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Bsssltatiilt întreveflerei lela Ischl.
Primimă din Viena, dela unu 

bărbații de statti în legături directe 
cu cercurile hotărîtdre următorulu 
articulu, asupra căruia atragem u 
deosebita atențiune a cetitorilor^ 
noștri:

La manevrele ce voru ave locu în 
Septemvre la Oradea-mare și JDobrițină, 
va asista și generalulă Vlăclescu, mi- 
nistrulă de resboiu ală Regatului Ro
mânii, ca trimișii din partea Maj. Sale 
Regelui Carolii și alu gîivernului seu, 
spre a saluta pe Majestcitea Sa Impe- 
ratorele Franciscu Iosifă.

La manevrele făcute în 1887 în 
Transilvania, la hotarele imediate ale 
României, precum și la manevrele din 
Araclă și Seghedină, făcute în 1884, na 
asistedu nici tină trimișii estraordinară 
alu Regatului Românii. Presența cler 
a ministrului română de resboiu are 
importanța sa politică și este resulta- 
tulă întrevederei dela Ischl.

Aceste manevre în timpurile din 
urmă au devenită celebre pentru enun- 
ciațiunile politice ale Majestății Sale 
Imperatorelui și Regelui la adresa na- 
ționalitățiloră din Regatulă ungară. 
Fără îndoielă der, că la manevrele de 
acum, noulă guvernă ungară va profita 
de ocasiune spre a se adresa, prin gra- 
iulă Majestății Sale, Româniloră din 
Ungaria și Transilvania; din câte au 
transpirată pană acuma, acesta prea 
înaltă adresă va păstra fondzdu celoru 
obicinuite.

S'ar pare der, că presența minis
trului română ar însemna o victoriă 
splendidă și desevîrșită a gzivernului 
ungară asupra a trei miliăne de Ro
mâni. Le locul Presența ministrului 
de resboiu română, generală Vlăclescu, 
este confirmarea unei convenții militare 
verbale între România și Austria, în 
contra unei eventuale treceri forțate a 
armatei rusesci prin teritoriulă română 
în Bulgaria. In schimbulă acestui aju
toră România nu sacrifică nimicu nici 
politicesce, nici economicesce.

Relațiunile politice între Austria și 
România suntă amicale, nu potă șefia 
inse intime, deși s'au făcută din Viena 
demersuri în acestă sensu, câtă vreme 
gemetele teribile ale cțiariștiloră români 
din închisorile ungare răsună ehiar și 
prin sala Tronului Română, câtă vreme 
strigătele de durere a trei milione de 
Români, sguduie inimile a șepte mili- 
one de Români liberi din România li
beră.

ADUNAREA
alegetorilorîl Sași din comitatiilu Brașovului.

Brașovă, 2 Septemvre n.

Alegătorii dietali sași din țera 
Bârsei au avutu Dumineca trecută 
mare întrunire electorală aici în 
Brașovu.

Cu acestă ocasiune comitetulu 
electorală săsescu din locu a ■ ra
portată alegătorîloră despre con- 
ferența Sașiloră (Sachsentag), ce 
s’a ținută în Iunie a. c. în Sibiiu, 
er deputății dietali Iosifă Filtsch 
și Adolf Zay și-au făcută dările 
loră de semă.

Amă urmărită cu atențiune 
discursurile ținute în memorata 

adunare electorală, pentru-că multe 
s’au scrisă și s’au vorbită în tim- 
pulă din urmă despre viitărea ati
tudine politică a Sașiloră, și de 
aceea așteptamu ca acestă adunare 
se arunce 6re-care lumină mai 
clară asupra ei.

Raportorulu comitetului dis
trictuală electorală, d-lu advocată 
Carolă Schnell, a făcută mai întâiu 
istoriculă „Sachsentagului“. A ară
tată fasele prin caii au trecută 
consultările ce au premersă pri- 
mirei noului programă săsescă 
și a constatată mai întâiu, că co- 
mitelulă din Brașovă a fostă 
de părere ca se nu se pripescă 
lucrurile și se se amâne terminulă 
ținerei conferenței săsesc!, ală do
ilea că acelașă comitetă în unire 
cu comitetele săsesc! din Bistriță 
și Mediașă au stăruită ca Sașii se 
nu-șl disolve partida națională, ci 
să o susțină și mai departe ca 
partidă politică.

Pentru scopulă acesta dele
gații sași din Brașovă au cerută 
ca se se ștergă din noulă pro
gramă punctulă 6, prin care să 
dă voiă liberă deputațiloră die
tali sași de a face parte din ori
ce partidă, afară de aceea a stân
gei estreme. Mai târcfiu vecjându, 
că dau de dificultăți aceiași de
legați au cerută să se amâne celă 
puțină deocamdată primirea punc
tului 6, der n’au putută isbuti 
nici într’unu chipă față cu falanga 
Sibiieniloru și a Sighișoreniloră, 
cari încheiaseră deja ună com
promisă și primiseră ca basă pro- 
iectulă de programă din Sighi- 
șora.

Acestă proiectă s’a primită 
apoi și de comitetulă centrală, 
deși numai cu o maioritate de 
două voturi; s’a primită și omi- 
nosulă punctă 6 și conferința din 
Sibiiu a subscrisă tote cu unani
mitate.

Raportorulă recunosce, că noua 
programă săsescă a întâmpinată 
la alegătorii sași din comitatulă 
Brașovului „păreri diferite*1, der 
efise elă, „amă trebuită să conce- 
demă punctulă 6 ca preță pentru 
unitatea tuturoră alegetoriloră sași 
și a deputațiloră dietali sași, deși 
ne-a căcfută forte greu a renunța 
la organisația bine alcătuită a ale
getoriloră sași din tâte cercurile 
ca partidă politică ?“

Acestă situațiune, creată mai 
alesă în urma „trebuinței sâm- 
țite“ de a se aplana certele iscate 
în sînulă Sașiloră, o consideră 
însă raportorulă numai ca o fașă 
de transițiune și crede că păte în 
scurtă timpă se va afla o cale de 
mijlocă corectă și practică poli
tică pentru atitudinea publică și 
activitatea politică a poporului 
săsescă.

In genere raportorulă comite
tului și-a dată silința a combate 
părerile „greșite* și „neînteme- 
iate“, ca și când poporulă săsescă 
primindă noua programă dela Si
biiu și-ar fi schimbată credeulă 
său politică și ar fi adoptată o 
atitudine șovăitâre și încă directă 

în favorea guvernului actuală și 
a partidei sale.

Declarațiuni analdge au fă
cută în ceea ce privesce viitorea 
atitudine a Sașiloră și deputății 
Filtsch și Zay în dările loră de 
semă.

D-lu Filtisch a protestată în 
contra tesei lui Bausșnern, că 
„Sașii au trebuită să se de totă- 
deuna pe partea puterii1*, cjicându 
că după a sa convingere posiția 
politică a Sașiloră p6te să fiă nu
mai pe partea dreptului. Față cu gu
vernul adause d-sa, deputății sași din 
țera Bârsei vor păstra și de aci încolo 
o atitudine independentă, sprijinind 
nisuințele oportune și salutare ale 
guvernului, și combătendă pe cele 
neoportune și nesalutare. Spereză 
însă, că toți deputății sași voră 
face frontă în contra aceloru ni- 
suințe ale guvernului și ale dietei, 
cari amenință esistența națională 
a Sașiloră.

D-lă Filtsch nu admite, că no
ulă ministeriu va da politicei de 
naționalitate o altă direcțiune, 
decât a fostă aceea a ministeriului 
Tisza, pentru că în punctulă a- 
cesta toți Maghiarii suntă conduși 
numai de spiritulă de a face din 
Ungaria ună stată națională ma
ghiară.. Nici credința că guver- 
nulă va face mai multă dreptate 
Sașiloră, celă puțină în causa uni
versității săsescl și in afacerea admi
nistrării comitatelor Târnava-mare 
și Bistriță-Năsăudă, nu s’a reali- 
sată, ba alegerea scandalosă de 
vice-șpană în Bistriță-Năsăudă a 
sguduit’o tare, de aceea atitudinea 
deputațiloră sași în dietă va tre
bui să fiă o atitudine așteptătore.

Asemenea a declarată deputa- 
tulă Zay, că noulă guvernă nu 
este decâtu moștenitorulă regimu
lui Tisza și pănă ce nu va veni 
cu propuneri concrete, densulă va 
observa atitudinea sa independentă 
oposițională de pănă acuma.

C’ună cuvântă toți vorbitorii 
s’au silită a dovedi, că nimică nu 
s’a schimbată în atitudinea poli
tică a poporului sasă, der toți au 
trebuită să recunoscă că ună lucru 
totă s’a schimbată — adecă pro
grama.

După noua programă săsescă 
dela Sibiiu deputății sași nu mai 
potă vorbi în numele partidei na
ționale, ci fiecare numai în numele 
cercului seu.

După acesta programă Gruido 
Baussnern are totă atâta dreptate 
ca și d-lă Iosifă Filtsch.

Și aici este răulă celă mare!

Situația îu Bulgaria.
„Politische Correspondenz** comunică 

următorea caracterisare a situației poli
tice, ce domnesce actualminte în Bul
garia:

„Nici o îndoielă nu pote să fiă, că 
alegerile pentru Sobranie voră fi cu de- 
săvîrșire favorabile guvernului. Ba apropo 
domnesce îngrijirea, că va fi o oposițiă 
prea din cale afară slabă în Sobranie. 
Oposițiă d-lui Zancovă a fostă parali- 
sată rău pentru ună timpă 6re-care, prin 

succesulă guvernului bulgară în cestia 
episcopiloră. uposiția lui Radoslavof nu 
este îndreptată în contra Prințului Fer- 
dinandă, nici în contra politicei actua
lului cabinetă, ci în contra persdnei d-lui 
Stambulov. De altfelă e ună faptă po- 
sitivă, că d. Radosladof ar primi o îm
păcare d. Stambuloff și ar primi să între 
în ministeră. Stambuloff însă de-o-cam- 
dată nu pare dispusă a primi mâna în
tinsă de pace. Se teme să împărțescă 
puterea ou ună rivală, care în nisce îm
prejurări date ar pute deveni primej- 
diosă. Stambuloff nici n’are nevoiă a 
căuta o împăcare cu Radoslavof, a cărui 
o posițiă nu e o primejdiă pentru posi
ția guvernului. Decă, cu tote astea, 
împăcarea n’ar fi totuși de sfătuită, a- 
cesta e altă întrebare. De altă-felă, cu 
totă atitudinea nedispusă spre pace a 
d-lui Stambuloff, nu e cu neputință să 
nu se realiseze împăcarea în scurtă 
vreme.

„Totă lumea trebue să-și aducă a- 
minte — sferșesce „Politische Corespon- 
denz“ — că prințulă Ferdinandă e meș
teră în negocieri diplomatice și că a 
sciută să aplaneze în diferite ronduri 
astfelă de greutăți, într’ună chipă mul- 
țămitoră pentru Bulgaria.**

Armatele rusesci (lela graniță.

Corespondentulă din Petersburg ală 
foi ei „Pol. Corr.** se ocupă cu articululă 
diarului „Post.** din Berlină, care a sfă
tuită pe Rusia să’șl retragă armatele 

I dela granițe, observândă totodată, că 
Germania ca și Austro-Ungaria îi va 
urma esemplulă. Corespondentulă lui 
„Pol. Corr.** afirmă hotărîtă, că Rusia 
nicl-odată nu va ajunge în posiția de-a 
pute da astfelă de esemplu. Armatele 
rusesci, după cum a declarat’o acesta și 
„Ruskij Invalid**, s’au concentrată la 
granițe atunci când Germania și Austro- 
Ungaria au trimisă și ele spre granițele 
rusesci armate mai multe și mai tari, 
prin urmare aceste două state suntă da
tore să’șl retragă mai ânteiu armatele. 
E aprope îndoiosă, că în Viena și în 
Berlină ar afla de potrivită timpulă de 
față pentru astfelă de disposițiuni, fiind
că nici chiar atunci, când aceste două 
state și-ar retrage armatele, n’ar fi si
gură, că Rusia încă și-le va retrage. De 
altă parte, în calea retragerei armate- 
loră rusesci stau piedecl abia invingibile, 
cum ar fi de esemplu: marea depărtare, 
mijldcele de transportă și cheltuilile e- 
norme. Decă s’ar stabili o înțelegere' în 
privința acăsta între puteri, armateloră 
germane și austro-ungare li-ar fi destulă 
câteva (file pentru retragere, pe când 
Rusiei i-ar trebui săptămâni întregi. Lă- 
sândă la o parte tote aceste considera- 
țiunl, ar fi în defavorulă Rusiei, ca ea 
să’șl retragă armatele tocmai când ame
nință isbucnirea unui răsboiu. Din causa 
acesta Rusia nu’șl va retrage armatele 
chiar nici atunci, când Germania și Aus
tro-Ungaria ară face acesta.

O notă serbescă cătră Țarulu și Sultanulă.

După cum spune o telegramă din 
Constantinopolă, „Kreuzzeitung** anunță, 
că guvernulă serbescă a adresată o notă 
cătră Țarulă și Sultanulă, în care se ac- 
centueză necesitatea reorganisărei bi- 
sericei naționale serbescl. Mai departe 
cere prin o notă, ca metropolia serbescă 
să se înalțe la gradulă de patriarchată 
și se i-se dea dreptă de-a numi însăși 
pe episcopii din Bosnia și Macedonia 
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nordică. In afacerile oficiose, patriar- 
chulă ar fi supus unei comisiunl euro
pene de inspecțiune.

Rusia și Austro-Ungaria.
„Novoje Vremja“ scrie, că în Pe

tersburg nici vorbă nu este de vre-o 
apropiere a Rusiei de Austro-Ungaria, 
fiind-că convingerile tuturora este, că 
Rusia n’are lipsă de Austro-Ungaria. E 
lucru sciută, 4*-ce fdia rusescă, că con- 
trabalanțarea scopuriloră și intențiuniloră 
austro-ungare în Peninsula balcanică se 
pote face și pe altă cale. Austro-Ungaria 
nu mai pote conta pe aceea, că Ger
mania și Italia voră să’i promoveze de 
aici înainte interesele ei în Orientă. Pla
nurile împăratului Vilhelm suntă pote 
neplăcute pentru tripla alianță, der ca- 
racterulă său e o garantă destulă pentru 
neaprobarea mijloceloru, cu cari lucră 
diplomația austro-ungară.

Consistorulă, metropolitanii din Sibiiu. 
Alaltăerl, Luni, s’au începută ședințele 
consistorului metropolitană, sub condu
cerea Escl. Sale I. P. S. D. archiepis- 
copă și metropolită Miron Romanul, pen
tru cari au sosită din afară: Prea S. S. 
Loră episcopulă Aradului Ioană Mețiană 
și ală Caransebeșului Nicolau Popea; 
Precuvioșia Sa Ieroteu Beleșă vicară în 
Oradea-mare ; P. O. DD. protopresbiterl: 
Mihailă PopovicI din Orșova, Ioană Gur- 
bană din Butină, G. Crăciunescu din 
Belintă, R. de Crainică din Dobra, Ilustr. 
Sa L. Branu de Lemenyi căp. supremă 
din Brașovă, Mgn. S. V. Babeșă din 
Budapasta și On. D. Ioană Lengeru adv. 
în Brașovă.

** *
Din armată. Iosefă Magdu, preotă 

gr. ort. ală archidiecesei Ardâlului, e 
numită capelană militară cl. II. în re- 
servă. Căpitanulă lână llumița dela reg. 
31 de inf. e conoediată pe timpă de șese 
luni. Căpitanulă Ioană Popleceanîl dela 
batal. 28 de vânători e mutată la bat. 
24 de vânători. Sublocotenentulă înre- 
servă Dumitru Procopivict e mutată dela 
divisia 28 de bateriă grea la divisia 24 
de bateriă grea. Sublocotenentulă Vasilie 
Mărgineanu e mutată dela reg. 63 de inf. 
la reg. 83 de inf.

** *
Șoolă nouă. Românii de confesiunea 

ort. orientală din Sân-Nicolaulă-mare, în 
comitatulă Torontală, au zidită o fru- 
mosă școlă nouă română confesională, 
carea Mercurea trecută s’a predată 
destinațiunei. Păr. Aug. Hamsea ținu 
poporului adunată în numără forte 
mare ună discursă ocasională, în carele 
espuse însemnătatea șcâlei în genere și 
în specială însemnătatea școlei confesio
nale în desvoltarea poporului nostru ro- 
mânescă constatândă, ca prin zidirea și 
susținerea acestei școle nouă poporulă 
nostru din Sân-Nicolaulă-mare șl-a creată 
ună puternică mijlocă în desvoltarea și 
înaintarea sa pe tote terenele vieții, și 
mulțămindă poporului pentru jertfa 
adusă întru ridicarea acestui nou Sionă 
românescă, menită a schimba în spre 
mai bine sortea viitore a nemului ro
mânescă din aceste părți.

** *
Faptă demnă de imitații. Loouitorulă 

din Cs.-Simand Florea Mercea, în amin
tirea reposațiloră sâi părinți, moși, frați 
și surori, a dăruită bisericei gr. or. de 
acolo două prapore în valore de 30 fi. 
și a înfrumsețată Sf. Biserică cu tote 
utensiliile, respective: lumini, Unt de lemn, 
tămâiă etc.

** *
Boia de gură și de unghii a isbuc- 

nită între vitele comunei Câlnică.
J*. $

Focii. Ni-se scrie din Săcădată : „In 
18 (30) Augustă pe la 5 ore d. a. a is- 
bucnită în aeestă comună ună focă gro
zavă care a mistuită d®ce case dimpre
ună cu totă ce au avută bieții locuitori 
români loviți de aeestă nenorocire, pre
cum grâu, fână, paie și clădirile econo

mice. A cădută victimă focului și ună 
copilă de trei ani, precum și patru rî- 
mătorl. Foculă a luată nascere dintr’o 
jiredă de paie, pe lângă care se jucau 4 
copii ou aprinjore’"(ehibrite). Locuitorii 
păgubiți nu și-au putută nimică mântui. 
Paguba se urcă la 10,000 fi. Asigurată 
n’a fostă nici unulă." — In comuna ro
mânescă Rodă, lângă Apoldulă mare, au 
arsă peste 60 de case. Au perită în ' 
flăcări și o femeiă de 80 de ani și ună I 
copilă.

* )* * |
0 nouă fabrică in Transilvania. O so-; 

cietate francesă în urma concesiunei date I 
din partea autorității comitatense, a și 
începută la clădirea unei fabrici de cog- 
nacă pe teritoriulă comunei Vințulă de 
josă, care cu finea lui Ootomvre a. o. 
va începe a funcționa. Aeestă împreju
rare se presupune a fi avantagîosă pen
tru cultivatorii de vii ală căroră pro- 
duotă îlă liferau în toți anii unii agențl 
jidani după placulă loră, așa încâtă cul
tivarea viiloră începuse a regresa. între
barea e, că ore societatea numită nu se 
va folosi de ajutorulă jidaniloră care e 
totdeuna la disposițiă?

* * *
Urmările jocului de cărți. Ioană 

Schiopu din Galișă, în vârstă de 39 ani, 
tată a șese copii, fu găsită la marginea 
comunei Săliște cu capulă sfărîmată și 
abia respirând; după o oră muri. Ca bă
nuită fu arestată servitorulă dela mora 
din Săliște, Filipă Casană din Geoagiulă 
de josă, care mărturisi, că a sâvîrșită 
crima din răsbunare, fiindcă Schiopu îi 
câștigase cu o seră mai nainte banii în 
joculă de cărți.

**
0 nouă bancă ungurescă în Oradea- 

mare s’a întemeiată de canoniculă Eugen 
Szechenyi și de numeroși proprietari 
mari din Bihoră. Scopulă băncei e pro
movarea economiei câmpului și industriei. 
Capitalulă fundațională e de 100,000 fl. 
asigurată prin subscripțiunl.

** *
Jăfuire. Doi omeni înarmați năvă

liră în dilele trecute asupra ciobanului 
Banciu Uie pe Tărie cătrăDușă, îispar- 
seră capulă, îi legară mânile la spate 
și’lă închiseră în stînă, poruncindu’i să 
stea acolo, căci în casă contrară îlă îm
pușcă. Apoi mâuară din turmă 67 de 
oi. Deși ună loeuitoră din Poiana a 
fostă arestată ca bănuită, totuși pănă 
acum nu s’au putută descoperi făptuito
rii și nici oile nu s’au aflată.

** *
Poporațiunca Iașiloru. După recen- 

sământulă făcută de primăria din Iași, 
în primă vâra anului curentă, s’a cons
tatată, că orașulă Iași are 62,162 su
flete, locuitori stabili, afară de garni- 
zână, care numără peste 3,000, și popu- 
lațiunea flotantă, care se pote cifra 
erășl la vr’o 2 — 3000. Copii suntu 7,310, 
dintre cari, 3,582 băețl si 3,729 fete. 
După confesiune acești copii se împartă: 
ortodocși 2,514; israelițl 4,562 ; catolici 
163; protestanți 39; armeni 30; liberl- 
cugetătorl 2.

** *
„Cum pote deveni cineva Doctorii?" 

Sub titlulă acesta scrie ^Magyar Allamu 
dela 2 Septemvre a. o. următorele: „Ci
neva pote deveni doctoră parte prin 
aceea, că pe lângă depunerea câtorva 
mii de dolari, se adreseză cu încredere 
cătră redacția foiei „Nordd. Allg. Ztg.", 
parte prin aceea, că vestesce în ^Buda- 
pesti Szemle“, câtă de mare înrîurire a 
avută reformațiunea asupra Româniloră 
ardeleni. Cea din urmă tesă șl-a ales’o 
d-lă Moldovan Gcrgely, dascălulă de 
limba română, despre care Ungurii cred, 
că e mare învățată română, er Românii 
că e mare învățată ungură. Faptulă în 
sine, absurdă, fiind-.că protestantismulă 
este fătulă spiritului germană nicl-odată 
nu s’a putută înrădăcina în Europa 
răsăritenă, nicl-odată la Români și la 
Ruși. Dintre Slavi singuri numai Po
lonii și-au încercată noroculă cu elă, 
der au sfîrșit’o curândă. Prin urmare e 

o simplă poveste suposiția, că calvinis- 
mulă a avută influință binefăcătâre asu
pra Româniloră, e o ficțiune măestrită. 
Decă Românii ar fi aflată acâstă reli- 
giune așa de bună, cum o crede Mol- 
dovană, ar fi trecută la ea. Der acesta 
nu s’a întâmplată și adl nici ună Ro
mână nn se ține de Calvini. Cu tote 
acestea însă articululă lui Moldovană 
Gergely s’a bucurată de așa mare trecere, 
încâtă universitatea din Clușiu a hotă- 
rîtă (rectoră de faptă e: Szâsz Bela), 
ca în virtutea meriteloră „literare" să 
se ceră pentru elă doctoratulă de onâre. 
In Septemvre va fi promovată la gra- 
dulă acesta.

Fără comentară !

0 broșură a d-lui Axente Severu.
Cetimfi în „Kolozsvâr“ dela 2 

Septemvre:
Sub titlulă „Vâlasz gr. Teleki San

dor urnak" (Răspunsă d-lui conte Al. 
Teleky), Ratiu-Baciu, care a rămasă din 
revoluțiă ou renumitulă nume Axentie 
Severu, a scrisă o mică broșură. In bro
șura acesta răspunde contelui Teleki, 
care l’a acusată, că de numele lui e le
gată pustiirea Aiudului și a măcelărirei 
Unguriloru diu Ighiu. In răspunsă se dice, 
că elă n’are parte la pustiirea Aiudului. 
Elă pănă-ce a arsă Aiudulă îșl lega în 

i Ciumbrudă piciorulă umflată, ba când a 
vădută pe ferestră, că orașulă e în flă
cări a scrisă maiorului Lozenau în Bu- 
cerdea despre casulă acesta, care însă 
fiindă ocupată cu cina dise : ,,Ich hătte 
nie geglaubt, dass die Romanischen An- 
fiihrer so viei Takt und Vernunft haben!“ 
Că cine a fostă autorulă morală ală in- 
cendiărei, n’o spune..... Afacerea din
Ighiu, după răspunsă, Maghiarii au pri- 
cinuit’o, căol ,,au voită să jăfuesoă pe 
Români, er bravii noștri frați s’au apă
rată.“ Se înșiră apoi tote năcazurile și 
suferințele Româniloră dreptă acusă în 
contra tendințeloră ungurescl și dă sfa
turi fiă-cărui Ungură, cum Să’șl iubescă 
patria. Că unde potă căpăta broșura cei, 
cari voescă să’șl învețe datorințele pa- 
triotioe, nu scimă, fiind-că nu este în
semnată pe envelopa broșurei.“

N’avemâ. cunoscință de acesta 
broșură, der nu cumva reptila din 
Clușiu prin rândurile din urmă ar 
voi se nu se lățescă broșura, ru- 
șînându-se de lecția ce li-o dă d. 
Axente șoviniștiloru în ce privesce 
datorințele patriotice?

Corespondența „Gaz. Trans.“ 
Volnicii solgăbireesci.

Din coinitatulu Torontalu, la 30 Augustă n 
Onorată Redacțiune ! Alegerea de 

medică în Toraculă mare și mic a fostă 
ficsată pe diua de 28 1. c. OoncurențI au 
fostă: Dr. Ioană PopovicI, Dr. Hoffman 
Ignatie, Dr. Nagy Ignatie, Dr. Schiller 
Frideric, Dr. Mandel Bernat. Aceste 
două comune curată românescl au dorită 
cu orl-ce preta se-și aleagă ună Doctoră 
nu numai deplină cualificată, ci în in- 
teresulă loră propriu și destoinică în 
vorbirea perfectă a limbei române, Din
tre toți concurenții aeestă cualificațiune 
a avut’o singură numai Dr. Ioană Po
povicI, de presentă voluntară și asistentă 
la ună spitală militară din Budapesta. 
Ou tote acestea, vice-pretorele, carele a 
condusă alegerea, înțelegâudă despre do
rința ferbinte a poporului și inteligenței 
din Torace, în locă să lucre după senti- 
mentulu și dorința generală, elă ca func
ționară publică, carele trăesce și-și ca
pătă pita de tote cjilele din munca și 
sudorea acestui poporă, acelă vice-pre- 
tore, nu sciu din ce cansiderațiunl și 
interese, a lucrată chiar în contra do
rinței, generale punândă în candidațiune 
pe Dr. Hoffman, Nagy și Schiller, totă 
omeni cari nu ne cunoscă nici limba, 
nici obiceiurile. Din aeestă considerați- 
une dintre 18 representanțl nici unulă 
n’a voită să voteze, afară dc notarulă 
din Toraculă-mare Petru Dazsu și Te
odoră Checi notară în Toraculă-mică- 

ambii născuțl din mame române și hră, 
nițl și astădl cu hrană românescă.

Intelegința și poporulă prin părin
tele Vasile Domșa a insinuată recursă 
contra acestei procederl la alegere. Nu 
dicemă nimică de astădată, căci faptulă 
vorbesce de sine, ne ținemă de datorința 
patriotică însă a Vă anunța, să se înre
gistreze și aeestă procedere îndreptată 
contra interesului și dorinței juste a in
teligenței și poporului din Torace.

Sentinela.

Raportulu generalii
ală comitetului „Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporu
lui românul despre activitatea sa în decursulă 

anului 1889.
(Fine)

Din procesele verbale, luate în con
ferințele prescrise ale corpului didactică, 
subșternute spre revisuire, precum și din 
constatările direcțiunii și ale delegatului 
său, comitetulă a primită convingerea, 
că tâte puterile didactice, câte au fun
cționată la școla Asociațiunii, au fostă 
la loculă loră, și și-au împlinită dato
rința după-cum se recere; er din rapâr- 
tele speciale ale direcțiunei și ale dele
gatului nostru amă vădută cu plăcere 
că școla nostră continuă mereu pe calea 
progresului; acesta o au dovedit în modul 
celă mai eclatantă esamenele, atâtă cele 
semestrale câtă și cu deosebire cele 
dela sfârșitulă anului curentă, care s’au 
ținută în presența unui publică forte nu
meroșii și a multoră părinți venițl din 
mari îndepărtări anume spre aeestă 
scopă.

Amintimăla aeestă locă cu plăcere, 
că părerile ce le are comitetulă despre 
școla Asociațiunii le împărtășesce și or- 
ganulă de supra-inspecțiune ală statului, 
precum și împregiurarea, că întemeiată 
pe aceea, că s’a satisfăcută recerințeloră 
legi (§ filoră 17 și 103 art. de lege 
XXXVIII din 1868), comitetulă a re
clamată la locurile competente recunos- 
eerea dreptului de publicitate pentru 
școla nostră.

Date mai detaiate cu privire la în
tocmirea și mersulă școlei și ală interna
tului se cuprindă în programa, pe care 
o acludemă aici sub 4-/.

în ceea-ce privesce partea econo
mică amintimă, că de când s’a luată 
alimentarea în regiă propriă. s’a realisată, 
abstrăgândă dela aceea, că elevele au 
acuma ocasiune a se deprinde în eco
nomia casnică, față cu trecută, când 
alimentarea era dată în întreprindere, 
ună câștigă considerabilă. Câstigulă ob
ținută în decursulă anului școl. 1886/89 
d. e. a |fostă 2009 fl. 87. cr. Comitetulă 
a constatată la timpulă său cu plăcere, 
că meritulă în direcțiunea acesta compete 
d-rei directoră Elena Petrașcu. care a 
condusă alimentarea cu multă zelă și cir- 
cumspecțiune. Din rațiociniulă anului școl. 
1888/89, pe timpulă dele 1 Iulie 1888 
pănă în 7 Iulie 1889, s’a constatată o 
îmbunătățire față cu anii precedențl, fo- 
losindu-se în aeestă ană față de subven- 
țiunea preliminată pe 10 luni cu suma 
de 1377 fl., o subvențiune n.imai de 
586 fl. 10 cr. pe 12 luni

Acoperirea trebuințelor^ curente ale 
școlei în decursulă anului 1889 a fostă 
forte multă ușurată prin colectele, care 
au întrată spre aeestă scopă. In deosebi 
directorulă institutului de credită și eco
nomii „Albina" și membru ală comitetului, 
d-lă Partenie Cosma, și-a câștigată multe 
titluri la recunoscința nostră. Din colecta 
întreprinsă de domnia sa în decursulă 
anului amintită a intrată suma forte 
considerabilă de 2727 fl. 59 cr. Totă în 
scopulă arătată au mai întrată: a) dela 
institutulă de credită și economii „Albina" 
din Sibiu, pe lăngă suma de 500 fl. 
menită pentru stipendii, după cum s’a 
arătată la altă locă, ună ajutoră totă 
în suma de 500 fl.; 5) dela instutulă de 
credită și economii „Ardelena" din Orăștiă 
50 fl. ; c) dela însoțirea de anticipațiunl 
și credită „Hunedâra" în Deva 15 fl. Tutu- 
roră acestoră binevoitori și binefăcători 
ai școlei nostre, comitetulă nu a întâr- 
cjiată a le esprima mulțumită sa, despre 
ceea-ce onorata adunare generală e ru
gată să ia actu.

III. Administrarea averii Associațiunii.
Cu privire la administrarea averii 

Associațiunii ne luămă voia a aminti, că 
aceea s’a efeptuită și în anulă de ges
tiune 1889, pe lângă observarea evi
denței și a controlei corăspundătore. 
Taxele de pe la membri s’au încassată 
și în an. acesta în cea mai mare parte pe 
calea direcțiuniloră din despărțăminte, 
cari, cu puține escepțiunl, n’au pregetată 
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a’șl da totă concursu'ă lorii pentru obți
nerea resultateloră așteptate.

In legătură sub 57- ne permitemti a 
presenta onoratei adunări generale ra- 
țiociniulă pe anulă solară amintită (1889) 
pregătită, eu respectarea dorințeloră es- 
primate în adunarea din Făgărașă, ți
nută la 27 Augustă 1889 șicfilele următore, 
de oasarulă Associațiunii, d-lă Gerasimă 
Candrea, dimpreună cu ună raportă spe- 
oială ală acestuia, referitoră la rațio 
ciniu și la resultatele obținute.

Din rațiociniu se vede, că în de- 
cursulă anului 1889 venitele Associațiunei 
au atinsă suma de 14,211 fl. 11 cr., 
er erogațiunile suma de 12,520 fl. 83 
crucerl.

Starea averii a fostă la 31 Decemvrie 
1889 de 132.539 fl. 43 cr., cu 5205 fl. 
.56 cr. mai multă deoâtă în anulă pre
cedentă.

Intrega avere administrată de comi- 
tetulă Associațiunii a fostă la acelașă 
termină de 132,539 fl. 43 cr.

Suma depositeloră a fostă la 31 
Decemvre 1889 de 3,126 fl. 45 crucerl 
v. a.

Se arată mai departe, că din ve
nitele încassate sub diverse titluri s’au 
acoperită nu numai trebuințele buge
tare, ci și o parte însemnată din da
toria. vechie contrasă la bancă „Albina11, 
de când cu clădirea și adaptarea edifi
ciului șoolei de fetițe cu internată; s’au 
achitată mai departe spesele avute cu 
investițiuni și imposite nouă etc.

Comisiunea însărcinată cu revisuirea 
rațiociniului l’a aflată exactă și în con
formitate cu registrele și documentele 
justificative.

La cele espuse cu privire la rațio- 
.ciniu adaugemă, că afară de ajutorele 
amintite sub Nr. II alu acestui raportă, 
în decursulă anului 1889 a intrată la 
cassa Asociațiunei suma de 50 fl. din 
rămasulu fericitului G. Hangea din Ma- 
ieră, fostă ces. și reg. cancelistă în pen
siune. Suma acesta ar fi să se folosescă, 
conformă codicelui la testamentulă re
feritoră la numitulă rămasă, ca ună mică 
temeiu la înființarea unei reuniuni ro
mâne de sodall, seu de industriă peste 
totă, seu să se dâie ca ajutoră unei ase
menea reuniuni esistente; easeadminis- 
treză, pănă la alte disposițiunl, ca de- 
posită la cassa Asociațiunei.

In legătură cu rațiociniulă pro 1889 
se presentă proiectulă de bugetă pro 
1891 sub 6y.

IV. Membrii Associațiunii.
Membri ai Associațiunii au fostă în 

anulă 1889, ținendă contă singură nu
mai de aceia, cari au solvită taxele la 
timpă: a) fundatori 77, b) ordinari pe 
viață 148, c) ordinari cu taxe anuale 
294.

Intre membrii arătațl nu se află și 
cei însemnați în lista alăturată sub 7./' 
ca insinuați dela adunarea generală dela 
Făgărașă încoce pănă la finea anului 
1889 și dela 1 Ianuarie 1890 pănă la 
presenta adunare generală.

Dintre membrii Associațiunii au ră
posată în decursulă anului 1889 și pănă 
la acestă adunare generală, întru câtă 
dispună de datele respective, cei induși 
în lista alăturată sub 8./-

V. Biblioteca Associațiunii.
Biblioteca Associațiunii a constată 

la finea anului 1889, conformă raportu
lui actualului bibliotecară, alăd-lui Nico- 
lau Togană, d-to 7 Augustă a. c. din 
1953 opuri, 5114 tomuri și 4265 broșuri. 
Sporulă a provenită, ca și în anii pre- 
cedențl, din donațiunl și întrărl în schimb 
dela Academia de sciințe din Budapesta, 
dela Academia de sciințe ces. și reg. din 
Viena, dela academia română din Bucu- 
rescl, dela Universitatea săsescă din Si- 
biiu, dela societatea „Verein fur sieben- 
biirgische Landeskundeu în Sibiiu, dela 
biblioteca națională din Florența și 
Roma.

Vrednice de amintire suntă donați- 
unile în cărți făcute de președintele Asso- 
ciațiunii domnulu George Barițiă și de 
d-na Hermina Sentz, văduvă după fos- 
tulă directoră ală academiei de drepturi 
din Sibiiu și membru onorară ală Asso- 
țiaunii d-lă Dr. A. Sentz.

Dintre jscrierile periodice au în- 
cursă gratuită: „Telegrafulă română11, 
„Gazeta Transilv.u, „Luminătorulă“, „Bi
serica și școla11, „Foia Diecesanău, „Fa
milia" „Amiculă Familiei11, „Preotulă 
română11, „Economia națională11, „Ga
zeta poporului11 și „Pedagogulă română11. 
Inventariulă bibliotecii s’a sporită cu 
.109 esemplare din „Transilvania11, orga- 
nulă Associațiunii pro 1889.

Ne luămă voiă a aminti la acestă 
locă, că cu începutulă anului curentă 
biblioteca a fostă luată în semă de no- 
.ulă bibliotecară, d-lă .Nicolau Togană,

alesă în acestă funcțiune în adunarea ge
nerală din Făgărașă în anulă 1889.
VI. „Transilvania*, organulă Associațiunei. 

„Transilvania11, organulă Associațiu
nei, a continuată a se eda și în anulă 
1889 sub redacțiunea președintelui nos
tru, d-lă George Barițiă, după-ce adu
narea generală din Abrudă din anulă 
1888 a lăsată neocupată postulă de prim- 
secretară, cu care după statute e îm
preunată și redactarea acestei foi.

Ca și în anulă 1888 s’a scosă „Tran
silvania11 și în anulă 1889 în 700 de 
esemplare, din care 570 s’au trimisă la 
membrii Associațiunei, 2 la prenume- 
ranțl, 18 la despărțâminte, 48 la biblio
teci școlare și în schimbă și 9 oficiose. Ea 
s’a trimisă gratuită tuturora membriloră, 
cari plătescă tacsele regulată.

Cu începerea anului curentă, redac
țiunea foii a trecută în mânile primă- 
secretarului alesă în adunarea generală, 
ținută în anulă 1889 în Făgărașă, ale 
domnului prof, semin. Ioană Popescu. 
Noulă redactoră urmândă în tocmai ho- 
tărîrii comitetului din ședința dela 21 
Decemvre 1889 Nr. prot. 161, a adop
tată ortografia Academiei române și a 
scosă și continuă a scâte foia în formată 
8° mare, purtândă fiă-care numără în- 
vălișă. Și după schimbarea indigi- 
tată întâmplată în redacțiune f6ia con
tinuă a se ținea la înălțimea timpului 
și a chemărei sale, servindă și ea în 
realisarea scopuriloră Associațiunii, oarl 
suntă literatura și cultura nostră na
țională.

VH JDespărțămintele Associațiunii.
Cu privire la despărțămintele Asso

ciațiunii îesemnămă cu plăcere, că afară 
de celă din Gherla, din Șomcuta mare, 
din Bistrița, Sighișora și Mediașă, (cele 
3 din urmă nici nu funcționeză) în tote 
s’a desvoltată o activitate îmbucurătdre 
întru promovarea scopuriloră Associați
unii, care suntă literatura și cultura na
țională, cele mai înalte interese, ce le 
avemă, și e îndreptățită speranța, că in- 
teresarea acesta îmbucurătore va cresce 
din ană în ană.

Ce privesce proiectulă pentru o nouă 
împărțire a teritoriului Associațiunii, sta
rea lucrului o amă îndigitată sub pt. I. 
ală acestui raportă.

VIII.
Supunândă raportulă acesta apreți- 

ării onoratei adunări generale în legătură 
cu adusele: 1. rațiooiniulă pro 1889 
împreună cu raportulă cassarului; 2. 
bugetulă pro 1891; 3. consemnarea
membriloră nou-însinuațl; 4. consemna
rea celoră ajutorați prin stipendii; 5.
consemnarea celoră răposați dintre mem
brii Associațiunii; 6. raportulă comite
tului privitoră la o arondare nouă a 
despărțăminteloră Associațiunii în legă
tură cu ună proiectă de arondare; 7.
raportulă comitetului relativă la miia de 
florini, votată în scopulă înavuțirii lite
raturii poporale române; 8. programa
IV. a șcblei de fete a Associațiunii, adu
narea generală să binevoescă : a) a da 
comitetului absolutorulă pentru activi
tatea lui din 1889; b) a aproba buge
tulă propusă pro 1891; c) a declara de 
membri pe cei consemnați în lista pre- 
sentată; d) a face amintirea obicinuită 
pentru membrii răposați; e) a lua la cu- 
noscință raportulă comitetului și pro
iectulă aceluia relativă la o nouă aron
dare a despărțăminteloră Associațiunii;
f) a se pronunța în merită asupra vede- 
riloră cuprinse în raportulă oomitetului 
relativă la miia de florini, votată pentru 
înavuțirea literaturii poporale române;
g) a întregi comitetulă prin alegerea 
unui membru ordinară pe periodulă 1890 
-1893.

Din ședința comitetului Associațiunii 
transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, ținută în Sibiiu, la 
12 Augustă 1890.
G. Barițifi m. p. Dr. Ioană CrișianO m. p. 

președinte. secretarii alu II-lea.

Literatură.
Din editura librăriei Enric Zeidner 

din Brașovă au apărută următârele cărți 
didactice:

1. Noulă Abcdaru ilustrată întocmită 
pe basa cuvinteloră normale, însoțită de 
ună conductoru practică, de Bomețiu Do- 
garu, directoră și învățătorii la șcbla ca
pitală română gr. or. dela biserica Sf. 
Adormiri din Satulungă ală Săceleloră.

Partea I pentru anulă l-iu de școlă.
Partea II pentru anulă ală 2-lea de 

școlă.
2 Carte de cetire ilustrată pentru 

șcdlele primare române, prelucrată după 
mai mulțl autori, de G. Zaharia, învă- 
țătoră.

v Partea I pentru anulă ală 3-lea de 
școlă.

Partea II pentru anulă ală 4-lea de 
școlă.

T6te aceste manuale suntă lucrate 
pe basa unei esperiențe îndelungate și 
în conformitate cu gradulă de desvoltare 
ală eleviloră, pentru cari se atrage aten
țiunea d-loră învețățorl.

Insciința/re.
La școlele medii rom. gr. or. din Bra

șovă ('gimnasiu, școla reală inferioră și 
școla comercială) anulă școl. 1890—91 
se va începe cu 1 Septemvre st. v. 1890. 
Esamenele de repetițiune și esamenele 
de primire pentru olasa I gimnasială și 
cl. I reală se voră face în 30—31 Au
gustă st. v., er înscrierea școlariloră va 
urma în 31 Augustă și 1 Septemvre st. 
v. pe lângă condițiunile următdre:

1. Pentru a fi primiți în clasa I 
gimnasială seu reală, școlarii trebue sS 
fiă trecuțl de 9 ani și să presenteze tes
timoniu de 4 clase primare absolvate cu 
succesă, atestată de boteză și certificată 
de vaccinare seu revacoinare, adecă că 
suntă altoițl odată seu și de a 2-a oră. 
Cei ce nu potă produce testimoniu sco
lastică despre 4 clase primare, voră 
avea sâ dovedâsoă prin esamenă, că 
posedă cunoscințele, ce se potă câștiga 
în acele 4 clase; er aceia, cari voră 
produce testimoniulă recerută, se voră 
esamina numai din gramatica limbei ro
mâne și din aritmetică. Dela acestă esa
menă suntă dispensați aceia, cari au 
absolvată anulă precedentă la școlele 
centrale rom. gr. or. de aici. In I. clasă 
gimn. nu se potă înscrie mai mulțl de 
60 școlari.

— Școlarii, cari voră să între în 
cl. I comercială, trebue să fi absolvată 
cu succesă 4 cl. gimnasiale, reale sâu 
civile. La casă, că n’ar putea produce 
testimoniu, că au absolvată aceste clase, 
voră avea să dovedescă prin esamenă 
cunoscințele recerute.

2. Șoolarii, cari vină dela alte ins
titute, pentru a fi înmatriculați în alte 
clase, au să presinte testimoniulă de 
clasa absolvată în anulă școl. 1889—90, 
testimoniu de boteză, și cei ce n’au îm
plinită 14 ani, certificată de revacoinare. 
Școlarii, cari au absolvată anulă școl. 
precedentă la șcâlele nostre, nu trebue 
să producă aceste documente.

3. Didactrulu (taxa școlară) se plă- 
tesce la înmatriculare seu întregă seu 
celă puțină jumătate și anume : pentru 
școlarii români de confesiune gr. or. seu 
gr. cat. din gimnasiulă inferioră și din 
școla reală inferioră 7 fl. 30 cr. v. a. 
pe ană, eră pentru cei din gimnasiulă 
superioră și școla comercială 11 fl. 50 
cr. v. a. pe ană. Școlarii de altă con
fesiune au să plătescă didactru de 4 ori 
mai mare. — Cei ce se inmatriculeză 
de prima oră la aceste scoli plătescă 
odată pentru tot-deuna 2 fl. v. a. ca 
taxă de primire.

4. De didactru se potă dispensa nu
mai acei școlari, cari voră cere acesta 
în scrisă și voră dovedi, că ei seu pă
rinții loră suntă cu totulă lipsiți demij- 
loce materiale și că au absolvată anulă 
precedentă cu calcululă generală celă 
puțină „bine11, și cu purtarea morală 
„bunăa. Cererile pentru dispensare îm
preună cu atestatele necesare se voră 
înainta subscrisei direcțiuni pănă’n 15 
Sept. st. v. Pentru semestrulă primă nu 
se dispenseză de didactru acei școlari, 
cari suntă obligați a plăti taxa de pri
mire.

Brașovă, 16 Augustă st. v. 1890.
Direcțiunea școlelorâ medii rom. gr. or.

Bare fle semă și imilțămită publică.
Subscrișii ținendu și de dotorință a 

aduce la cunoscința onoratului publioă 
resultatulă petrecerei arangiate la 3 Aug. 
a. c. întru folosulă scolei gr. cat. din 
Cenade, îșl iau libertatea a vă ruga să 
binevoiți a da locă în colănele pre
țuitei „Gazete11 dărei de semă ce ur- 
meză:

Suma totală a baniloră, incurșl cu 
ocasiunea petrecerei și după acee8 a 

fostă de 97 fl. 80 cr., care sumă s’a în- 
cassată dela următorii contribuențl: On. 
D-nl: Vasilie Suoiu, Cergău mică 1 fl. 
50 cr., Aronă Deacă, Blașiu 3 fl., Petru 
Solomonă, Blașiu 3 fl., Ioană Orga, 
Blașiu 1 fl., Art. Lupană, Blașiu 1 fl. 
50 or., Leopold Heizicoviciu Blașiu3 fl., 
Spectabilii D-nl: Nicolae Moldovană, 
Blașiu 2 fl. 60 cr., Simonfi Alajos 2 fl., 
Pongrâcz Gâza 2 fl., Virgilă Brendu- 
șianu 1 fl. 50 or., Stimații D-nl Marton. 
Samuel, Cenade 2 fl., Nusbaum Iosef, 
Cenade 2 fl., Nusbaum Eduard 1 fl. 50 
cr., Ioană Istadie, Cenade 2 fl., Nicolae 
Agerbicianu, Cenade 2 fl., Osica Barbu, 
Cenade 2 fl., Nicolae Olariu, Cenade 1 
fl. 50 cr., Ilie Popa, Cenade 1 fl. 50 cr., 
M. On. D-nă Georgiu Bărbată, Blașiu 
5 fl., On. D-nl Basiliu Turcu, Blașiu 5 
fl., Simeonă Moldovană, Cergău mică 2 
fl , Ioană Deacă, Roșia 2 fl., Basiliu Lu- 
pescu, Roșia 2 fl., Vasilie Munteanu, 
Roșia 2 fl., Filipă Pojaru, Coșlariu 1 
fl. 50 cr., Ioană Trifu, Tăuni 2 fl., St. 
D-nl A. Trifană Blașiu 1 fl., Popa Cu- 
lița, Sântimbru 1 fl. 50 cr., Simeonă 
Marcu 80 cr., și Ioană Patachi, Du
mitra 80 cr., On. D-ne S. Neagoe, Bros- 
cenl 1 fl. 50 cr., Ana Czicheli, Cergău 
mică 1 fl. 50 cr., N. Petruța, Tăuni 1 
fl. On. D-nl Ioană Popă, Drașovă 1 fl. 
50 cr., Nicolau Puianu, Lupu 2 fl.

Aronă Domșa, Șeica-mare 2 fl., Fi
lipă Dooolină, Micăsasa 2 fl., Basiliu 
Dancu, Țapu 1 fl. 50 cr., Cruoianu Măr- 
gineanu, Cenade 1 fl. 50 cr., Nioolae 
Hulea, Hașagă 2 fl., Michaelă Denghelă, 
Cenade 1 fl., Neagoe Alesandru, Buia 
1 fl. 50 cr., St. d-nl Iohană Andreși 
Cergău mică 1 fl. 50 cr., Veres Ferencz, 
Cergău mică 1 fl. 50 cr., Ioană Demiană, 
Roșia 1 fl., Aritonă Popă, Tăuni 80 cr., 
Iohană Ehrman, Cenade 1 fl., On. d-nl 
Tuzson Gyârfăs, Cenade 3 fl., Dobaly, 
Zsigmond, Roșia 2 fl., Gâlfi Istfân 2 fl., 
Elekes Sândor, Roșia 1 fl.; d-nii Iacobă 
Munteanu Cenade 80 cr., Puskâs Adolf, 
Cenade 1 fl. și d-na Paulina Harșianu, 
Cenade 2 fl. v. a. Subtragendu-se din 
suma de 97 fl. 80 cr. v. a. spesele aran- 
giărei, cari au fostă 41 fl. 30 cr., resultă 
venitulă curată 56 fl. 50 cr. v. a.

Dreptă aceea, considerândă, că pe
trecerea pe lângă acestă frumosă venită 
materială a avută și folosulă acela mo
rală, că fiindă cercetată de ună publică 
numerosă de deosebite naționalități și 
confesiuni, a decursă cu însuflețire și în 
armoniă pănă la revărsatulă dilei ur nă- 
tore; considerândă, că cu câtă astădl 
amicii cei adevărați ai causei școlare 
suntă mai rari, cu atâta stima și reou- 
noscința nostră cătră dânșii trebue să 
fiă mai mare, mai profundă, — subscrișii 
în numele comitetului arangiatoră și în 
numele poporului gr. cat. din Oenade, 
ne permitemă a esprima cea mai sinceră 
și cordială mulțămită tuturoră Prea Sti- 
mateloră domne și Generoșiloră domni, 
cari au binevoită a concurge și a con
tribui cu plăcere la realisarea unui scopu 
sfântă și salutară.

Cenade la 20/8 1890,
George Bărbatu, Aureliu Harșianu,

președ. secretară.

<C«u*mdIui pieței fflrașovih
din 3 Septemvre ot. n. 1890.

Bancnote romUnasel Oump. 8.76 V§nd 8.82
Argintă românescă - n 8 70 n 8.76
Kapoleon-d’orI - - - M 8.79 n 8.83
Lire turcescl - - - n 10.15 n 10.20
Imperiali .... »» 9.12 FI 9.17
Gtalbinl a 5.20 5.25
Scris, fonc. „.Albina116°/e H 101.- M _

<■ - n 5°/(i
h 99.50 —

Ruble rusascl - » n 135.— 11 136.—
Mărci german® - - n
Discontulă 6- po ană.

—t—
11 —■—

Cn?sală la bursa ds Vîoaa 
din 2 Septemvre st. n. 1890.

R«nta de aură 4“/0................... 100.95
Renta do hârtiă5°/(l...............................99.25
(mprumutulă căiioră ferate ungara -

aură ................................................. 110.—
dto argintă.............................. 96.90

ostă ungare (3-a emisiune) - - 109.50
Bonuri rurale ungare ..... 89 20
Bonuri croato-slavone...............104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —__
Imprumutulă cu premială ungurescă 137._
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului . . 127,25
Renta do hârtiă austriacă .... 88.05
Renta de argintă austriacă .... 89.55
Renta de aură austriacă.......................'105,55
LosurI din 1860 - -..................... 138.25
Acțiunile băneai austro-ungare - . 969._
Acțiunile băncei de credită ungar, - 352.50 
Acțiunile băncei de credită austr, - 308._
Galbeni împărătesei.............................. 5,39
Kapoleon-d'orl...................................8.82
Mărci 1(0 împ. germane .... 54,571/.
Londra 10 Lovrts etorlingo - - . 11105 '

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ELECȚIUNI DE FIA»
Subsemnata aduce la cunos- 

cința onor, publică, că pri- 
mesce elevi și eleve atâtu în
cepători câtu și mai înaintați 
spre instruire la pianu cu con- 
dițiuni forte convenabile.

Elena I. Mantsu.
Strada orfanilor!! No. 7.

Stracla, Sclxeilor-ă. 3SJ"o.
417,3-1

MCEULO „LUMINA"
Fondată la 1867 în

BUCURESCI, CALEA. RAHOVEI, 46.
Școla nostră cu 1 Septemvre a. c. 

’șl-a complectată tote clasele liceale, 
avendă și o secțiune preparatore de ba
calaureată, sub conducerea și garanția 
morală a profesoriloră publici aci notați:

Gr. G. Tocilescu, inspectoră generală 
de șoole și profesoră universitară.

C. D. Dumitrescu, profes. universitar.
Davi^u JEmanoilu
D. Negreanu
Nicolae Barbu, profesor la

n 
n 
»

Szâm 1438—1890 tkvi. 416,1—1

Arveresi hirdetmonyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Also Venecze gr. keb. iskola alap vegrehajtatonak Grid kozseg vegrehajtâstszen- 
vedo elleni 221 frt. 30 kr. tokekoveteles es jâruleka irânti vegrehajtâsi ugyeben 
a brassoi kir torvenyszek a fogarasi kir. jârâsbirosâg teruleten levo Grid kozsegben 
fekvo a Gridi 294 szâm țjkvben foglalt:
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Sf. Sava. 
Lazără. 
Lazără. 

M.-Bravu.

megjelolt ingatlanok az 1890 evi October ho 2-iJc

0300

I
CâstignjL-

Untt institute de bancă caută, ori 
unde persdne pentru vendarea în 
rate a losuriloră permise prin lege. 
Condițiuni forte favorabile.—Ofer
tele se voră adresa sub inițialele 
B. I. la A. V. Goldberger es- 
pedițiunea de anunțuri, Budapesta, 

vă; zi uteza 9.

407,6-6

1X00000000000000000000 DOOOOOO

Ioanil Otescu
Ioana Clinciu
George Comanu,
Lupu Antonescu la școla de institutori.
D. B. Cordescu vechiu profesoră la 

școla de institutori.
Prețurile fixe și forte reduse suntă

pe ană:
I. Pentru bacalaureată: interni 1200, 

semi-interni 800, esternl 700 lei.
II. Pentru liceu: interni 1000, semi- 

internl 800, esternl 600 lei.
III. Pentru gimnasiu: interni 800, 

semi-interni 600, esternl 400 lei.
IV. Pentru cursulă primară : interni 

600, semi-interni 400, esternl 200 lei.

104
444

4129
4870/1
4871

elrendelte, es hogy a 
napjăn delelott IO o'rakor Grid kozseg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 âvi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kij eloltovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerti elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras 1890 evi Mâjus ho 3-ân.
A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.

D. R. Cordescu, Gr. G. Tocilescu,
director, institutului. directoru de studie.

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

binevoiască a scrie pe cuponuliî mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (țiarulu nostru până acuma.

Totodată facemO cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potii 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Sosirea si jtarea liwilorfi în Brașovu.
I. Plecarea tremiriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulă accelerată: 2 ore 43 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu Ia Bucuresci:

Trenulă de persone: 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 <5re 33 minute după amedl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după ame<jl„

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 ore 23 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 10 ore 31 minute sera.

Mersnlu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predealft JPredealtt—est a B.-Pestu-Ajradtt-ITeiuș FS,e£iaș-Ara«fiw-®.-®Besta
Trenă 
accele

rată.

Trânti 
aooole- 

ratâ
Tren de Tronde 

per- 
s6ne

per
sons

Trona 
aoosle- 
ratft

Tronă Trona 'Pren(ii 
de

pers.
accele
rații.

Trenă 
accele
rată.

Trenu 
de 

pers-

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbbu 
Nădbșel

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

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințulă 
Aiud

de

Teinșft

4.26
4.58

9.05
9.35

) I

susă

I 
I

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașh 
Elisabetopole 
Sighișbra 
Hașfaleu 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișă

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

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3c

10.50
7.35"

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

“6Î22
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 36

6.10,
9.28

11.58
1.51 .
2.06-
2.46'
3.40-
4.03:
4.25:
4.51 I
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
9.10
9.44

10.31

Bucuresci 
IPtredetBlo 
Timișă

BrașovQ

Feldidra
Apața
Augustină 
Homorodă
Hașfalău
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelu

Teiușu

Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelu 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca 
Răv
Mezd-Telegd

I
Oradea-mare .

11.23
12.08

P. Ladâny
Szolnok

Sludnpesta

I Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.49
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.5«
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

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. -
5.28
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

II'
4.45|, Viena

4.10
4.50
5.50

9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,55
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

1.55
2.25

SSnuSapesta 
Szolnok

Aradă

1.35
1.59;
2.32
2.59,
3.13
3.18
3.38
4.03;
4.14
4.36;
5.06
5.24
5.45;
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
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
6.05

Glogovațu 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasadj 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotti
Vințulă de josh 
Alba-Iulia 
Teinșă

8.-
2.-
4.20
8.10

^2.20
12.34
7 3.05
1:3.23
5 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] Teiușfl 
Alba-Iuiia 
Vințulă de josh 
Șiboth 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ria 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conoph 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
GHogovaț

9.40:
1.02’
5.27 I 
5.50'
6.02 '
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

AradQ

I

ova

J I
Szolnok
Budapesta

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21

6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27 1
5.44
6.06
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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiti

©o^șa-miScă,—Sibîiu
Tr. do p. T. <1- p. Tr. 0 m

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

Sâbiâu-Cojsșa-micâ
Tr. omn, Tr. de p. Tr. de p.

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

5.49
?6.06
-6.24
16.53
= 7.06
7.45

11.51
1.55
7.20| 1.40 ~6.051’

Cucerdea - Oșorheiu 
Beghinutâ săsescâ

Tr. do p.

U£urfeșA-S.ud®ș*-E3istM-ița Bistrița-Muresu-Ijudoșu
11. omn.11

4. — | Bistrița 
~6*481 Tagd-Budatelecâ 

g 591 Mureșă-Ludoșă

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

Murășă-Ludoșu 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernută 
jSânpaulă
Mirașteu

Sâaaeria (Piskij-^etfi’wșeiaii S*elr®șens-®imeri!a(Piski)
T. d. p. T, omn. T. omn.) T. omn. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50i ^etroșeni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.16|Pni 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03|Hațegu 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Aradd—Timis6i*a

Oșorheiu

T. omn

4.03
4.49
0.24 

“6ÂJ4
6.43
7.28
8.-

I.

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

Reghinul-săs. i 7.26

Tr. de 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
5.35

Beghiuuld sdsescîb 
Oșorheiu-Cueerdea

Ti suiș ora—ALimdA Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernuth
M. Bogata 
Ludo ști
Cheța 
Cucerdea

Aradu
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18
|Timiș6ra 1- omn.

6.30
T. omn-

1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 iMerczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 |Ndmeth-Săgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06|Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50|Aradă 9.25 3.55

C2 Sais’iș w—Tiwsfta Turda—Gliirișâ

T. omn’
1.16
4.50
7.21

Ghirișd 7.40 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40J
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirîșâ 6.25 10.— 3.-1

Sigfeîșwra—Odorheiu ©dorfiieiu—Si$liiș6ra
Sighișdra 
Odorheiu

11.25 Odorheiu
1.50||8ighiș6ră

Tipografia A. MUREțiIANU Brașov.

Oșorheiu

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. dc p.

8.25
10.-

7.24 5.54
7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.08
9.02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. du p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Ssmerâa (Piski)-Uimied.

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Uuled.-Simeria (Piski).

Unieddra 
Cerna 

10.52 5.2yiSimeria
8.40 2.45

9.25
9.51

10.10


