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0 Gestiune controversată de competența.
I.

Brașovîi, 15 Iunie st. v.
Este cunoscută cetitorilor^ noș

tri, că sinodulu parochialu gr. or. 
dela biserica St. Nicolae din Bra- 
șovO a fostă adresată Escelenței 
Sale Metropolitului Mironă Ro
manul o rugare, în care a datu 
viuă espresiune marei sale îngri
jiri față cu disposițiunile proiec
tului de lege asupra asiluriloră de 
copii, ce s’a presentată dietei, 
disposițium deopotrivă periculăse 
pentru biserica română și neamulă 
românescă.

Este asemenea cunoscută cir
culara, prin care Escelența Sa 
Metropolitulă a desavuată pasulă 
acesta ală sinodului parochială 
din Brașovu, și a oprită manifes- 
tațiunile de felulă acesta în t6tă 
archidiecesa, susțiindu, că afacerea 
asileloră de copii „este de na
tură politică și de felă nu cade 
în competența sinădeloră paro
chiale.44

Organulă nostru, îndată după 
aparițiunea circularei archiepisco- 
pescî, s’a pronunțată asupra ei, și 
cetitorii noștri cunoscă părerea 
nostră, care a fostă, credemă, des
tulă de bine motivată.

Era lucru firescă, ca Escelența 
Sa și sfetnicii sei se nu fiăde acordă 
cu ideile năstre, căci decă le-ară 
fi împărtășită din capulă locului, 
nici n’ar fi putută se apară acea 
circulară.

Der nu totă așa de firescă lucru 
este ca apărătorii circularei se voescă 
cu orl-ce preță chiar și cu apucă
turi nedemne, se capaciteze lumea, 
că rău și fără cale a lucrată si- 
nodulă parochială din Brașovă și 
că circulara este în tote privințele 
justificată și întemeiată nu numai 
pe litera și spiritulu statutului 
organică, ci și pe împrejurările 
faptice.

Și totuși s’a făcută într’unu ar- 
ticulă alu „Telegrafului Română41 

din Sibiiu, apărută în nr. 57 și 
58 din an. curentă, o astfelă de 
încercare de a capacita pe cre
dincioși cu orl-ce preță, vătămândă 
chiar semțulă celă mai nobilă ală 
loră.

Acestă articulă, care portă ună 
titlu puțină cuviinciosă pentr’ună 
(țiară, ce pretinde a fi seriosă, po- 
lemiseză în mare parte cu altă f6iă 
română și numai în parte se ocupă 
și de organulă nostru, contra că
ruia debuteză cu nisce insinuațiuni 
tendențiose și prin nimică justi
ficate.

Susține înainte de t6te ,,Tele- 
grafulă Română44 în articululă seu, 
că „critica „Gazetei44 cu privire la 
circulara din cestiune, este lipsită 
de obiectivitate, că ignoreză legea 
fundamentală a bisericei și con
fundă conceptele de dreptă ale 
Româniloră ca atari, ca civl ai 
statului și ca membri ai sinbde- 
loră parochiale.44

Cum și pe ce îșl proptesce ,,Te- 
legrafulă Română44 afirmațiunea sa?

Spre ,.a lumina pe cei mai 
slabi și pe cei ignoranți și spre a 
dovedi răutatea celoră îndrăciți44 
— precum se esprimă cu escvi- 
sită delicateță — numita f6iă pune 
„în vederea publicului44 litera §-loră 
7 și 12 ai statutului organică : „des
pre agendele sinodeloră parochi
ale ordinare și estra-ordinare.44

Adevărată că în acești para- 
gratl nu e vorba nici de asilurile 
de copii, nici de învățătore și doici 
dela asii uri, der este vorba de sc6- 
lele române confesionale din pa- 
rochiă, de profesori și învățători; 
de edificarea, repararea și înzes
trarea șcălei seu a altoră realități 
școlare; de înființarea fonduriloră 
pentru scopuri școlare; de dotați- 
unea profesoriloră și a celuilaltă 
personală trebuinciosă (§ 7 ală 
stat. org. p. 3, 4 și 5.)

Adevărată că § 7 prevede, afară 
de alegeri și de priveghiarea pentru 
ca comitetulă și epitropii parochial! 

să-și împlinescă chiămarea după 
prescrisele statutului organică, nu
mai esaminarea și aprobarea mij- 
lăceloră, prin cari se susține bise
rica și scăla în parochiă.

Acesta ni-o spune litera legei. 
Der unde rămâne spiritulu statutu
lui organică, ce trebue să fiă dă- 
tătoră de măsură pentru credin
cioșii, cari stăruiescă și portă o 
luptă viuă cu scopă de a apăra 
și înainta interesele de vieță ale 
bisericei și ale șcălei române?

Litera legii pretinde dela pa- 
rochienl ca să se îngrijescă de mij- 
lăcele pentru susținerea și promo
varea scopuriloră religiăse și cul
turale ale parochiei; er spiritulă 
legei pretinde dela ei, ca să pătrundă 
în vieța bisericei celei vii, să caute 
să-o apere cu tote mijlăcele posi
bile și se întâmpine de cu vreme 
orl-ce periculă, ce ar pute zădăr
nici lucrarea loră și i-ar pute îm
piedeca în ajungerea scopului.

De ce e vorba în casulă de 
față?

„Telegrafulă Română44 nl-o 
spune destulă de clară, când în 
acelașă articulă 4i°e;

„Sașii au mai multe asile de acestea 
și voră ave și mai multe în viitorii, pen
tru că le dă mâna să’șl înființeze, decă 
voră, în tote parochiile câte ună asilă 
de copii ; nu vomă fi in stare noi însă 
și nu voră fi în stare Slovacii se înfi
ințeze pe lângă școlile confesionale și asile 
de copii confesionale, pentru că, în urma 
vitregității timpuriloră din trecută, pe 
noi ne-au aflată sarcinele culturale des- 
poiațl de averi, er presentulu este cu 
multă mai nefavoritoru pentru noi, decâtă 
ca pe lângă sarcinele nesuportabile actuale 
se ne mai putemă impune și alte sarcini 
nouă.u

însuși „Telegrafulă Română44 
nl-o spune der, că conformă nou
lui proiectă de lege pentru asilu
rile de copii, totă parochiile ro
mâne voră fi datăre a se îngriji 
de înființarea asiluriloră confesio
nale , totă aceste parochii voră 
trebui să înzestreze asilurile și să 

doteze pe învățătărele și doicele 
dela ele; er decă acesta nu le va 
fi posibilă, statulă, ori comuna, 
voră înființa asilurile cu învățător e 
de limbă și de religiă streină, și cre
dincioșii bisericei române gr. or. 
voră fi obligați în lipsa asiluri- 
loru proprii a contribui pentru asi
lurile străine câte 3% și a tri
mite copiii loră la aceste asilurl, 
ca să se creeze din ei, cum cjice 
„Tel. Rom.44 „unu felă de Ianicerî.,,

Cum să nu aibă prin urmare 
parochiile române gr. or. și sin6- 
dele, cari le representă, un cuventă 
acolo, unde se tracteză directă de 
viitorea realisare a §-lui 7 din sta- 
tutulă organică?

E clară și învederată, că decă 
parochiile voră ave să îngrijăscă 
de asilurl, esaminarea și aprobarea 
mijlăceloră pentru susținerea loră 
va cade totă în sarcina agendeloră 
sinădeloră parochiale.

Nu suntă der în dreptă aceste 
sinode, chiar și numai din punct 
vedere curată economică, să se 
ocupe de o afacere, care p6te să 
le restărne tote calculele pentru 
ajungerea scopuriloră?

Afacerea mai are însă o altă 
lăture și mai periculăsă, pe care 
„Telegr. Română44 o caracteriseză 
fărte nimerită cu cuvintele: „voră 
să creeze unu feliu de Ianiceri 
din Români.44 Numai câtă numita 
f6iă ar fi în cea mai grozavă ră
tăcire, când într’adevără ar crede 
și ar fi convinsă, că biserica nu 
are nici în clină nici în mânecă 
cu acestă „Ianicerismă.44

Vrea adecă „Telegrafulă Ro
mână44 cu totă adinsulă să ne 
convingă, că nu cade în compe
tența bisericei române gr. or. de 
a se îngriji de naționalitatea ere-, 
dincioșiloră ei, care, după cumre- 
cunosce, este atacată prin memo- 
ratulă proiectă de lege. ț)ice 
„Telegr.44, că ca membri ai bise
ricei nu le este permisă credin- 
cioșiloră de a combate acelă 
proiectă, ci numai ca civi ai sta-
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ZF’iioa, suiferinței-
Schiță, de ZTiilia.

Când am vădută pe Marta întâia-âră, 
era într’o Sâmbătă după amecjl. Eșisem 
cu amândouă profesorele la plimbare. 
Era cea dintâiu eșire a profesorelorQ în 
decursulti unui ană, de când mă aflamă 
în cuartiră la densele; și pâte că ele 
nici atuncia n’ară fi eșită de cumva nu 
le-ar fi cercetată o soră a loră cu care nu 
se întâlniseră de multă timpă. Ne în- 
dreptarămă spre cimiteră. Profesorele, 
cari numai de câțiva ani veniseră în 
acelă orașă, din causă că erau fărte 
ocupate, numai arare-orl se duceau un
deva, și și atuncia numai sera în vre’ună 
cercă restrinsă de dame.

Tatălă loră a fostu medică, și mu
rise de multă, încă pe când cea mai 
mare dintre ele era abia de șesespredece 
ani. Mama loră de ună șiră lungă de 
ani se afla în looulă de veclnică odihnă, 
în cimiteriulă cătră care ne îndrepta
răm ă pașii.

Eu cu sora mea, fiind-că le iubiamă 

așa de multă, amă simțită o nespusă 
bucuriă văcjândă, că ne permită și nouă 
ca să le însoțimă, după ce le-amă promisă 
sărbătoresce că ne vomă purta bine.

Amă trecută prin orașă. Dânsele 
mergeau înainte, eră noi mergeamă în 
urma loră ducândă o cunună mare de 
flori.

Când eramă aprope de cimiteră, 
venia spre noi o tânără copilă îmbră
cată în vestmântă negru, și cu ochii 
plânși, eră de o pantlică negră ținea ună 
oățălușă albă cu pără creță. Când eramă 
aprope de ea profesârele se opriră 
schimbândă câte-va cuvinte cu dânsa, la 
care ea răspunse totă lăcrămândă.

După-ce s’a depărtată, noi ne-amă 
fi mai uitată încă multă în urma ei, der 
atențiunea nostră fu atrasă de povestirea 
ce a urmată după depărtarea ei.

Una dintre profesore povestia au
rorei sale trista istoriă a acelei fete. 
Nu sciu de ce, dâră pare că nicl-odată 
n’am ascultată mai cu atențiune o po
vestire, ca pe acesta, și deși eramă co
pile mici, totuși părea că suntemă atrase 
ore-cum de a nu scăpa nici ună cuvântă 
măcară din șirulă povestirei.

Și de atunci a trecută multă, multă, 
și acea povestire ml-a rămasă neștersă 
în memoriă...

Istoria ei era scurtă, der triscă. Pe 
ea o chiăma Marta. Tatălă ei fusese 
librară și în o fatală i-s’au înecată 
patru copilași, rămânândă numai Marta 
și ună frate adoptivă, mai mare ca ea.

Din c|iua tristei întâmplări părinții 
loră n’au mai avută oră bună. Tatălă ei 
din 4i î“ $ 86 simția totă mai rău, pănă 
în cele din urmă pică la pată, din oare 
nu se mai scula șepte ani întregi. Mama 
ei, în decursulă acestui timpă, sdrunci- 
nată de atâtea dureri sufletescl, îșl perdu 
mintea și într’ună momentă lipsită de 
veghiare, spre spaima Martei și a bol
navului ei tată, îșl ourma vieța cu aju- 
torulă unei forfeol.

Marta, copleșită de durerile cele mai 
grele, a mai veghiată ună ană de sufe
rințe la patulă scumpului ei părinte, din- 
preună cu Liviu, care peste (fi era ocu
pată în librăriă. De o jumătate de ană 
însă neîndurata morte o lipsi și de mân- 
găerea de a-lă pute vede, fiă și în pată, 
căci elă era sub glia verde.

Astfelă Marta a rămasă singură în 
lume, numai cu durerea ei, căci Liviu 
încă era dusă la milițiă, eră ea ședea la 
o rudenia mai depărtată, oare luase asu
pra lui afacerile librăriei dela mortea ta
tălui ei.

Asta este istoria ei, pe care atunci 
o numiamă poveste, căci poveștile au 
fostă totă-deauna adenculă plăceriloră 
mele din copilăria.

Pece ani în urmă vru sârtea, oa eu 
să locuescă tomnai în vecini cu Marta. 
Deși densa totă cjlua nu era acasă, to
tuși mă bucuramă de vecinătatea ei. Și 
cunoscându-o încă din librăria, nu ’ml fii 
greu a conveni cu dânsa.

Când era Marta acasă și voiamă s’o 
vădă, nu trebuia decâtă să mergă în 
grădină, căci acolo o aflamă. Ea avea 
o grădină mică, în care mai totdeuna 
lucra câte ceva; er când nu avea ce, 
atunci ședea pe o bancă, oe se afla sub 
ună pelină stufosă, și se juca cu cățălu- 
șulă. îndată ce eu întramă în grădina 
nâstră, o zăriamă printre zebrelele, ce ne 
despărțiau grădinile, și când o vedeamă 
șecjendă n’așl fi mersă s’o conturbă din
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tului prin 4iare și în adunări po
litice.

Asemenea pretindea și „Ko
lozsvar44, că sinodului parochialu 
din Brașovu nu i-a fostu permisii 
a se văeta, că e amenințată na
ționalitatea română a credincio- 
șiloru bisericei.

Acesta pretențiune este diame
tralii opusă atâtu literei câtu și 
spiritului statutului organicii alu 
bisericei gr. or. române din Un
garia și Transilvania.

In biserica română confesiunea 
nu se pbte despărți de naționa
litate. ™
ca și

Biserica română gr. or., 
ca și cea română unită, este și 
remâne biserică națională. Numai 
pănă ce bisericile nostre voru fi 
și voru rSmâne naționale, are ra
țiune ca scblele nostre se stea 
sub conducerea acestoru biserici.

Astfelu bisericele române cu 
limba română suntu în împreju
rările actuale la noi în prima liniă 
chiămate a fi scutulu naționalității 
române în ceea ce privesce cul
tura și educațiunea națională. Este 
prin urmare o absurditate din cele 
mai mari a susține, că biserica ro
mână n’are se se ocupe de afa
cerile, cari privescu de-adreptulu 
limba, cultura și educațiunea nds- 
tră națională.

Prolectulă militară în dieta imperială 
germană.

La a doua cetire a proiectului mi
litară germană, contele Stollbarg a ru
gată camera, ca să nu aprdbe propunerea 
liberaliloră prin care aceștia ceră servi- 
țiulă de doi ani. Rickert a combătută 
proiectulă 4icândă, că partida sa nu pote 
vota acestă proiectă fără de compensa- 
țiune. Windhorst cjise, că cheltuelile mi
litare suntă ună absolută necesară, der 
guvernulă nu pote respinge într’ună 
chipă nemărginită votulă anuală ală bu
getului armatei și servițiulă de doi ani 
cerută prin moțiunile făcute în cameră. 
Windhorst făcândă alusiune la propu
nerea deputatului italiană Bonghi, pen
tru ună juriu internațională, se esprimâ 
în modă puțină măgulitoră pentru mi
nistrulă Crispi. Elă adecă clise, că Ger
mania aliată cu Austro-Ungaria pote sS 
fiă stăpâna situațiunei.

In discursulă său, cancelarulă Ca
privi respinse declarațiile lui Windhorst, 
aflându-le de regretabile din punctă de 
vedere ală politicei esterne. pișe mai 
departe, că momentulă de față nu e de 
locă potrivită pentru de a se ataca alian
țele, pe cari Germania e datore a le 
apăra cu totă hotărîrea. Alianța cu Italia 
dise Caprivi, va ave importanță și tărie 
chiar și atunci, când Crispi s’ar retrage;

gândirile ei, pentru totă lumea. Dâr 
oând luora mergeamă totă-deauna ca 
să-i ajută, ba adese-orl mă ohiăma dânsa. 
Și eu simțiamă o nespusă bucuriă vă- 
fiândă, că nu-i displace societatea mea.

Ea era pururea tristă, și nici ba- 
reml ună zîmbetă n’am văcjută vre-odată 
rătăcindă pe bu4ele ei. Trăia forte re
trasă, încâtă nu’ml aduoă aminte s’o fi 
vădută petreoendă în societatea cuiva.’ 1 w _ wSta adese ore întregi nemișcată, cu că- 
țălușulă în brațe, care-i era singurulă 
eicompanionă nedespărțită. Și nicl-odată 
nu am văcjut’o purtândă altă colore 
decâtă cea negră. Colorea acesta se vede 
că corespondea multă cu inima ei, așa 
îucâtă văcjend’o îți venia să credl, că 
esteriorulă ei și colorea negră suntă des
tinate una pentru alta.

Palida ei față, adumbrită de ună 
pără negru stufosă, și ochii ei negri, 
cercuițl de nisce sprîncene dese, cu pri
virea loră melancolică părea că’țl spună, 
că întrâga ei ființă e zidită din massa 
(rece a suferință.... (Va urma.)

Crispi nici ună bărbată de ; intea insuleloră princiare, ca atunci, oând 
ană nu erarantâză pacea. Se , Rușii au voită să între în Oonstanti-

i

der ca < 
stată italiană nu garantâză pacea. 
<jice, că planurile privitore la viitoră 
aruncă asupra nostră sarcini insuporta
bile. Nu potă di°e> °â 1® vomă pută 
suporta, fiind-că nu cunoscă încă acele 
planuri. Decă pe viitoră se voră crea 
nouă planuri, acestea se voră face pentru 
consolidarea internă a imperiului, căci, 
după cum a cjisti și Bismarck, mai bine 
să avemă armată bună, decâtă pre multă. 
In privința acesta însă avemă să facemă 
încă forte multă. Gândiți-vă ce bucuriă 
ar produce în afară declarația, că Ger
mania nu mai pote suporta cheltuelile 
și sarcinile militare. Eu însă am con
vingerea, că încă suntemă departe de 
a nu le pute suporta, când este vorba 
ca se susținemă pacea și siguranța Germa
niei. Privitoră la reducerea timpului ser- 
vițiului, Caprivi dise, că la tomnă va 
face mai multe concediărl.

Alianța ruso-francesă.
De câteva <}ile foile francese comu

nică soiri sensaționale. După cum scrie 
foia italiană „Fanfulla14, prințulă rusescă 
Izvolsky, ambasadorulă rusăscă în Roma, 
a împărtășită scaunului papală încheiarea 
alianței ruso-francese. țfiarele francese 
accentueză mereu, că Anglia a rupt’o 
cu libertatea de acțiune în politica ei și 
că s’a alăturată și ea la tripla alianță, 
er pressa din Petersburg acusă pe împă- 
ratulă Wilhelm II, că a rupt’o cu poli
tica lui Bismarck și că a jertfită tradi
țiile moșului său. Neguri dese se întindă 
peste Europa, dice o făiă rusâscă, și în 
interesulă păcei trebue să facemă să se 
lămurâscă situațiunea.

Frnncesii și Italienii.
Corespondenții din Roma ai foiloră 

berlinese asigură, că guvernulă italiană 
nu mai are nici o speranță că să va j 
pune capătă răsboiului vamală dintre ! 
Francia și Italia. Suntă ounoscute deja 
opintirile guvernului italiană, dică foile , 
streine, de a mulțămi pe Francesl. Po
liticii francesl însă accentueză, că Italiei 
nu trebue să i-se facă concesiuni vamale 
decâtă numai atunci, când ea îșl va 
schimba atitudinea sa politică, făcândă 
în privința acesta concesiuni Franciei. 
Punctulă acesta de vedere l’a accentuată 
nu de multă însuși ambasadorulă fran- 
cesă în Roma, Billot, când a 4*s0> 
în 1892 espiră alianța Italiei ou puterile 
centrale, precum și tractatele comerciale 
ale Franciei; să se caute deci mijloce, 
ca atunci politica europenă să ia o di
recția nouă și mai înțeleptă.

Totă în legătură cu acestea notămă, 
că în cjilele trecute la o adunare din 
Parisă s’a accentuată, că pe tărâmulă 
comercială Francia nu pote face nimicii 
pentru Italia, pănă când acista nu se va 
desface cu desiverșive de tripla alianță. 
Declarațiile acestea au făcută forte rea 
impresiune în Italia.
Pactulu gennano-englesfl și pressa rusâscă.

Pressa rusescă nu se bucură de pac- 
tulă dintre Germania și Anglia în pri
vința Africei orientale și Helgolandei. > 
„Novoje Vremja44 îi atribue acestui pactă 
mare însemnătate internațională. Cele 
mai multe foi rusescl suntă de acordă 
în părerea, că Helgolanda nici de cum nu 
este o despăgubire pentru ceea ce Ger
mania a cedată în Africa, fiindă-că in
sula acesta n’are nici o valore, nici din 
punctă de vedere strategică, nici teri
torială, ci Germania a făcută Angliei 
concesiuni, pentru-ca să-și asigure spri- 
jinulă Angliei în cestiunile europene. 
Intrarea Angliei în tripla alianță nu se 
pare a fi probabilă, der se crede în Rusia, 
că Anglia va sprijini politica din Balcani 
a triplei alianțe. „Novosti14 41°®, că. 
Anglia va sprijini pe Austro-Ungaria în 
Peninsula balcanică, dâr numai pănă 
când puterile Rusiei și ale Austro-Un- 
gariei voră fi egale. îndată însă ce in- 
fiuința Austro-Ungariei ar prevala în 
Balcani, apropiându-se adecă de Marea 
egeică, cei din Londra nu numai că voră 
striga „handsoff14 (josă mâna!), ci flota 
englesă n’ar întârdia a se presenta îna-

nopolă. Intrarea Angliei în tripla alianță 
dâră ar fi numai condiționată. Alianța 
astfelă întărită — înoheiă foia rusâscă 
— numai cu anevoiă ar pute învinge 
vre-odată, fiindă-că în celă mai apropiată 
viitoră ea se va disolva.

Refularea Dunării și diarele militare rusescl.
Din Petersburg se scrie cătră 

„Pester Correspondenz44:
Pressa militară rusâscă se ocupă 

multă în timpulă mai nou, în modă bă- 
tătoră la ochi, cu lucrările de regulare 
a Dunării, ce au să se încâpă în curendă 
la Porțile de feră.

„Nu putemă înțelege bine — scrie 
organulă rusă pentru fortificații și geniu 
— de ce tocmai acum se grăbesoe în 
Austria cu așa zelă regularea Dunării, 
unde de sigură ară fi de esecutată luorărl 
multă mai necesare. Vorba e, că oeea 
ce a negligeată pacea din Parisă, cei 
din Viena și din Pesta voescă să esecute 
pe temeiulă favoruriloră congresului din 
Berlină încă pănă ce e vremea bună, 

încuviințarea căpătată acolo cu a- 
pucăturl șirete pentru ocuparea Bosniei 
și Erțegovinei, se pare că devine neplă
cută chiar consciinței unoră înțelepți 
diplomațl, și astfelă e naturală, că cei 
din Viena și Pesta voescă a pune câtă 
se p<5te în stare bună marea cale militară 
cătră sudă, pentru ca cu flotila dunărână, 
oe are să se creze mai întâiu, să fiă asi
gurați în contra tuturoră eventualită- 
țiloră. Nu e nici o mirare deci, decă 
întreprinderea lui Gagarin în Serbia e 
vătjută cu ochi chiorîșl și e suspicionată. 
După cum s’aude, ministrulă ungară de 
comerță plănuesce construirea unei a 

i doua linii de cale ferată pe țărmulă 
| dreptă ală Dunării, pentru ca la timpulă 
1 său să pdtă domina cu totulă comerțulă 
I sârbescă."

In acelă tonă scriu și acele 4>are 
din Petersbură și Moscva, care de alt
mintrelea n’au pretențiunea de a ave ca- 
racteră oficiosă, der care cu tdte astea 
fără consimțământulă tăcută ală cen- 
surei de sigură nu s’ară lăsa în astfelă 
de discuțiunl.

„Ce îndreptățesce pe contele Kal- 
noky — întrebă „Novosti44, care e cea 
mai cetită făiă rusă — d’a împuta co
loră dela putere din Serbia, că nu înă- 
bușescă disposițiunea generală din țâră? 
Serbia are de sigură mai multă causă 
d’a se ține de Rusia decâtă de Austria.14

Relativă la întreprinderea de navi- 
gațiune, Gagarin, despre care atâtă de 
desă s’a vorbită, nu mai e nici o îndo
ială, că ea numai după abcjicerea rege
lui Milan s’a putută introduce și nu e 
nicl-decum dispusă a servi numai inte- 
reseloră comerciale. Deocamdată se mul- 
țămescă Rușii a motiva întrebuințarea 
oficeriloră ruși de marină pe corăbiile 
lui Gagarin cu aceea, că aceștia ar fi 
numai oficerl supranumărarl, aflători con
tinuu afară de serviciu, cărora le stă în 
voiă liberă a primi serviciu cuviinciosă 
la vre-o întreprindere privată. Ei bine, 
în totă lumea se scie, că nici unui ofi- 
ceră de trupe rusescl nu i-ar pute trece 
prin capă să se aplice fără specială per
misiune din partea împăratului la vr’o 
cale ferată ori la vr’o societate de na- 
vigațiune. De ce să se fi făcută tocmai 
la oficerii de marină o modificare atâtă 
de mare a regulamenteloră, înțelegemă 
totă așa de puțină, ca și oficerii de aci, 
cari susțină fdrte simplu, că Rușii, ținendă 
sâmă de împrejurarea, că Serbia n’are 
de locă oficerl de marină, au vrută să 
dea mână de ajutoră în acestă privință 
Țării surori înrudite.

I

tărâța maghiară Blaha Luiza, mulțimea 
de pe stradă bombardă cu petri feres- 
trile teatrului. „Kolozsvar14, în conside
rarea împrejurăriloră de față, nu vrâ să 
dea crecjămentă unoră scirl de asemenea 
natură și-și esprimă indignațiunea față 
ou cei ce nici aoum, în urma Sachsen- 
tagului, nu au încetată a vorbi rău despre 
Sași. „Ar fi forte de dorită", cfiee„K.-r“, 
„ca redacțiunile foiloră ungurescl — în 
situațiunea schimbată de aoum — să su
pună la o mai aspră critică soirile so
site de pe fundulă regiu, pentru-oă se 
pote întâmpla, ca cu o mioă soire esa- 
gerată ori neîntemeiată, să ruinămă mai 
multă, decâtă putemă edifica ou ună ci- 

I olu de articull împăciuitori.14
■ ** *

Pentru esploatarea pădurilor!! năsău- 
dene cu ocasiunea pertractărei ou oferte 
s’au presentată în totală 13 oferte, dintre 
cari parte se referă la t6te arendile, 
parte numai la unele dintre acelea. 
Asupra ofetteloră — după cum comu
nică foile ungurescl — va hotărî minis
trulă ungurescă de agricultură în prima 
jumătate a lunei lui Iulie.

* * *
Măsuri de poliții sanitară. Ministrulă 

ung. de interne a adresată munioipiiloră 
o circulară, avisându-le să aplice striotă 
regulamentele și ordinațiunile privitâre 
la curățenia publică și la starea sani
tară. Deosebită atențiune să se dea cu
rățeniei aerului și terenuriloră, înlătu- 
rându-se materiile infectante și desinfec- 
tându-se locurile. Să fiă mai departe cu 
băgare de semă la bunătatea apei, la 
curățirea fântâniloră publice și la cali
tatea bună a mijloceloră de traiu. Po
liția târguriloră să fiă severă, abatoriile 
și împrejurimile loră, hotelurile și bir
turile să se țină curate și să esecute cu 
îngrijire desinfectarea locuriloră mur
dare. Despre măsurile luate municipiile 
au să raporteze ministrului.

* * *
Fabrica ungurescă de arme, ce s’a 

înființată în Pesta, nu e în stare să’șl 
împlinâscă îndatoririle, și de aceea mi- 
mistrulă de honvecjl e nevoită să co
mande în altă parte armătura necesară 
a honvecjiloră.

* * *
Desmințire. Precum se scrie din 

Viena, „Pol. Corr.“ e informată, că mu- 
sica regimentului austriacă din Esseg 

' n’a fostă invitată să concerteze în Ber
lină cu ocasiunea serbăriloră reuniuni- 

k loră de vânători, și nici nu se pote ca 
o musică militară să fiă trimisă afară 
din țâră.

** *
înecați. In (filele treoute s’au înecată 

Sighișora doi copii români. Părinții 
aflau la moră și îi lăsaseră acasă ca 
îugrijâscă de 5 frați mai mici ce’i 

s’au

I
la
se
să
aveau. Li au folosită ocasiunea și 
furișată în pădurea din apropiere să 
adune fragi. Venindă o ploiă puternică, 
oopii s’au grăbită îndată cătră casă și 
când voiră să trecă ună părău din apro
piere, au alunecată ou o surpătură de 
pămentă, âr părăulă venindă repede i-a 
luată apa și mai târdiu au fostă aflațl 
morțl.

așa 
Za-
pe 

apă 
ani,

SOIRILE PILEI.
Demonstrația contra unui teatru ungu- 

rescil. Sub i cestă titlu publică „Bud. Hir- 
lap“ o soire primită dela coresponden- 
tulă său din Sibiiu, prin oare i-se comu
nică, că Dumineca trocută.pe timpulă 
când debuta la teatrulă din Sibiiu cân-

* * *
Păziți copiii! In Ghelențe se duse 

nevasta lui Jânos Tarcs în pădure după 
găteje, după-ce pe-^cei doi copii ai săi, 
unulă de 5, celalaltă de 2 ani, îi în- 
chise'n casă. Gopilulă celă mai mare se 
juca cu chibrituri și aprinse perina, pe 
care durmia copilulă celă mai mică. 
Acesta căpăta grele rane de arsură, 
că încă în cfiua aceea muri. — In 
gonă ună oopilă de 5 ani turnă, 
când mamă-sa se afla la fântână, 
ferbinte asupra surorei sale de 2 
care opărindu-se muri.

* 
* *

Ucigași. Tribunalulă 
Oșorheiu a pertractată în 
ună procesă pentru ună 
șită în Ghidfalău. Femeia Thomas Lem- 
henyi a îndemnată pe fiulă său din 
ântâia căsătorii Machael Laszlo, ca să

din Chezdi- 
12 (24) Iunie 
omori! sSver-
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lege, că nu se pdte întrebuința decâtă 
numai spre a ușura perfecționarea mem- 
briloră prin înbogățirea bibliotecei și 
prin deprinderea în lucrări literare. In 
specie însă, ca zelulă între membrii aces
tei societăți să fiă conținu viu și ca să 
se escite o nobilă emulațiune, comisiu
nea recomanda ședinței spre desbatere și 
aprobare următorele: ’

Din acestă venită, în linia primă, 
să se creeze patru premii anuale, pentru 
toți membrii ordinari ai societăței. Și 
anume: două din acelea să fiă destinate 
pentru două lucrări literare. Primulă 
pentru o lucrare literară de cuprinsă re- 
ligiosă, er ală doilea pentru o temă de 
cuprinsă profană. Celelalte două premii 
să fiă destinate pentru cele mai bune 
perorațiunl, fiă în prosă, fiă în poesiă.

Luorările cele de cuprinsă religiosă 
nu potă fi premiate mai cu puțină de 
10 fl. v. a., er cele de cuprinsă profană 
mai cu puțină de 5 fl. v. a.; dintre pre- 
miele, ce se dau pentru cele mai bune 
perorațiunl, unulă să fiă de 3 fl., altulă 
de 2 fl. v. a.

Una dintre teme pentru ună premiu 
să se alegă și propună de corpulă pro
fesorală seminarială, de care au să fiă 
și aprețiate și judecate.

Operatele premiate în loculă primă 
se voră induce în fdia societății nostre: 
„Fumicau, și când sooietatea ndstră s’ar 
pute afla în dorita posițiune de a eda 
ună: Almanachă, atunci să aibă dreptulă 
de a-le publica și în acela.

Crescândă venitulă, și premiele se 
potă mări și înmulți după cum va afla 
mai cu scopă societatea.

2. ) Totă din 400 fl., o sută fl. să se 
dea pentru fondulă de pensiune ală pre- 
oțiloră deficiențî archidieoesanl.

3. ) Proiectele acestea, aprobate și 
dechiarate de ale societăței, se potă 
schimba numai cu consensulă a două 
din trei părți ale membriloră societăței.

B.) Mijlocele societății. 
I. Biblioteca.

1.) Cărți. Biblioteca cu finea anului 
scolastică trecută a avută 820 de opuri 
în 1130 tomuri, er cu finea acestui 
ană scolastică numră 994 opuri în 
1399 tomuri, prin urmarără în decursulă 
acestui ană scolastică biblioteca ndstră 
sa înmulțită cu 174 opuri în 264 tomuri. 
Aceste opuri au fostă parte donate, parte 
cumpărate, în specie:

Donate: 1) 137 opuri în 226 tomuri 
donate de eredii răposatului protopopă 
Alimpiu Blășiană. 2.) Etica seu Morala 
Filosofioă, de P. Dulfu, don. de autorulă. 
3.) Fasciculii de Filosofiă de Dr. V. Lu- 
caciu și Die Ferlobten, de Al. Manzoni, 
tomu II, donate de Dr. Vas. Hossu. 4.) 
Oltenia sub ocupațiunea austriacă, de O. 
Lugoșianu, don. de Tr. Radu. 5.) Nunta 
la Români, de Elena Sevastosă, Psaltirea 
scheiană de I. Biană ; Analele Academiei 
române Seria II tomu X, 1887—88; Me- 
moriele secțiunei istorice, (Analele aoa- 
demiei române Seria II tomu X, 1887 
—88. Partea administrativă și desbaterile); 
Bibliografia publioațiuniloru periodice 
românescl de Al. Popă; Documente pri- 
vitore la Istoria Româniloră de E. Hur- 
muzachi, — tdte donate de Academia 
română. 6.) Statute capitulare pentru 
cassa centrală a archidiecesei, în 2 esem- 
plare, don. de superioritatea seminarială. 
7.) Impositele indirecte la Romani, de 
I. V. Petrișoră, don. de autorulă. 8.) 
Procesulă de pressă ală lui P. Cosma 
cu S. Albini în 2 esemplare. 9.) Răscola 
țăraniloră din primăvera an. 1888, în 2 
esemplare, ună esemplară don. de d-lă: 
Nioolau Ionașiu, er celelaltă de d-lă 
Ioană Grama. 10.) Rentabilitatea econo
miei de vite, de Dr. G. Maioră. 11.) 
Aronă Pumnulă etc., Colinde, Concep- 
tulă: Națiune, Solidaritatea intereseloră, 
Puterea graiului națională, Originea Ro
mâniloră, Povești poporale românescl; 
tdte donate de autorulă Dr. Ioană ală lui 
G. Sbiera. 12.) Călindarulă studențiloră 
pre an. 1890 de Iuliu Mo silă, don. de 
autorulă. 13.) Programa gimnasiului sup. 
din Blașiu pe an. 1889, don. de Corne-

omore pe tată-său celă vitregii. Laszlo 
împreună cu mamă-sa se aruncară asupra 
lui Lemhenyi și’lă sugrumară, er cada- 
vrulfl îlă aruncară între cai. La pertrac
tarea finală au mărturisită amândoi cri
minalii fapta. Procurorulă a propusă 
pedepsa cu morte. Tribunalulă însă con
damnă pe amândoi la câte 15 ani tem
niță. Atâtă procurorulă, oâtă și criminalii 
au apelată.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din tractulu Clușiului, 10 Iunie st. v. 1890.

Cu mare plăcere am putută ceti în 
decursulă acestui ană în prețuita foiă 
„Gazeta Transilvaniei“, ce binevoiți a-o 
redigea, mai multe corespondențe refe- 
ritore la afacerile interne și esterne ale 
unoră districte protopopescl din archi- 
diecesa gr. or. a Transilvaniei, prin cari 
corespondențe și articull s’au adus la ivelă 
multe din scăderile trecutului și presan
tului, cari tindeau și tindă numai la dău- 
nosa regresare a afaoeriloră aceloră pro
topopiate. S’au |publicată acele corespon
dențe în deosebi în ajunulă alegeriloră 
de protopresbiterl, ce s’au efectuită si 
se efectuescă încă în unele tracte ale 
aoestei archidiecese, cu scopă ca prin 
acele să se deschidă ochii alegătoriloră 
mai alesă, ca ei să nu fiă conduși la 
darea votului loră de promisiuni de totă 
feliulă, ci să fiă conduși numai și nu
mai de sfânta dreptate, ca în fruntea 
districtului loră protopopescă să ajungă 
astfelă de omeni, cărora să le zacă la 
inimă binele biserioiloră și școleloră trac- 
tului în deosebi, și înflorirea bunăstărei 
credincioșiloră în generală, și să nu aibă 
în vedere numai și numai ca să li-se 
umple punga, desfătându-se în dragulă 
voiei loră pe contulă sudorei biețiloră 
omeni.

Și noi credincioșii bisericei gr. or. 
din districtulă protopopescă ală Clușiului 
ne aflămă în ajunulă alegerei de proto- 
popă, ce se va face nesmintită în 25 Iunie 
st. v. a. c. în Clușiu. Așa sună cercula- 
riulă d-lui comisară consistorială Moise 
Lazară, de a cărui denumire din partea 
P. V. Consistoriu archidiecesană nu pu- 
temă decâtă să ne bucurămă, sciindă că 
M. 0. D-sa nu se lasă a fi condusă de 
nimică, ci numai de dreptatea, care-’lă 
caracteriseză. Nu ne îndoimă deci, că va 
pute fi sedusă de unii ca aceia, cari n’au 
în vedere binele tractului, de aceea de 
pe acum îi prevestimă căldurosa ndstră 
primire în mijloculă nostru pe (jiua de 
alegere și în urmă mulțămirile nostre 
cordiale. Sperămă, că sub înțelepta d-sale 
conducere în c}iua de 25 Iunie a. c. st. v. 
se va ține contă de împrejurarea, că prin 
o alegere de protopopă se pune în cum
pănă viitoriulă tractului pote pe ună ju
mătate de seculă.

Forte ne-amă bucura, deoă în fruntea 
acestui protopopiată, menită a fi ună fo- 
oulară pentru cultura poporului nostru 
în genere, ar ajunge ună omă vrednică 
și destoinică, eventuală din centru, și do- 
rimă, ca Ven. Consistoriu să veghieze ca 
alegerile să se facă fără considerări per
sonale.

Lasă altoră pene mai agere descrierea 
importanței aoestui tractă, adaugă numai 
atâta încă, că și dotațiunea acestui tractă 
întrece pote pe a orl-cărui altă tractă, 
venitele lui fiindă mai mari decâtă s’a 
prevădută în concursă.... x. y.

ZESa/p ortui generalu 
despre starea și activitatea societății de lectură „Ino
centul M. Claim!" a teologiloră din Blașiu, pe anulă 

scol. 1889—90.
(Fine.)

Comisiunea însărcinată cu elaborarea 
„ Proiectului pentru întrebuințarea venitului, 
ce-lu va aduce edarea opului: „Epistole 
cătră unu preoții tinăru11, în urma desba- 
teriloră sale dela 22 și 28 Maiu, a pro
pusă și ședința a hotărîtă între altele, ca :

1.)  Intregu venitulu, ce’lă va aduce 
tipărirea opului completă, e averea soci- 
.etății, care se va administra de cassară 
separată. Acesta venită de sine se înțe

liu Iubașiu. 14.) Musca Columbacă, de 
Nicolau Moga, în două esemplare, don. 
de autorulă.

Cumpărate: 1) Istoria Transilvaniei, 
de Georgiu Bariță, tomulă II. 2) Spi
cuire din istoria pedagogiei, de V. Gr. 
Borgovană; 3) Omiliele s. Ioană gură 
de aură, de Const. Morariu; 4) Nouă- 
spre-dece omilii ale s. Ioană gură de 
aură, de Const. Morariu; 5) Vieța lui 
Marcu T. Cicero, de Ioană V. Barciană; 
6) Catechese pentru pruncii școlari, de 
Titu Budu; 7) Cuvântări bisericescl, de 
Ioană Papiu; 8) Cuvântări funebrale, de 
Ioană Papiu; 9) Directoriu generală, de 
Ioană Boroșiu; 10) A liberalismus bun, 
de Dr. Csâpori Gyula; 11) Anecdote și 
glume, de T. V. Gheaja; 12) Studii critice, 
de Ioană Gheria.

Piare donate: 1) Tribuna; 2) Lumi- 
nătorulă; 3) Romănische Revue; 4)
Transilvania (pănă în 31Decemvre 1889); 
5) Amiculă Familiei; 6) Fdia bisericescă 
și scolastică; 7) Preotulă Română; 8) 
Economia Națională; 9) Catolisohes Fe- 
reinsblatt.

Cumpărate: 1) Gazeta Transilva
niei; 2) Revista Nouă; 3) Convorbiri 
literare; 4) Revista Catolică; 5) Guti- 
nulă (pănă la încetarea aparițiunei); 6) 
Făntăna Blandusiei (pănă în 31 De- 
cemvre 1889).

Pe lângă acestea mai are biblioteca 
14 protocdle, dintre cari 13 legate, 1 
nelegată, 4 tece (cutii) în cari suntă de
puse cărțile și cjiarele, mai multe por
trete puse în rame și tabloulă teologi- 
loră absolvenți de Blașiu.

II. Cassa.
Bilanțulă cu 1 Iunie 1890: Statulă 

activă 593 fl. 86 or., din cari în obli
gațiuni 491 fl. 05 cr., la banca: „Patriau 
74 fl. 39 cr. și 59 cr. percente, dr în 
bani gata 27 fl. 83 cr. v. a.

Societatea în decursulă acestui ană 
scol, a avută 75 membri, dintre cari 5 
fundatori, 51 ordinari și 19 estraordinarl. 
Și anume fundatori: Escel. Sa Dr. Ioană 
Vancea, Uustritatea Sa Dr. Victoră Mi
halyi , Constantină Papfalvi, Georgiu 
Boeriu și Ioană Bozacă. Ordinari: toți 
clericii seminariall din locă. Extraor
dinari: toți teologii esternl (moraliștii). 
In comitetulă constituită în 16 Maiu n. 
c. s’au făcută unele modifioărl. Și anume: 
în loculă secretarului și cassarului, cari 
au renunțată, s’a alesă secretară sub- 
sorisulă, er cassară d-lă Nicolau Brândău. 
Spre încheiere mai anunțămă On. Pu
blică constituirea noului comitetă pe a- 
nulă scolastică 1890—91, întâmplată în 
18 Maiu n. a. c. precum urmeză: Pre
ședinte: Nicolau Brândeu, secretară: 
Augustină Laurențiu, redactoră : Aurelă 
Poruțiu, teologi de an. III. Cassară I: 
Dionisiu P. Decei, cassară II: Iuniu 
Brută Micu, teol. de an. II. Controloră: 
Ioană Hulea, și bibliotecară: Alesiu Popă, 
teologi de an. I. Resteză alegerea no
tarului ședințeloră din fiitorii primianițl.

Blașiu, în 24 Iunie 1890.
Cornelii! Jubașiu, Nicolau Mazere, 

președ. societățu. secretară.

Ordinea exameneloru
A) La șcălele medii gr. or. române din Bvașovft 

la Unea anului scolastică 1889/90.
Examenele de maturitate:

In 18 Iuniu v. va fi exameuulă orală 
de maturitate cu cl. III. com. In 26 și 
27 Iuniu v. va fi examenulă orală de 
maturitate cu cl. VIII. gim. La exame
nele de maturitate nu potă lua parte 
școlarii; pentru publică mare ele suntă 
deschise.

Examenele publice:
Vineri în 22 Iuniu 8—9 Religiunea 

și Elina cu cl. VII. gim. 9—10 Ma
ghiara și Istoria nat. cu cl. VI. gimn. 
10—11 Latina cu cl. V. gimn. 11 —12 
Istoria cu cl. IV. gimn, 12—12*/4 Decla- 
mațiune din Română. 3—4 Istoria și 
Germâna cu cl. III. gimn. 4—5 Geome
tria cu cl. II. gimn. 5—6 Geografia cu 
cl. I. gim. Sâmbătă în 23 Iuniu 8—9 
Religiunea și Economia națională cu cl. 
II. corner. 9 — 10 Principii comerciale și 
Geografia cu cl. I. corner. 10—11 Chimia 
și Maghiara cu cl. IV. reală. 11 —12 Fi-

sica și Francesa cu cl. III. reală. 3—4 
Geografia și Germâna cu cl. II. reală. 
4—5 Aritmetica și Geometria cu cl. I. 
reală. 5—6 Gimnastica.

Duminecă în 24 Iuniu v. după ser- 
vițiulă divină se va încheia anulă școl. 
1889/90 cu cetirea clasificațiuniloră și 
cu distribuirea premiiloră în sala cea 
mare a institutului.

La examenele acestea, precum și la 
festivitatea de încheiere a anului șco- 
lastică se învită cu tdtă onorea părinții 
școlariloră, amicii și binevoitorii acestoră 
școli.

Anulă viitoră școlastică se începe 
în 1/13 Septemvre 1890.

Brașovă, în 6 Iunie 1890.
Direcțiunea.

B) La șcdla elementară capitală română 
ort. râs. din Brașovă la finea anului șco

lară 1889/90:
Examenele publice se țină Marți, 

MercurI și Joi în 19, 20 și 21 Iuniu st. 
v. în sala cea mare a edificiului gim- 
nasială din Grover în ordinea următdre:

Marți în 19 Iuniu dela 8—9y2 ore 
a. m. cu clasa Ia) de copii, dela 9y2 —11 
ore a. m. cu clasa II a) de copii, dela
2— 3y2 ore p. m. cu clasa I d) de copii, 
dela 31/,—5 ore p. m. cu clasa II b) de 
copii.

MercurI în 20 Iuniu dela 8—9y2 
ore a. m. cu clasa a treia de copii, dela 
9y2—11 dre a. m. cu clasa IV de copii, 
dela 2—3y2 dre p. m. cu clasa I de 
copile; 3y2—5 dre p. m. cu clasa a II 
de copile.

Joi în 21 Iuniu dela 8—9y2 dre a. 
m. cu clasa III de copile, dela 9y2—11 
ore a. m. cu clasa IV. de copile, dela
3— 4‘/2 ore p. m. ou clasa V de copile.

Examenele cl. III și IV. de copii,
IV și V de copile se încheiă cu cântări.

Esercițiile gimnastice se țină : cu cl. 
III de copii în 19 Iuniu dela 11 — 12 
dre a. m., cu cl. IV de copii în 20 Iuniu 
dela 11—12 ore. a. m.

Esercițiile în grădinărită se țină: cu 
cl. III de copii în 19 Iuniu dela 5—6 
dre p. m., cu clasa IV. de copii în 20 
Iuniu dela 5—6 ore p. m., cu cl. IV și
V de copile în 21 Iuniu dela 4y2—5l/2 
dre p. m. (escursiunl în grădina șcdlei).

Lucrurile de mână ale copileloră din 
cl. II—V suntă espuse sub decursulă 
exameneloră în sala de examenare.

Duminecă în 24 Iuniu după servi- 
ciulă divină se va înoheia anulă școl. 
1889—90 cu cetirea clasificațiuniloră și 
împărțirea premiiloră.

La examenele acestea, precum și la 
festivitatea încheierii anului școl. are 
onore subscrisa Direcțiune a învita pe 
toți binevoitorii și amicii școleloră.

Brașovu, 4 Iuniu 1890.
Direcțiunea școlei elementare capitale 

române ort. râs.
G. C. Bellissimus, direotoră

DIVERSE.
Creerulu femeescii. Sappay, medică 

francesă, care s'a ocupată cu multă pradi- 
lecțiune de creerulă femeescă, constată, 
că în genere, creerulă femeii e mai mică 
cu 100 grame decâtă ală bărbatului. 
Deja la noii născuțl e bătâtdre la ochi 
diferența dintre creerulă unei fetițe și 
ală unui băiată. Creerulă micului bă- 
iată e în genere de 331 grame, dr ală 
fetiței de 283 grame și diferența acesta 
rămâne și mai târdiu. Greutatea creerului 
bărbătescă face a 30 a parte din greu
tatea întregă a corpului, la femee însă 
a 32-a parte. La totă întâmplarea cree
rulă este loculă minții și priceperei o- 
mului, der de aici nu urmeză, că celă 
ce are creeră mare are și minte mare. 
Sappay constată, că creerulă femeii en- 
glese are o greutate de 1260 grame, 
ală negreloră 1232, ală Francesei 1210, 
ală Germaniei 1209, pe când ală Aus- 
triacei numai 1160 de grame.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Vursutâ pieței SBratșwvsi
din 27 Iuniu n. 1890.

Bancnota romiînescl Oump. 9.26 Vând. 9.28
Argintii românescCi - n 9.23 9.26
Jiapoleon-d’orI - - - n 9.27 11 9.30
Lire turcescl - - • n 10.56 n 10.61
imperiali .... n 9.54 M 9,59
(iolbin! n 5.45 M 5.50
Scris. fonc.nAlbinau6'J/0 H 102.- n —.—

n n n 5°/0 n 99.50 »» —
Rublo rusescl ... n 133.— >1 134.—
fdarcl germane - - H —.— —.—
Discontulă 6-—8n/0 pe ană.
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Corsulâ ta bsrsa Se Views
din 26 Iuniu at. n. 1890.

Renta de aurii 4%............................ 103.20
Renta de hârtii 5%..............................99.65
Imprumutulă căiloră ferate ungaro -

aurii............................................. 117.—
dto argintii -......................... 96.70

Amortisarea datoriei căilor ti ferate de 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate do 
ostii ungare (2-a emisiune) - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostil ungare (8-a emis-uno) - • 113.80

Bonuri rurale ungare.................... 89.—
Bonuri croato-slavone........................104.23
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii ------- —,—
Imprumutulti cu premiulii ungurescii 138.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.50
Renta de argintă austriacă - - - - 89.08
Renta de aură austriacă.................... 109 40
LosurI din 1860 ..... . . 140.25
Acțiunile băncei austro-ungara - - 972 — 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 345.— 
Acțiunile băncei de credită auatr. - 303.75
Galbeni împărătesei- ...... 5.53
Napoleon-d’orI ........ 9.30
Mărci 100 împ. germane .... 57.42‘/j 
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 116.80

Eela comitetul central electoral al comit. Brașov.
Nr. 27—1890. 361,3—2

Publicațiune.
Avendă în vedere, că conformă res- 

criptului prea înalta aid Escelenței sale 
d-lui președinte aid dietei ungare de dato 
11 Iunie a. c. Nr. 3372-1887/92 Mihaile 
de Maurer, deputatuld cercului Hermanu 
(1-u) din comitatuld Brașovti, a renun
țată de a represents mai departe acelti 
cercd, în urma conclusului luatd de dieta 
amintită în 10 Iunie a. c. Nr. 4021—1890 
s’au provocată subsemnatuld comitetd 
centrald electoraid, din partea președin
telui dietei, a dispune în cerculd primd 
cele necesare pentru alegerea unui nou 
deputatd.

Comitetuld centrald electoraid a de
terminată ca diuă pentru alegerea ce 
este a se îndeplini în acestd cercd elec
torală, pe perioduld 1890—1892 supusă 
acestui comitetd centrald electorală, pe 
basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din 
anulă 1874, diua de 6 Iulie a. c.

Pentru conducerea alegerei și pen
tru adunarea voturilord se esmite în a- 
cestd cercd următorea comisiune cu lo- 
culd de alegere Her man ti:

Carold Schnell de președinte,
Wilhelm Schmidts de vice-președinte, 
Petru Horvath secretară,
Ioană G-ăvrușd de secretară locțiitor, 
Ștefană de Domokos de secretară 

locțiitord.

Pentru darea voturilord cu referință 
la singuraticile comune s’a statoritd ur- 
mătoruld șiră :

1. Hermand.
2. Sâmpetru.
3. Prejmerd.
4. Purcărenj.
5. Zizinu.

6. Târlungenii,
7. Satulungd.
8. Cernatuld.
9. Turcheșuld.

10. Bâcsfalu.
Alegerea se începe în diua de 6 Iulie 

a. c. 8 6re înainte depr&ndA. Fiesce-care 
alegâtoră cercuald pote recomanda can
didați dietalî, acestărecomandațiune tre- 
bue să se dea în scrisă președintelui pen
tru alegeri, seu în diua dinainte de ale
gere, seu la o jumătate de oră după 
începerea alegerei.

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

Votisarea se face publică și nomi
nală amdsuratd §-lui 75 articul. de lege 
XXXIII anulă 1874 și §§-lord 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 locd de alegere, și că este 
oprită a veni la alegere cu bâte seu 
arme.

Din ședința comitetului centrald elec 
torald aid comitatului Brașovd, ținută în 
18 Iunie 1890.
InliHe Roll m. p. 

consiliară regiu, vice- 
comite și președintele 
comitetului centrală.

Dr. Frifleric Jekel m. P. 
protonotaru onorară 

ca actuară.

Originala

Wilhelmina Rix, văduva rep. Dr. A. 
Rix, Viena, Adlergasse 12 în casa proprii, 
aduce la cunoscința înaltei nobiliml și a 
onor, publică, precum că renumita și es- 
celenta Pasta I’oinpadoiir-oi-igi- 
nală se pote procura numai dela densa 
în Viena. Acestă pastă pentru obrazăeste 
mijloculă de înfrumsețare celă mai neîn
trecută și nesupărăciosă, delătură sub ga
ranția în decursă de 14 cjile tdte sgrăbun- 
țele (bubulițe) de pe obrază, petele de sore 
și de ficată. Succesulă este peste aștep
tare de favorabilă și sigură și adică întru 
atâtă de sigură, că banii se voră înapoia, 
d6că pasta nu va folosi. 1 borcană origi
nală cu Pasta Pompadour de Dr. Rix 1 fi. 
50 cr., 1 flaconă Lapte-Pompadour de Dr. 
Rix, spre întrebuințare în locă de pudră 
1 fi. 50 cr., 3 bucăți săpună-Pompadour 
de toaletă de Dr. Rix 90 cr., Pompadour- 
Parfum de Dr. Rix 95 cr. Wilhelmine 
Rix, Veduvă demedică, Wien, Adler- 
279,6—5 »asse 1«.

In alien Traflken und Galanterie - Gesch&rten.

General-Depot; OTTO KANITZ &
332,26—4

A vist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

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

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă. 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Mersulu trenuriloru.
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabila din 1 Iunie 1890

JBudap esta—B®redealw I® redealffli—BBudajpesta B.-Pesta-Ajradâ-’S'eiuș Teiuș-Aradu-SB—f®esta
Trenă Trenă iren de Tren de 
aocele- 

rată.
accele

rată
per- 
sâne

per- 
s6ne

Trenu 
accele
rată

Trenă Tron do
de 

pers.

I

accele
rată. per- 

adno

Tronu 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

p ers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pere.

Trenă 
de 

pere.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P, Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbâu 
N&dfișel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușlu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințulă de 
Aiud

susă

Teiușfi

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldiâra

Brașovd

Timișă
Predealu

Bucurescl

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

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

T renu 
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

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3l

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 du

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.z8
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
9.10
9.44

10.31

Bucurescl 
Predeniu 
Timișă

Brașovd

Feldiâra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

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

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.5J
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

AradiJ

I

722

Teiușă j

Ai udă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușlu 1 
I

I
I

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

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

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

12.01
12.31

1.10
1.36 
2.01 
2.08
8.31
5 11
7.15
8.40
1.40

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
11.61

1.55
2.25

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

| 8.15
10.40

Glogovață
Gyorok 
Pauli șă
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad- 
Iha 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Aiba-Iulia 
Teiușă

ova

8.-
2.-
4.20
8.10 

-.2.20 
S2.34 
° 3.05 
|3.23 
"3.39

10.50
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
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.61

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58 Viena

Teiușă
Aiba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Dova
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Arad ii

Szolnok
Budapesta

I

5.49
-6.06
>6.24
16.53
=7.06
7.45

11.51
1.65
7.20| 1.40 ~05

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6Ă6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.0^
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

jpetaroșeni-SimeriafPiski)

©opșa-mică.—Sibilu
Tr. dc p. •r. 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-micâ
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Sibiiu-Copșn-micii
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

Sibiin 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Câmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

©ucerdea -Oserheiu 
flfteghinulu s&sescu

Sinueria (Piski)-2®etr®șeHiB
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu, T. omn. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.03
Streiu 7.54 12.12 4.32. Banița 6.45 11.23 4.49
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 b.24
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04Orivadia 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.-

Sfceghiiaulu 8&SCSCU' 
Osoi’heiu-Cueerdea

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorhelu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

R jhlnul-săs. 7.25 7.—

Timfișora—AraduArado—Timâș®a*a
T. omn. T. omn.il T- omn. T. omn-

Aradfl 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 iMerczifalva 7.23 1.59
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 jOrczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 'Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 iN^meth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06|Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50țâradă 9.25 3.55

Gfhirișd—Turda Turda—Cvliirișu

Simeria (Piski)-Unied..

Reghlnul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

8.25 8.—
Oșorhelu j

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 0.14 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
Cncerdea 10.23 8.25 12.50

6.05

JHurești-laidoșâ-ffitfstsița fiSistrița-Jttureșu-ftudoșu Ghlrlșd 
Turda

7.40 10.50 3.56 y.30
8.— 11.10 4.10 9.50

Murâșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

|T. omnji"
4. — | Bistrița

Țagă-Budatelecă 
g gg Murâșă-Ludoșă
6.48

T". omn-
1.16
4.50
7.21

Turda 
Ghlrlșd

6.05 9.40 2.40j «.20
6.25 10.-

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedbra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

3.- 8.40

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnâză orele de nopte.

Sigbisora—Odorbeiu Odorheiu—Sighișora
3J mied.-Simeria (Piski).

Sighișdra 
Odorheiu

b.—111.25] Odorheiu
7.491 1.50| Sighișdră

8.40 2.4o
10.52 5.28

Unleddra 
Gemă 
Simeria

9.25
9.51

10.10

Tipografi* a. MURE^JLANU Brașov.


