că vechiulă comitetă nihilistă șl-a înce
pută erășl activitatea sa pe tătă linia.

Regina Belgiei și păzitorii de vamă 
prusian!. Nu e glumă, vorbesce despre 
acestă lucru tâtă lumea din Bruxella. 
S’a întâmplată adecă, că regina Belgiei, 
care de presentă petrece în Spania, a 
eșită la plimbare cu trăsura, vrândă să 
trecă dincolo peste hotarăle țărei. Deși 
generalulă Gaffinet avisâ pe păditorii 
germani dela vamă, oă are să sosescă 
regina, aceștia în rîvna oficiului loră nu 
lăsară să trecă trăsura, pănă ce regina 
nu s’a dată josh, ca să potă căuta bine, 
nu cumva se află în trăsură obiecte, cari 
sunta de vămuită. Ne putemă închipui 
ce impresiă rea a făoută acestă gugu- 
măniă asupra reginei și câtă sensațiă va 
fi produsă în Bruxella.

Liniile ferate din lume. O statistică, 
care ne arată liniile ferate din cele cinci 
părți ale lumei, ne dă următârele date 
vrednice de a-le scifie-cine: Liniile ferate 
din totă lumea, puse la olaltă, dau în 1887 
o lungime de 572,872 Chim. Dintre chi- 
lometrii aceștia 207,806 se vină pe Eu
ropa, pe America 290,155, pe Asia 26,898, 
pe Africa 7716, pe Australia 15,297. 
Sporirea liniiloră ferate în cei trei ani 
din urmă e de 104,662 chim. Cele mai 
mari sporiri se facă în privința acesta 
în America, unde în anii aceștia s’au 
construită căi ferate în lungime de 
64,917 chim., pe când în Europa numai 
24,796 chim. _____

LOGODNĂ. D-lă Diamandi Ioană 
Dușoiu și d-șdra FaTnola Eugenia Pittișă 
fidanțațl. Bucurescl.

♦

UursuBoii pieței KBrașwviii
din 26 Iuniu ot. n. 1390.

Bancnote romanesc! Cump. 
Arginta romiinesct'; - „
Bftipoleon-d’orl - - - „
Lire turcesci - - - „
Imperiali - - - - „
Saibinl „
oeriB.fonc. „Albina" 8“/t, „

. r r ^/(i h

Ruble rusascl - - • „
Mărci germane - - „
OiscoDXulu 6- 'S'7O pe ană.

9.26 Vend. 9.29
9.23 „ 9.26
9.28 „ 9.31

10.56 „ 10.61
9.54 „ 9.59
5.45 „ 5.50

102- H •
99.50

133.— „ 134.-
—.— »» *

Carsalfl îa tasa dfl Viania
din 25 Iuniu st. n. I860.

tUnta de aurii 4u/0............................... 103.25
Renta de hârtia 5u/0.................................99.65
Imprumutulii căiloru ferata ungare -

aurii....................................... 117.—
dto argintii..................................96.50

Araortisarea datoriei c&ilorft ferate d«
ostii ungare (1-zna emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căilorii forate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.50

Bonuri rurale ungare ..... 89.—
Bonuri croato-elavone...................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii .................................- —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 138.80 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.45
Renta de argintii austriacă .... 89.05
Renta de aurii austriacă.......................... 109.29
LosurI din 1860 .................................. 139.90
Acțiunile băncei austro-ungarc - - 970.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.50 
Acțiunile băncei de credită austr, - 303.25 
Galbeni împărătesei- ...... 5,54
Napoleon-d’orI..............................................9.30
Mărci 100 împ. germano .... 57.47*/ 2
Londra 10 Livres sterling# .... 117,_

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

paroch.il
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Reia comitetul central electoral al comit. Brașov.
Nr. 27—1890. 361,3- 1

Avendă în vedere, că conformă res- 
criptului prea înaltă ală Escelenței sale 
d-lui președinte ală dietei ungare de dato 
11 Iunie a. o. Nr. 3372—1887/92 Mihaile 
de Maurer, deputatulă cercului Hermană 
(1-u) din comitatulă Brașovă, a renun
țată de a representa mai departe acelă 
cercă, în urma conclusului luată de dieta 
amintită în 10 Iunie a. c. Nr. 4021—1890 
s’au provocată subsemnatulă comitetă 
centrală electorală, din partea președin
telui dietei, a dispune în cerculă primă 
cele necesare pentru alegerea unui nou 
deputată.

Comitetulă centrală electorală a de
terminată ca cjiuă pentru alegerea ce 
este a se îndeplini în acestă cercă elec
torală, pe periodulă 1890—1892 supusă 
acestui comitetă centrală electorală, pe 
basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din 
anulă 1874, clina de 6 Iulie a. c.

Pentru conducerea alegerei și pen
tru adunarea voturiloră se esmite în 
cestă cercă următorea comisiune cu 
culă de alegere H e r m a n ă :

Carolă Schnell de președinte, 
Wilhelm Schmidts de vice-președinte, 
Petru Horvath secretară,
Ioană Găvrușă de secretară locțiitor, 
Ștefană de Domokos de secretară 

locțiitoră.

Pentru darea voturiloră cu referință 
la singuraticile comune s’a statorită ur-
mătorulă șiră :

1. Hermană. 6. Târlungenii.
2. Sâmpetru. 7. Satulungă.
3. Prejmeră. 8. Cernatulă.
4. Puroărenț. 9. Turcheșulă.
5. Zizinu. 10. Bâcsfalu.

a-
lo-

Alegerea se începe în diua de 6 Iulie 
a. c. 8 ore înainte deprânclu. Fiesce-care 
alegătoră cercuală pote recomanda can
didați dietall, acestă recomandațiune tre- 
bue să se dea în scrisă președintelui pen
tru alegeri, său în diua dinainte de ale
gere, s6u la o jumătate de oră după 
începerea alegerei.

D6că președintele pentru alegeri or- 
doneză votarea în sensulă legei, atuncea 
aceea începe dimineța la 9 ore.

Votisarea se face publică și nomi
nală amăsurată §-lui 75 articul. de lege 
XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau 
în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tu
turora cu acea observațiune, că alegerea 
se va efeptui în casa comunală a res
pectivului locă de alegere, și că este 
oprită a veni la alegere cu bâte său 
arme.

Din ședința comitetului centrală elec
torală ală comitatului Brașovă, ținută în 
18 Iunie 1890.

Inlin de Rollm.p. 
consiliată regiu, vice- 
comite și președintele 
comitetului centrală.

Dr. Frideric Jekel m. P. 
protonotarA onorarii 

ca aetuarii.

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

ABONAMENTEGAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unti

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

■

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

>■<

10
•20
40

fr.
tr.
fr.

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria: §
Pe
Pe
Pe

anii.
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușori! și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

binevoiescă

Mersulu trenurilor*
pe liniei e orientale ale căii ferate de stat*,  r. u. valabil*  din 1 Iunie 1890

JSSutla pesta—JPredeafiâ ff’r edealw—SBudașsesta Iffi.-IPesta-Aradft-Teius Teiwș-Ar,adia-IS.-l,esta
Trenu 
accele

rat*.

Tren*  
accele

rat*
Tren de Tren de 

per- 
sine

per- 
sdne

Trenu 
accele
rat*

Tr e nu 
de 

pers.

Trena Trendo
n I A_accele
rați.. p6T-

Trenu 
accele
rat*.

Trenu 
de 

pera.

Tro nu 
de 

p era.

Trenu 
accele

rat*.

Tren*  
de 

pera.

Tren*  
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirb&u
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46—
7.11
7.41
8.16

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Clușiu

Apahida
Gliiriș

ICucerdea
Uidra
VințulA 
Aiud

de susă

Teiușă I 
I

CrăciunelA 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
MediașA 
Elisabetopole 
Sighișăra 
Hașfalău 
HomorodA 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașovfl

Timișă
Predealu

Bucuresci

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 
10.35
11.02 
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

6.22
6.38
6.59
7.11‘
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 3c

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36

i 9.10
. 9.44
) 10.31

Bucurase! 
fi*redealii  
TimișA

Brașovă

Feldiâra
Apața
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușu

Aiudil 
VințulA do
Uidra 
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

sus ii

i
I

Glușiu *

Nădășelă
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Râv
Mezo-Telegd

Oradea-mare

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

IBudapeeta

Viena

MEureșii-Ijudoșu-Egistrâța
I

Murâșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11

TTE
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42 ‘
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
6.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.4s|
4.10
4.50
5.50

9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

7.20

Viena
Budapesta
Szolnok

Arad ii I 
I

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Oonop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă
i

8.- 10.50
2.-
4.20
8.10

h2.20
1.9.34
= 3.05
13.23
5 3.39

8.15
11.18
3.50
4.10
4.22'
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50||Orăștia

Woii Simeria
6.23
6.34
6.52
7.17 ’
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiușă
Alba-Iulia
VințulA de joșii
ȘibotA

limeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
ConopA 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradil

Szolnok
UuiAapegta

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23'
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56

“6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

Copșa-mie&—Sibiiu
Tr. de p. T. d» p. Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Copșa-mică
Șeica mare 
LAmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Sibiiu- ©opșa-micft.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
LAmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea - Oșorheiu 
fiSeghinulu săsesc*

Cucerdea
Cheța
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernută 
'Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

Tr. de p.

“2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

Tr. do p,

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35Simeria (Piski)-S®etr»șenll J?etr®seni-Simeria(Piski)

Simeria
T. d. p.

7.17
T, omn.
11.28

T. omn.
3.50 Petroșeni

T. omn.
6.05

T. omn.
10.42

T. omn.
4.03

Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.46 11.23 4.49
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04
Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10:20 2.47 8.-

Reghlnul-săs. 7.25 7.—

Steghlnualu să.sesc*-
®șorheiu-©ucerdea

10.40

Timișora—Arad*Aradu—Timiș ®ra
T. omn. T. omn. T- omn. T. omn-

Aradfl 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
NAmeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 6.33 Vinga 8.16 2.46
Orczif’alva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Tlmișăra 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

Whirls*—Turda Turda—Grliârișu

Simeria (Piski)-Unied.

Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

Reghlnul-săs. 8.25 8.—
n u J 10.— 9.49Oșorheiu < 7.24 5.54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.26 12.50

6.05

SSistM’i^a-Mureșu-Iiudoșii
T. omn.;| '

4. — I Bistrița
g 451 Țagă-Budatelecă
9 gg MurSșA-LudoșA

GhirișO
Turda

7.40 10.50 3.56
8.- 11.10 4.10

9.30 Turda
9.50 Ghirlși

6.05 9.40 2.40$ 0.2O
6.25 10.- 3.-

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

8.40

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grAse însemneză orele de nopte.

T. omn.
1.16
4.50
7 21

Sighișora—Odoi'heiu Odorheiu—Sighișora
SJnied.-Simeida (Piski).

SighișAra 
lOdorheiu •

|__ 5.—111.25 Odorheiu
| 7.49| 1.50 Sighișărâ

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Uniedăra 
uerna8.40 2.45

10.52 5.28 Simeria

9.25
9.51

10.10


