
^asnwea miBtardîlma 
’Tipografia;

BRAȘOVU, piața mare Hr. 22 
Scrisori nofrancata nu 30 pri
mes oii. ManuBoripte nuaora- 

trimitfi I 
BIiobiIIb de aiucliii:

Brijovu, piața mare Hr. 22 
Inserate mai primesou in Vișina 
Kudol/S MosseHaaunstein A Talger 
IQtio Maas), ftnrit Schalek, Âlou 
Strttdl M.Bttke>,A,0ppelik,J,2)im- 
iteierg; tn BHiapesta: 4. V. Sold- 
kerger An'on Mesei Xcketetn Bernat: 
la Frankfurt: S.L.Daubs;1n Ham- 

liurg: 4. Steiner.
Prețuia inaerțiuniiorâ; o aeriă 
parmondu pe o oolâuă fl or. 
■i 80 or. timbru pentru o pu- 
blioare. Publicări mai dane 

după tarifă ți învoială.
Reclame pe pagina Hl-a o 
sereă 10 or. v. a. său 80 bani.

/ ^Z.“X"T^"C7 UETT.

a(dnseta*eBe în iiă-oare <]i. 
ISoaamre dmîii Awtio-Ungaria- 
Pe unfi ană 12 fl,, pe n6e. luni 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pbiîii România il xîrilaătate: 

Pe unu ană 40 franoi, pe ș6se 
luni 20 franoi, pe trei luni 

10 franoi.
Se prenumără la tdte ofiolele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotorl.
Aboiamestil țaatru Braiovu: 

la administrațiune, piața are 
Nr. 22, otagiulă I.: pe unu ană 
10 fl., pe șeBe luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
oasă: Pe ună ană 12 fl. pe 
țdse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Unu exemplară fi or, v. a. său 

IE bani.
Atâtă abonamontele o&tă și 
inserțiunile euntă a se plăti 

înainte.
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ZSToin. a'Dcnamentu
la

„GAZETA TRANSILVANIEI”.
Cu i Kulie flSS>8 stilu vechiu 

s’a deschisu nou abonamentu, la careîti- 
vltămâ pe toți amicii și sprijinitorii folel nostre.

PrețulIu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fl

po ș6se luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pa 
făse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou 
sS binevoâscă a scrie adresa lămuritii și 
a arăta și posta ultimă.

AdmlBistraținnea „Sazeîei Transilvaniei1'.
Brașovîi, 5 Iulie v.

Tdte foile unguresc! se ocupă 
de situațiunea parlamentară creată 
în urma obstrucțiunei stângei es- 
treme, despre care mai mulț! din
tre vorbitorii ei au Țisă în ședin
ța de alaltaer! a camerei, că este 
o armă îndreptățită în contra ab
solutismului maiorității.

Foile guvernului vedă, că în
torsătura ce au luat’o lucrurile nu 
este nicidecum favorabilă minis- 
teriului Szapary și-și dausilințaa- 
cumu se iacă responsabilă pe stân
ga estremă pentru urmări, dicendă 
că numai violenta ei purtare e de 
vină la tote. Oficiosulă „Nemzet" 
apeleză la politicii sobrii și se
rioși ai stângei estreme, ca se in- 
fluințeze asupra soțiloru loru în 
favorea unei împăcări, căci la din 
contră este amenințată integrita
tea parlamentarismului ungurescă. 
^Pester Lloyd“ nu crede, că se va 
putea eși din încurcătură decâtă 
prin disolvarea dietei. Er [câtă pen
tru foile Koșutiste, aceste susținu 

că numai violența guvernului a 
creată crisa de față parlamentară 
și declară categoricii, că Koșu- 
thistii nu suntă nici decum dispuși 
de-a ajuta ca proiectulă pentru 
reforma 'adminstrației se devină 
lege și încă în decursulă acestei, 
diete.

Una din foile care asemenea 
stă în strînse legături cu gu- 
vernulă, „Neues Pester Journal11, 
face ministrului președinte Szapary 
unele observări, cari dovedescu că 
și în sînulu maiorității mulți suntu 
fbrte nemulțumiți cu atitudinea lui.

După ce constată că stânga 
estremă vrendu a încărca odiulu 
obstrucțiunei în spinarea guver
nului și a maiorității a făcută o 
trăsătură de șacă bine succesă, 
Jice, că contele Szapary nu tre
buia nici decum să refuse bruscă 
propunerea de armistițiu a celoră 
din oposițiă! c|ice că nu a foștii fe
ricită acestă atitudine debrece n’a 
putută se respingă odiulu asupra 
conducătoriloru din oposițiă, n’a 
putută se folosescă ocasiunea pen
tru a paralisa planurile de ob- 
strucțiune.

Decă guvernulă nu proceda a- 
tâtu de bruscu, adaugă numita 
foie, ci arăta moderațiune și bună 
voință, ar fi făcutu prin acesta 
cea mai bună impresiune asupra 
opiniunei publice și posițiunea mi
nistrului președinte s’ar fi întărită 
și față cu acestă opiniune și față 
cu cercurile înalte. „Accentuămă, 
4ice „N. P. Journal", și efectulu 
față cu cercurile înalte, pentru că 
șefulu cabinetului a angajată întru 
câtva în publică și corbna pentru 
proiectulă seu de lege, și de se 
va îngloda cu acesta din urmă, 
pdte se provoce ună resentimentă 
neplăcută la locurile mai înalte".

Situațiunea parlamentară e fbrte 
posomorită și pressa guvernamen
tală însăși recunosce acum că spe
ranțele, ce și le-a făcutu la în

cepută, s’au zădărnicită și că a 
urmată o mare desamăgire.

Cum se voră desfășura pănă 
în cele din urmă lucrurile nu pu- 
temă sci, der vedemă că minori
tatea oposițională, făcendă obstruc- 
țiune, crede că-și împlinesce o 
datoria pentru libertatea și con- 
stituționalismulă țării, care suntu 
amenințate de absolutismulă ma
iorității ; crede că luptă pentru 
apărarea autonomiei și a libertă- 
țiloră publice și pentru delăturarea 
periculului de a introduce biro- 
cratismulă în comitate; crede cu 
ună cuventă că apărendă self-go- 
vernementulă, apără temelia sis
temului parlamentară și că prin 
urmare aduce ună serviciu patriei, 
decă se voră opune în ori-ce chipă, 
fiă și prin obstrucțiune, proiectatei 
reforme.

CRONICA POLITICĂ,
— 5 (17) Iulie.

In timpulîi din urmă s’a discutată 
în (fiarele bucuresoene cestiunea rema- 
nierei ministerului. „Națioualulti" de 
Joi scrie în privința acesta: „îndată 
după întorcerea miniștriloră plecați la 
Iași pentru înmormântarea ilustrului Ko- 
gălniceanu, credemă a sci, oă se va a- 
visa la remaniarea și complectarea mi- 
nisteriului."

— Pressa europână se ooupă con
tinuu cu visita împăratului germanu în 
Anglia. Pe când pressa englesă în mare 
parte comenteză acestă visită în mo
dulă cela mai favorabilă, pe atunci pressa 
rusescă pare îngrijată și esprimă o ne
mulțumire generală. „Nvvosti* face apelă 
la diplomația rusâscă și francesă, ca în 
celă mai sourtă timpă să grăbesoă a în
cheia tractaturi de alianță ruso-francesU 
și să caute și alțl aliațl. Asemeni aliațl 
naturali ar fi, după „Novosti", Dania, 
Svedia, Norvegia și Țările de josă, de- 
orece nici unulă dintre aceste state n’ar 
voi să fiă înecată de marea germană. 
„Novosti" amintesce la acestă locă și 

Spania și Portugalia, oarl ară pute să 
fiă aliate naturale ale Franciei și de 
aceea foia rusescă și provâcă pe Fran- 
cesl, ca să încheiă alianță cu aceste 
state. — „Novoie Vremiau crede cu totă 
hotărîrea, că Anglia nu se va alătura 
la tripla alianță, der se provocă la an
tipatia Angliei față cu Rusia și crede, 
că Anglia va faoe totă posibilulă, oa să 
sumuțe statele din tripla alianță la răs- 
boiu în contra Rusiei. Din astă punctă 
de vedere, află cu cale, oa Rusia să se 
îngrijescă câtă mai iutu de aliațl, căci 
în starea actuală de lucruri ună stată nu 
se p6te ferici fără aliată. — „Moslcovs- 
Itija Viedomosti„ (fice, oă Germania ar 
voi să atragă Anglia '■în tripla alianță 
din causa flotei sale de răsboiu, căci 
decă Anglia ar lua asupră-șl sarcina de 
a apăra litoralulă italiană, atunol Ger
mania n’ar fi silită să trimită ună corpă 
de armată la AlpI. In fine conchide me
morata foiă, că guvernulă englesă ar fi 
dispusă să se alăture la tripla alianță, 
der se teme de opiniunea publică. Cam 
acesta este în generală tonulă, în care 
se esprimă presa rusesoă din incidentulă 
amintitei visite.

— In 25 Iulie n. c. va sosi la Pe
tersburg escadra francesă. Marele duce 
Alexis i va eși în întimpinare până la 
Folbuohin însoțită de corăbii, pe bor- 
dulă cărora voră fi personalulă amba
sadei francese, ală reuniunei slave șire- 
presentanții pressei. Sera va fi în Pe
terhof ună dineu de ourte, la care voră 
lua parte oficerii francezi.

— In Stockholm s’a dată în 14 
Iulie ună dejună în ondrea oficeriloră 
escadrei francese. Ministrulă de esterne 
a ridicată ună toastă în sănătatea pre
ședintelui republicei franoese G'arnot, er 
ambasadorulă francesă beu în sănătatea 
Regelui Svediei. Admiralulă Gervais răs
punse la toastulă guvernorului ținută în 
onărea oficeriloră francesl. Imnulă sve- 
diană și marseilaisa au fostă frenetioă 
aplaudate.

— piarulă „Popolo Romano" anun
ță, că ambasadorulu francesă Billot din

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Preumblări în Bucuresl
iii.

Iubite amice.1
Amu intrată în luna lui Cuptoră 

și cetățenii noștri cu dare de mână, 
spre a nu se cbce la arșița sbre- 
lui cum se cocă plăcintele pe les
pedea de pe vatra focului, au tu- 
lit’o în Evropa pe la Alipotok ș. a. 
lăsândă unu mare golii împreju- 
rulu loru; mai alesă pentru mine 
acestă golu e fbrte simțitorii, ne 
avendii pe cine se mai întrebă: Ce 
mai e nou în Bucurescl?

Noutățile au la noi mare tre
cere și de aceea gazetele nbstre 
suntă pline cu scirl de ale Jilei 
și cu informațiunl adunate cu fbr- 
feca din tote colțurile lumei și pe 
care, în urmă, cțiarulQ „Univer- 
sulîi" cu prețulă de cinci parale 
le desface cu ridicata și cu bucata 
între aceia din cetățenii noștri, a 
căroru cultură e totă atâtîi de 
universală ca și a „Universului."

In luna lui Cuptoru înse cetă

țenii plecându se iee aeru, seu se-ș! 
caute sănătatea, cum se esprimă ei 
în graiulă urbanu, debitul!! noută- 
țilorfi scade și paza drepturiloru 
civice și constituționale o lasă în 
sema santinelelor neadurmite, seu mai 
bine Jisă, în grija car auleloru de 
pe la gazete, cari cu conde- 
iulu în mână apără vatra stră
bună.

Santinelele, nu e vorbă îșifacă 
datoria și de câte ori zărescO îna
intea ochiloră loru împăinjinați 
de neadurmire câte o nălucă, care 
li-s’ar păre că ar știrbi drepturile 
avitice cetățenesc!, în tot-deuna 
dau semnalulă de alarmă încâtă 
sună și răsună chiar și petricica 
în vale.

In Bucurescl, santinelele nea
dormite au sunată, că corpulă dăs- 
călicescu din țeră ar fi amenin
țată de invasiunea ablativiștiloru și 
substantiviștilorii din Ardelă, er ca- 
raula din Timișăra a răsunată în 
colănele soțului meu de principii, 
în „Luminătorulă", că în părțile 
locului de asemenea s’ar fi ivită 
aceeași nălucă, pe care pseudo-bac- 

tereologii frătuțî, analisând’o, ar 
fi constatată, că e ună felă de 
microbii numită: „transilvanismulii 
militanta și pașaliculu ardelenescul 
Pentru stîrpirea acestui microbă, 
învețații specialiști din partea lo
cului propună, că părintele epis- 
copă dela Aradă, fiindă prinsă cu 
mâna în sacă, se fiă pusă la ca
rantină, căci numai cu chipulă a- 
cesta voră pute scăpa frătuții au
tohtoni de dascăli, pop! și proto
popi aduși de contrabandă din 
Ardelă în Bănată.

Așa fiindă, nu mai încape nici 
o îndoielă, că la stăruința santi- 
neleloră neadormite, pseudo-bac- 
tereologii se voră grăbi a convoca 
la Fâștihdza ună congresă inter
națională spre a chibzui asupra 
mesuriloră ce ară fi de luată în 
contra microlriloru transilvani și vai 
de noi cei din Ardelă cum vomă 
peri toți pentru unulă și unulă 
pentru toți.

Mari suntă minunile tale Domne! 
Și cu tbte acestea ce se-i fac! Ro
mânului, n’ai ce-i face decă așa e 
firea lui făcută ca să nu p6tă vede 

decâtă numai din curtea sa pănă 
în ograda vecinului seu cu care 
pururea se certă, er pe când ei se 
iau de pără în același timpă, 
„inter duos litigantes tertius“, adecă 
jupânulă Ițig-Ițigescu seu Itzig- 
hâzy, gaudet, făcendu-ș! binișoră 
trebșbrele cu noi și printre noi.

B61a acesta a nbstră de care 
suferimă e fără leacă și microbii 
ei suntă înrădăcinați chiar în po- 
poră, dela care trecu și în creerii 
cărturariloră.

De aceea multă aș! da decă 
pseudo-bacteorologii dela Fâștihoza, 
ar găsi isvorulă tămăduirii și ne
ar vindeca de acești gărgăuni, ce 
îș! au esplicarea filologică în cu- 
ventulă: veneticii, și car! ne întu
necă mintea și ne sleescă puterile, 
luptându-ne necurmată: noi în con
tra nostră!

Eu unulă, în acestă privință, 
mi-am perdută de multă dreptulă de 
a mă mai mira și atâtă semna
lulu celoră din Bucurescl câtă și 
ală celoră din Timișbra, pentru 
mine e indiferentă, căci de câte- 
or! mi-am aucfită epitetulă de ve- 
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Roma cu ocasiuuea primirei coloniei fran
case a disG : „Mă alătură și eu la do
rința D-Vdstră de a arăta față de Su
verană și de guvernă respectulă și mul
țumită D-Vostră. Prin acesta ve-țl arăta 
intima solidaritate, pe care a plantato 
între frații latini originea și istoria. 
D-Vostră ve-țl contribui în contra sur- 
prinderiloră politice, ca să țineți susă și 
tare înțelegerea, care ne va duce odată 
pe calea intereseloră comune?

SOIRILE PILEI.
— 5 (17 Iulie.)

In camera ungară, după cum se te- 
legrafieză din Pesta, s’a primită propu
nerea președintelui, ca în considerarea 
muncei actuale dela câmpă, să nu țină 
ședințe în de Luni.

* * *
Mortea lui M. Kogălniceanu. Precum 

află „Timpulă“ din isvoră sigură marele 
bărbată de stată M. Kogălniceanu a 
murită 10 minute după ohloroformisare 
în timpulă operațiunei și acesta din 
causa unei bole de inimă. Avendă de
plină cunoscință de gravitatea periculu- 
lui, la care se espunea, supunendu-se din 
nou operațiunei, a încredințată testa- 
mentulă său în manile d-lui Dr. Seve- 
reanu.

** *
Cu privire la noulă tarifă vamală ro

mână, diarulă „N. Fr. Pressscrie: 
„Noulă tarifă -vamală română are cu 
deosebire o mare importanță pentru 
Austro-Ungaria, fiindă-că acesta pune 
capătă răsboiului vamală; deși situațiu- 
nea creată în 1886 nu se va mai întorce, 
totuși trebue desființată ordonanța aus- 
tro-ungară din 22 Maiu 1886 referitdre 
la răsboiulă vamală.“

* * *
Regina României a trecută erl er nu 

MercurI precum amă fostă anunțată, pe la 
gara de aici plecândă în străinătate. Se 
dice vă va merge la Veneția spre a face 
băi de mare. M. S. a fostă însoțită de 
d-șora Văcărescu, care n’a încetată de 
a fi domnișoră de onora și o acompaneză 
în străinătate. Atâtă Regina câtă și 
d-șora Văcărescu, acesta din urmă cu 
deosebire, din causa marei emoțiunl suntă 
bolnave. Negreșită că de aoeea a fostă 
însoțită și de d-lă generală Dr. Teodori.

* •I- 4-
Consistorulu plenară din Sibiiu în șe

dința sa de Luni a alesă ca fiscală con
sistorială definitivă pe d-lă advocată 
Ioană de Preda, er ca medioă seminarială 
în loculă răposatului Dr. I. Moga a fostă 
alesă d-lă Dr. llie Bea.

* * *
Cursu telegraficu-postală. Cu 1 Sep- 

temvre se va deschide la Pesta ună cursă 
telegrafică poștală, care va dura ne’n- 

treruptă 10 luni de 4*1®- Absolvenții 
acestui cursă, depunendă cu succesă esa- 
menulă fundamentală, voră fi puși la 
ună serviciu de probă de 7 luni de cjfle, 
în urma cărora voră pute fi admiși la 
ună nou esamenă. După obținerea aces
tui esamenă voră pută căpăta aplicațiunl 
oa praoticanțl, eventuală ca funcționari 
la postă și telegrafă cu salară de vre-o 
700 fi. Taxa de înscriere e 10 fi., di- 
dactrulă 40 fi. Cei lipsiți de mijldce 
potă fi scutiți de aceste taxe. Informa- 
țiunl dă direcțiunea cursului (în B.-Pesta 
VIII str. Luther utza Nr. 3.)

*
* *

Profesori de filologia clasică la uni
versitatea din Clușiu fu numită profe
sorală suplentă dela universitatea din 
Pesta, Vilhelm Pecz.

** *
Congresii. Ală 4-lea congresă inter

națională ală căiloră ferate se va ține 
la Petersburg în luna lui Iunie 1892. 
Celă dinteiu congresă s’a ținută în 1885 
la Bruxella, ală doilea la 1887 la Milană 
și ală treilea la 1889 în Parisă.

Din dieta ungară.
Desbaterile speciale asupra reformei 

administrațiunei au început să iee caracte- 
rulă unoră desbaterl generale. In ședința a 
doua a desbateriloră speciale, dela 15 
Iulie, au vorbită 3 deputațl din stânga 
estremă, dintre cari celă dintâiu fu de- 
putatulă Ludovicii Mocsary, care într’o 
lungă vorbire critică aspra violența gu
vernului. Guvernulă — dise Mocsary — 
justifică prin purtarea sa violentă obs- 
trucțiunea. Oere restabilirea vechiloră 
comitate ștergerea, instituțiunei oomite- 
teloră administrative și restabilirea pe- 
riodeloră electorale de trei ani.

Au mai vorbită în contra proiectu
lui de reformă Herman Otto și Gylirgy 
Elek, după care s’a trecută la altă obiectă. 
Față cu ședința acesta s’a manifestată 
puțină interesă. Din partida guvernu
lui n’au luată parte la ședință mai multă 
ca 20—25 de deputațl.

*
După acestea urmară două interpe

lări în oausa demonstrațiuniloră anti-ma- 
ghiarc dela Fiume. Prima interpelare o 
făcu deputatulă Horanszky Nandor, care 
după-ce pe lungă și pe largă îșl arătă 
supărarea, ce o are asupra tineriloră 
croațl dela regimentulă de infanteriă 
79, staționată în Fiume, și asupra tine- 
mei dela gimnasiulă croată de acolo, 
întrebă pe ministrulă-președinte : 1) decă 
are de gândă să ia măsurile de lipsă 
pentru pedepsirea acestora și să dispună 
tot-odată, ca acelă regimentă fără amâ
nare să fiă transferatil din Fiume ? 2)
Are de gândă ministrulă-președinte să 
ia măsurile de lipsă, ca gimnasiulu croată 

din Fiume în cetii mai scurtă timpă posi
bilă se fiă inclusă ?

In înțelesulă acesta a fostă redigiată 
și interpelarea lui (JctmYw TJgron.

Ministrulă-președinte Szapary a de
clarată, că de când este elă la guvernă, 
nu i-s’a întâmplată să se fi făcută în 
Fiume nici o turburare a ordinei. Câtă 
pentru demonstrațiunile anti-maghiare
înscenate ou ocasiunea petrecerei Ma- 
jestății Sale în Fiume, elă a cerută pe 
cale oficială întregirea dateloră, ce i-s'au 
trimisă în privința acesta și după oe va
ave tdte datele de 
la interpelări.

lipsă, va răspunde

Convocare.
In urma conclusului luată în ședința 

dela 12 Iuniu an. c. de subcomitetulă 
despărțământului IX ală „Asooiațiunei 
transilvane11, convocă prin acesta aduna
rea generală a despărțământului p& 14(26) 
Iuliu 1891 la 4 ore p. m. în Oreștiă în 
sala cea mare dela otelulă „la Leulă“ și 
invită la participare pe membrii Asocia- 
țiunei și pe toți aceia, cari portă interesă 
de literatura nostră și de cultura popo
rului nostru.

Oreștiă, 1 (13) Iulie 1891.
Directorulă despărțământului:

Dr. Ioanu Mihu.

Adunarea despărț. XVII (Deșu) aid 
„Asociațiunei transilvane/

Dintr’ună ală doilea raportă, ce ni- 
s’a trimisă ou privire Ia decursulă a- 
cestei adunări, estragemă următorele 
date:

Au luată parte la adunare vre-o 50 
de cărturari români și ună singură plu- 
gară, din Căscău. Din raportulă comi
tetului despre activitatea sa de 4 ani 
s’a vădută, că despărțământulu a avută 
22 membri ordinari și 47 ajutători, dela 
cari s’au incassată în totală 294 fi. 69 
cr. DisertațiunI s’au ținută 6.

Biblioteca constă din 100 opuri do
nate de membrii din Deșă. Fondulă 
bibliotecei : 118 fi. 35 cr. ; s’au luorată 
statutele bibliotecei și s’au luată măsuri 
pentru a se procura cărți pentru suma 
de 100 fi. Din fondulă despărțământului 
s’a dată ajutore la 2 învățăcei dela me
serii de câte 5 fi.

DisertațiunI pentru adunarea acesta 
nu s’au ținută.

S’au hotărîtă să se dea învățăceiloră: 
Ioană Floriană, măsară (din Cozlea) și 
Mihailă Popă, papucară (din Căscău) 2 
ajutdre de oâte 10 fi.; secretarului ono
rară pentru spese și ostenelă 12 fl. Co- 
mitetulă fu însărcinată să statorescă bu- 
getulă pentru anulă viitoră în sensulă, 
ca tâte taxele dela membrii ordinari să 
se trimită comitetului centrală, er cele
lalte intrate, precum dela membrii aju

tători, venitele balului etc. să se folo- 
sescă pentru trebuințele despărțămân
tului.

Au plătită taxe de membri ordinari: 
d-na Viorica Mihail n. Vaida, Dr. T. 
Miliali, I. Vele, Gr. Gradoviciu, T. Her- 
mană, Al. Cheresteșă, P. Mureșianu Și- 
reganulă, P. Cherebețiu și FI. Hatosă, 
membri vechi ; apoi I. Goronă, proto- 
popă (Cuzdridra), M. Popă (Ocna Deșu- 
lui), I. Cherecheșă, L. Frâncu și I. 
Vaida (Olpreță) oâte 5 fi. Ajutători: 
D-na Ernestina G. Mânu, C. Juga 
(NegrilescI), llie Centea (ChineștI) câte 
2 fl.; Laura Veturia Mureșiană, I. To- 
rok (Celană,) V. Cherebețiu (Vadă), Gav. 
Torok, economă (Căscău) d-na Maria 
Gradoviciu, D Juga, I. Romană (Vima 
mică), d-na Iosefa Hatosă, Victoria Popă 
(Ocna Deșului), V. Olteană (Ciceu-Cris- 
tură), I. Sternică (Urișoră),I. Sonea (Se- 
placă), D. Deacă, Ludovioa Deak (Si- 
chișulă sup.), Etn. Brană (Biușa), Regina 
Miheșă (Deșiu), I. Boeriu, învăț. (Gherla), 
Ana Cherebeță (Câscău), Al. Popă și 
Irina Popă (Petrihara), Ioanoa Vaida 
(Olpreță) — câte 1 fi. Suma întrateloră: 
dela 14 membri ordinari â 5 fi., 3 aju
tători â 2 fi., 21 ajutători â 1 fi. = 97 
fi., la cari se mai adaug 4 fi. dela 4 
membri ca taxe pentru diplome în totală 
așa-deră 101 fi.

In fine se primi propunerea mem
brului P. Mureșianu, ca în viitoră des- 
părțămintele să fiă representate reciprocă 
la adunările loră prin câte unulă ori doi 
delegați. Cu privire la adunarea generală 
a Asociațiunei s’a „decisă11, ca să mârgă 
cine vre (!!!) pe spesele sale. Cu aces
tea adunarea s’a închisă.

La balulă ce a urmată sera, au luată 
parte vre-o 43 familii. In costume na
ționale au fostă 8 ddmne și 2 domni- 
șore. S’au jucată 2 „Romane" de câte 
40 părechl, er în pausă s’a jucată „Oă- 
lușerulă11 și „Bătuta11.

La bală au incursă ca suprasolvirl 
dela d-nii: Cheresteșă 1 fi., Vele 3 fi., 
Frâncu 3 fl., Dr. T. Mihali 10 fi., Po- 
poviciu 1 fl., Duzsardi 1 fi., Al. și Nic. 
Hosu 4 florini, Nik. F. 1 florină, Kre
mer 1 fl., D. Deâk 1 fi., br. Bornemisza 
9 fl-, br. Toroszkai 1 fl., Vekony F. 1 
fl., Bokros 1 fl., Pap F. 1., Peterfi 4 fl., 
Dr. Berger 1 fl., G. Mânu 3 fl., Dna Le- 
meni 2 fl. Stetiu 3 fl. Mureșiană 1 fl., 
V. Popă canonică 1 fl., V. Hosu 1 fl., 
Markus 1 fl., D. Baicanăl fl., Bocsârszi 
F. 1 fl., Haragai 1 fl., Cupșia 3 fl., 
Râpâk 1 fl., Brugovics 1 fl., Ronai 1 
fl., Anton Ofak 1 fl., Id. Ilosvai L. și soția 
2 fl., Fl. Hatosă 2 fl., Iosefa Hatosă 1 
florină.

Suma suprasolviriloră 72 fl., laeassă 
au întrată 140 fl., Totală 212 fl. La a- 
dunare au întrată 101 fl. Venitulă brută 
face așaderă 313 fl.; spesele 136 fl. 27

neticu, nu numai în țeră, der chiar 
și în Ardeală, mi s’au tocită u- 
rechile.

Imî aducă aminte și astăcji, că 
în sătulă naseerei mele trăia ună 
oină venită din altă satu. Omulă 
era de trebă, cu minte, înțeleptu 
și ună naționalistă rarii în felulă 
lui și de câte ori petreceamu pe 
acasă, mă căuta și îmi povestea 
câte lucruri rele făcu fruntașii în sată 
și câte bune n’ar pute ei face 
decă ar ave inimă și ar întrebu
ința veniturile satului pentru binele 
comunu, pentru biserică și școlă 
și decă ei ar face legi deopotrivă 
pentru săraci ca și pentru bogați.

Intr’una din 4^e îi 4i°u ■ Fi- 
nule Mitruțiă! ce atâta susă și jîn 
joșii, totă c|iua bună-cțiua! Du-te 
la casa sfatului, spune Comitetu
lui tăte acestea câte mi-le spunl 
mie și am nădejde, că afacerile 
satului voră fi puse pe-o cale mai 
bună.

M’ași duce nănașule (era cu
nunată de părinții mei) înse în
dată ce ejieu 0 vorbă, toți sară cu 

gura pe mine și dându-me afară 
strigă după mine ca după unu 
câne 4i°endu :

,,TacI mă veniticule, taci mă a- 
mărîtule, tu o să ne povățuescl pe 
noi!“

Atunci pentru ânteia-6ră am 
ve4utu, că bietului meu fină pentru 
a’șl pute manifesta vrednicia și 
dorința de-a tace bine, îi lipseau 
două însușiri cerute de Români 
numai Româniloru: bogăția și autoh- 
tonia în localitatea în care domi- 
cilieză, și precum e în sfere mai 
mici, totă așa se întâmplă în vieța 
năstră socială și în cercuri mai 
întinse și mai înalte.

Au, noi aceștia, cari am avută 
nenorocirea de a eși în vieța pu
blică, chiar în anii, în care impe- 
riulă unui sistemă de Stată înceta 
și se înlocuia cu ună altulă nou 
și esperimentală, nu ne aducemă 
aminte de confusiunea ce domnea 
chiar la Românii ardeleni, cari se 
priveau unii pe alții ca nefiindă 
toți fiii aceleași țări și în locă de 
o acțiune comună au introdusă o 

luptă pentru interese isolate și lo
cale?

Chiar în anii 1863—4, când ne 
puteamu mișca mai liberi, cerculă 
Câmpeniloră, decă îmi mai aducă 
bine aminte, a rămasă nerepresen- 
tată în Camera din Sibiiu, sub cu
vântă, că alesulă, reposatulă Iosifă 
Hodoșă avendu-șl domiciliulă afară 
de bariera Ardealului, colea la Baia 
de Crișă, cum ar 4ice moțulă : trei 
pușcături departe de Câmpeni, n’ar 
pute face parte din corpulă le- 
giuitoră ardelenescă?

El, și par’că la 1867, lăsândă 
la o parte Camera din Pesta, lu
crurile mergeau mai strună în Ar
dealu.

In acei ani de învălmășelă po
litică, străinii ne amețise capulă 
încâtă județe curată românesc! ca 
Năsăudulă, Hinedăra și țera Fă
gărașului, venindă treba la alege
rile judecătoriloră și funcționari- 
loră administrativi, au decretată, că 
numai fiii aceloră ținuturi potă fi 
aleși ca slușbaș! în 4isele județe.

La dreptulă vorbindă, eu mă 

strecurasemă în țera Făgărașului 
printr’ună felă de clausulă lati- 
nescă: ceteris paribus introdusă în 
otărîrea boeriloră olteni de unii 
representanți mai luminați și de 
atunci și pănă astă4i totă în vir
tutea acestei clausule trăescă și de 
care clausulă, actualulă Episcopă 
ală Aradului, credă, că-șl va aduce 
aminte totă atâtă de bine ca și 
mine.

De câte or! îmi trecea prin 
capă acestă ceteris paribus boe- 
rescă-oltenescu, în totdeuna rîdă 
în mine, când îmi aducă aminte, 
că cu ocasiunea alegerei unui 
funcționară administrativă, ună 
distinsă preotu, susținendă candi
datura unui petiționară neautoh
tonă în basa clausulei: ceteris pa
ribus, boerii de pe la Gridă și Ve
neția strigau câtă îi lua gura: 
„Nu ne trebue noue unu ceterașă 
ca să facă se jdee parii! Afară 
cu acelă venetică, care vrea se 
iee copiiloră noștrii pânea din 
gură! “

Nu înțelegă acum pentru-ce 
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cr.; venitulă curata în favorulă biblio- 
teoei despărțământului — 75 fi. 73 cr. 
er restulă de 101 fi. s’au destinata pen
tru „Asociațiune".

Raportul*! generalii
alU comitetului societății de lectură „An- 
dreiu Șaguna,“ cu finea anului 1890—91.

(Fine.) '

2. J)iare. Societatea a primita ur- 
mătorele diare gratuite:

1) Amiculă Familiei (pănă la apu- 
nerea lui). 2) Biserica ortodoxă. 3) Bi
serica și școla. 4) Candela. 5) Descep- 
tarea. 6) Gazeta Bucovinei. 7) Gazeta 
Transilvaniei. 8) L’Europe (pănă în De- 
cemvre). 9) Lumina pentru toți. 10) Lu- 
minătorulă. 11) Neptanitâk Lapja. 12) 
Tageblatt. 13) Telegrafului română. 14) 
Transilvania. 15. Tribuna. 16) Romă- 
nisohe Revue.

Eră abonate au fostti:
1) Convorbiri literare. 2) Foia ilus

trată. 3) Revista Nouă. 4) Șcâla Ro
mână.

T6te aceste 4>are au fostă puse la 
disposițiunea membriloră în o sală a- 
nume destinată spre acestă scopă și co- 
răspundătoră mobilată.

Valorea bibliotecei în bani se urcă 
de presentă la suma de circa 3500 de 
florini.

B) Cassa.

Averea societății în bani gata e 817 
fl. 65 cr., din cari la institutulă „Albina" 
suntă depuși 800 fl. 66 cr., er disponi
bili suntă 16 fl. 99 cr. Intratele anului 
aoestuia suntă, fără saldulă anului treoută, 
274 fl. 89 or. Eșitele 180 fl. 62 cr. Re- 
sultă ună venită curată de 94 florini 
27 cr.

Capitalulă neatingibilă a fostă la 
finea anului trecută de fl. 507.29. Adău- 
gendu-se la acesta 10% din venitulă 
brută ală acestui ană, resultă la finea 
acestui ană ună capitală neatingibilă de 
fl. 534.74.

C) Archiva.

In archivă au intrată în decursulă 
anului acestuia școlară 83 acte, cari s’au 
alăturată la actele aniloră precedențl.

Aici este loculă să amintescă, că 
totă în archivă și sub îngrijirea archi- 
varului se află mai multe piese musicale, 
compuse atâtă pentru o voce, câtă și 
pentru coră. Mai departe o colecțiune 
de cântări nemțescl pentru coră, aran- 
giate de G. Hauger; cântările bisericescl 
după melodiile celoră optă glasuri, culese, 
puse pe note și arangiate de Dimitrie 
Cunțană, prof. sem.; și cărțile de note 
în 4 voci ale societăței.

In acestu ană piesele musioali s’au 
înmulțită prin donarea Liturgici Sft. 
Ioană Chrisostom și a opului întitulată: 
„Melodii Naționale" de cătră d-lă Ga- 
vriilă Musicescu.

s’ar supăra cei din Timișora decă 
s’au introdus și la ei un fel de ceteris 
paribus în ale bisericei și ale șcblei, 
precum a foștii și mai este păte 
chiar și astăcji în electivitatea ad- 
ministrațiunei comuneloru și jude- 
țeloru din ArdealG, căci constitu
ționalitatea va se (țică afinitate, 
seu cum 4i°e ungurulu, alkotmâ- 
nyossăg-atyfiasâg.

Am făcutu acestă espunere u- 
moristică în parte, însă destulu de 
tragedică cu privire la starea lu- 
cruriloru năstre, în scopu de a 
arăta, că nu prea avemu cuventu 
de a ne plânge de unu esclusi- 
vismfi ală celorQ din țeră esclu- 
sivismu de care noi, nici astăcțl 
nu ne putemu emancipa fiindu 
stăpâniți aprăpe în tăte acțiunile 
năstre numai de interese perso
nale, isolate și locale și decă cine
va din noi doresce a ocupa o 
funcțiune publică în țeră, fiă chiar 
și/ aceea de profesorii n’are de- 
câtă mai înainte de a se arunca 
într’unu ce necunoscută să se

D) Colecțiunea numismatică.

In acestă ană s’a înmulțită cu 7 
piese, cari adăugându-se la cele 165 din 
anulă trecută, faoă la olaltă 172 piese 
în valore de 28 fl. 37 or.

E) Mobiliarii.

Precum în anii treouțl, așa și în a- 
cestă ană s’a pusă la disposiția socie- 
cietăței din partea seminariului 2 odăi. 
Una a fostă întrebuințată oa sală de 
lectură, er a doua pentru păstrarea căr- 
țiloră bibliotecei.

In acestă ană, neivindu-se trebuința, 
nu s’a mai adausă nimică la mobiliară 
fiindă acela bine provăcfută din anii 
precedențl.

Intregă mobiliarulă societăței repre- 
sintă o valore de fl. 468.90. Eră averea 
totală computată în bani trece peste 
suma de 4700 fl.

III Apendice.
Pe basa celoră espuse pănă aici ve- 

demă, că societatea a progresată și în 
acestă ană, laudă acelora, oarl au desvol- 
tată ună deosebită zelă în acesta pri
vință.

In speranța, că elevii seminariall 
voră îmbrățișa cu o căldură și mai ma
re acâstă societate, contribuindă fiă-care 
după puterile sale la înflorirea societăței, 
una o recomandămă: că între ei numai 
emulare să fiă.

Raportele anuali, pe basa cărora 
s’a făcută acestă raportă, suntă a se a- 
elude sub A, B, O, D, E, F •/. la acestă 
raportă.

Cu acâsta terminându-șl comitetulă 
agendele sale, și mulțumindă pentru în
crederea pusă în elă, cere, ca onorata 
sooietate să binevoiesoă a-i da absolu
toriului.

Sibiiu, din ședința comitetului so
cietății de lectură : „Andreiu Șuguna" ți
nută în 14 Iuniu 1891.
I. G. Olteană m. p. Ilie Dobrota m. p. 

președ. comit. notară comit.

Publicare de concursă.
Blașiu, 9 Iulie 1891.

Direcțiunea seminarului tinerimei ro
mâne gr. cat. dela gimnasiulă din Blașiu 
aduce la cunoscința on. Publică, care 
voesce în anulă școl. viitoră 1891/92 
a-șl cresce fii în seminarulă numită, cum- 
că terminulă concursului de primire este 
15 Augustă st. n., pănă la care di toți 
părinții doritori oa fii loră să fiă primiți 
în acelă seminară pe anulă școlastică 
viitoră, voră ave a șl trimite concursele 
adresate Escelenței Sale Prea Sânțitului 
Metropolită în Blașiu, de unde apoi în 
timpulă celă mai scurtă li-se voră es- 
peda resoluțiunile.

La ooncursulă celoră ce nu au mai 
fostă în seminară, este de a se alătura 
și testimoniulă de pe clasa absolută în- 
anulă scolastică espirată.

Condițiunile primirei suntă urmă- 
torele:

1. Pentru ună tînără voră fi de a 
se plăti câte 10 fl. v. a. pe lună, și așa

informeze și apoi să ’șl iee ră
mașii bunu dela Ardealii seu dela 
Bănatu.

Decă amu sci se ne ridicămii 
la nivelulu intereseloru generale 
și amu ave mai puțină trufiă și 
egoismii personalii, sum sigurii, 
că n’am vede figurândii în colo
nele cjiarelorii române articule de 
natura aceluia publicată în „Lu- 
minătorulu“ dela 11 Iuliu curentă, 
pe care cu cea mai mare durere 
l’am citită și care de sigură nu 
păte fi scrisă decâtă de ună as
pirantă la protopopia din Ti
mișora.

Când frații bănățeni se plâng, că 
i-arfi copleșit nnardelenismu militanta 
seu ună pașalicu ardelenescu, atunci 
ce ară trebui se mai 4i°ă Românii 
din regată în care suntă bă
nățeni cu sutele, și ardeleni cu 
miile!

La revedere.
Teofil Frâncu, 

pe ună ană șolastioă 100 fl. !v. a. Plă- 
tirea are să se întâmple cu t6tă punctua
litatea în două său în patru rate antici- 
pande, ceea-ce părințiloră li-se aduce a- 
minte ou totă seriositatea, căol altmin
trelea direcțiunea în decursulă anului 
va fi silită a dimite pe elevii, ai căroră 
părinți, tutori seu îngrijitori nu au sol
vită ratele la timpulă său.

2. Pentru fiă-oare tînără la înoepu- 
tulă anului este de a se solvi o tacsă de 
înscriere de 4 fl. v. a.

3. Fiă-oare are să aducă ou sine:
a) 4 părechl de sohimburl bune de 

pânză sâu giolgiu.
&) 4 năfrăml de busunară și 2 la 

grumazi.
c) 2 părechl de oălțunl buni și pa

tru păreohl pioiorete (fuseoli seu ob- 
dele.)

4. Vestminte de pată :
a) ună străjaoă (saoă pentru paie) 

la așternutulă de desuptă,
&) 3 fețe albe de pată.
c) 2 perinl și 4 fețe de perinl pis- 

trițe, și țolă seu plapomă.
' ti) 2 fețe albe de giolgiu de ooperită 

patul ă.
Atâtă vestmintele de pată, câtă și 

albiturile seu sohimburile au să fiă de 
acasă însemnate cu numele elevului res
pectivă, și încă seu fiindă numele cu
sută, seu scrisă cu negrâlă, ce nu se 
pierde prin spălare, căci altmiutrelea 
superioritatea institutului nu p6te lua 
nici o răspundere la casă când s’ară 
pierde.

5. Fiă-care tînără are mai încolo 
să șl aducă 3 ștergare și 2 piepteni unulă 
rară și altulă desă, apoi ună cuțită, o fur
culiță și o lingură de pacfongă,ună pa- 
hară și 3 șervete.

6. Fiă-care tînără are mai încolo să-și 
aducă și periă de vestminte și de curățită 
călțunii.

7. Părinții în decursulă anului șco
lastică să nu trimită fiiloră din seminară 
nici articlii de mâncare, decâtă pote la 
sărbătorile cele mari, fiindă în privința 
acâsta în deajunsă provăduțl în institută, 
nici bani, ci lipsele de vestminte, cărți 
și alte de genulă acesta să li-se supli- 
nesoă pe calea superiorității, ca așa să 
se evite orl-ce ocasiune la escese și 
transgresiuni de disciplină dăunătore e- 
ducațiunei și progresului în studii. Con- 
dițiunea acesta li-se aduoe cu deosebire 
aminte părințiloră, tutoriloră și îngriji- 
toriloră, căci altmintrelea superioritatea 
seminarială nu pâte lua asupra sa niol 
o răspundere în nu puține privințe pen
tru elevii concreduțl îngrijirei sale, și 
urmările neobservărei condițiunei aoes- 
teia părinții voră ave să și-le ascrie 
sie-șl.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe ună 
ană scolastică tineriloră se va da urmă- 
torea provisiune:

1. Locuință în etagiulă seminarului 
în sale mari sănătâse, luminâse, provă- 
dute cu tote supei ectilele de lipsă și cu
rățite în fiă-care (fi de două ori.

2. Viptă întregă regulată și în spe
cie, în (filele de dulce:

a) dejună, câte ună pătrară de litră 
de lapte caldă ou pâne.

b) prânejă, trei piese, și anume: supă 
de carne, carne cu sosă și mâncare grâsă 
cu carne seu friptură.

Er în Dumineci și sărbători pe lângă 
acestea și aluată.

c) Oină, două piese, anume: supă de 
carne și mâncare grosă cu carne. In 
cfile de postă, dimineța supă de chimină 
cu pâne, la ameefă cu o piesă mai pu
țină ca în (filele de dulce, âr sera supă 
și mâncare grosă de legumi, brânză sâu 
lapte.

3. Spălatulă întregă peste ană. Pen
tru întăritulă schimburiloră însă se va 
plăti separată și anume 3 fl. la începutulă 
anului.

4. Luminatulă în totă timpulă re- 
cerutu.

5. Incăltfitulă în timpă de ânră, în 
șalele de locuită, de durmită, în refec- 
torin și în chilia morboșiloră.

6. Medică și medicină din apotecă 
seu de casă pentru cei morboșl și vip- 
tulă prescrisă de medică.

7. Instrucțiune încasă de lipsă, prin 
individl eminențl. După-ce din motive 
de higienă și curățeniăs’a adoptată pen
tru tinerime în edificiulă seminarială și 
o scaldă de apă caldă, așa că fiă-care 
tînără să se potă folosi și de scaldă de 
câte-va ori pe ană, după disposițiunea 
direcțiunei, fiă-care tînără va solvi la 
înoeputulă anului o taxă de 1 fl. v. a. 
pentru folosirea scaldei.

Părinții, cari ară dori, ca fii loră să 
mânce la mâsa superioriloră seminariall 
viptulă acestora, aceia voră ave de a 
solvi pe lună pentru ună tînără dela 
14—16 fl. v. a., după etate. Viptulă a- 
cesta constă: a) la dejună cafea ou lapte

b) la amâ(fl 4 specii în fiă-oare (fi afară 
de dilele de postă când suntă numai trei.
c) sera 2 specii.

Fiă-care tînără va căpăta pe (fi pâne 
totă de o calitate, și anume diminâța 100 
gr., la amedă 300 gr. și sera âr 300 gr.; 
ou totulă 700 gr. pe (fi.

Atâtă tinerii, curl au fostă susoepuțț 
în institută înoă în anii! treouțl, câtă și 
oei ce dorescă a fi suscepuțl acum mai 
întâiu, voră avâ să-și trimită suplicele 
până la terminulă indicată. Cei oe nu 
voră trimite suplicele în scrisă, nu voră 
fi luațl în considerare. Er cei primiți 
voră ave de a se presentă pe 31 Au
gusta 1891 înaintea direcțiunei semina
riall spre a fi visitațl prin mediculă ar- 
ohidiecesană, oând apoi cei oe nu voră 
fi deplină sănătoși seu infectați cu morbă 
contagiosă, se voră demite.

Blașiu, 9 Iulie 1891.
Dr. Alexandru Grama,

Dir sem.

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta.)

Berlinu, 17 Iulie. Oficiile curții 
n’au de locu cunoscință despre 
visita Țarului la Berlin.

Parisîi, 17 Iulie. Camera a ho- 
tărîtu cu 286 contra 203 voturi de 
a întră în desbatereainterpelațiunei 
deputatului Laur asupra aplicării 
disposițiunilor pentru pașaporte în 
Elsația-Lotaringia. Acestă hotărîre 
a camerei se atribue coalițiunei bu- 
langiștiloru, radicaliloru și a drep
tei în contra guvernului. La casu, 
că camera ar refusa astă4î votulu 
de încredere guvernului, Ribot cu
getă a-și da dimisiunea.

Gara societății drumului de 
feru de vestu a trebuită să fiă în
chisă din causă că nu s’a pre- 
sentatd personalulu de serviciu alu 
gărei.

Constantinopole, 17 Iulie. Soirile 
foilorft francese .în privința pre
tinsei alianțe secrete între Turcia 
și Bulgaria de o parte și Austro- 
Ungaria de altă parte suntu ne
întemeiate. Ambasadorulu ruseseti. 
făcu remonstrațiune Portei Oto
mane din causa primirei lui Na- 
cievici și Vulcovicl. Marele vizird 
a declarată, că nu găsesce în a- 
cestă primire nimicii neobicinuitu.

DIVERSE.
Hîgienicu este a mânca brândă după 

masă ? E generală oredința, oă după 
masă e bine a mânca puțină brânză, ori 
cașă, deorece se clioe, că acestea ușu- 
reză mistuirea. Din asta causă vedemă, 
că s’a și obicinuită a se servi la masă 
anumite soiuri de cașuri. Ună medioă 
germană, Dr. Klenze, a voită să se con 
vingă, dâcă în adevără, ușureză cașulă 
mistuirea, ori nu? Resultatulă esperi- 
mentăriloră sale nu numai, că n’a fostă 
favorabilă din punctulă de vedere ală 
digestiunei, ci din contră, amintitulă me
dioă a constatată, că cașulă numără între 
bucatele cele mai greu de mistuită. Ast- 
feliu dintre 18 soiuri de cașuri, elă a a- 
flată, că cașulă de Chester și cașulă Ro
quefort se mistue în 4 ore; veritabilulă 
cașă de Ementhal, Gorgonzolla și Neu- 
chatell se mistue în 8 ore ; ca
șulă Romadour recere 9 ore; cașulă 
de Rottenburg, Mainz și Fromage de 
Brie, apoi cașurile mai puțină grase de 
Elveția și alte soiuri de cașuri receră 10 
ore și mai bine. Deoă considerămă aoum, 
că ună stomacu sănătosă în împrejurări 
normale mistue orl-ce bucate în timpă 
de 4—5 âre, atunci nu mai încape în- 
doelă, că resultatulă esperimentăriloră 
lui Dr. Klenze suntă câtă se pote mai 
nefavorabile pentru cașuri, cu escepțiunea 
celoră două soiuri dintâiu.

NECROLOGU. Ioana Brateauu 
n. Popescu, soția d-lui paroohă gr. or. 
din Potocă, a răposată la 14 Iulie n. c. 
în anulă ală 35-lea ală etății și 19-lea 
ală căsătoriei.

Fiă i țărîna ușoră !

Proprietară :
Dr, Aurelă Mureșîanu.

Redaotoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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Cursulii pieței IBrașoviî.
din 17 Iulie st. n. 1891

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] —. -

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) • - 113.—

Bonuri rurale ungare • 92 —
Bonuri croato-slavone • 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii ■ - —.—
împrumutul!! cu premiulii ungurescii 142.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se«

Bancnote românescl Cump. 9 28 Vena. 9 32
Argintă romănescă - „ 9 20 n 9.25
Napoleon-d’orI „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl • - „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - „ 9.48 n 9 53
Galbinli - » - ■ „ 5.55 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 101.- —.—

n ,, p 5«/0 „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl „ 132.— 133.-
Mărci germane ,, 57.20 n 57.75
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa din Viena.
din 16 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4°/n - • - - 105.10
Benta de hârtiă 5°/n 101 85
împrumutul!! căiloră ferate ungare

aurii - 117.—
dto arginti > 99.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] - ■

ghedinului - 13125
Renta de argintii austriacă - - - - 92.75
Renta de hârtiă austriacă .... 92.70
Renta de aurii austriacă ..... 111 30 
Losuri din 1860 ■ .... 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1025.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 841.75 
Acțiunile băncei de credită austr 295.50 
Galbeni împărătesei- - ■ • - - 5.56
Napoleon-d’orI - - -..................... 9.33
Mărci luO împ. germane • ... 57.70
Londra 10 Livres sterlinge 117 45

„ALBINA11 MM fle creilitn și iii mmii în Sfliini.

1. Suma scrisurilor^ fonciari puse în circulațiune 
cu diua de 30 Iuniu 1891 este de:

Scrisuri fonciare de 5% A- 588,000.—
Scrisuri fonciare de 6% A- 583,300.— fl. 1,171,300.—

2. Pretensiunile institutului de împrumute liipo- 
tecare, cari servescii de acoperire a acestoru
scrisuri fonciari suntu de.............................. A. 1,209,144.95

3. Valorea liipoteceloru luate de basă la susnu-
mitele împrumuturi liipotecari este de. . . fl. 5,109,400.—

4. In sensulii § 97 din statute, „fonduld spe
cialii" pentru asigurarea scrisuriloru fonciari
este de............................................................... fl. 250,902.64
acesta e indusu în contu separații și plasatîî în efecte publice. 

Sibiiu, în 30 Iunie 1891.
628 1 Direcțiunea.

Serviciulă de studii si constructiuni: căi 
ferate șosele și poduri ală ministerului lucră- 
riloră publice din Honiânia face cunoscută, 
că are necesitate de

eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
școlele technice: Viena, Berlint, Parist, 
Bruxelles, Gand, Zurich, etc. și se fiă de na
ționalitate Români seu celu puțină se cunoscă 
limba română.

Amatorii de a fi angagiațî pe unulă, doi 
seu mai mulți ani, suntă rugați a trimite ser
viciului în București, Strada Minerva nr. 
ÎS propunerile cu o copiă legală după diplomă 
sdu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
etății, timpului servită și anume la ce lucrări.

Avist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ1 

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

Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa, 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

( FTJNDATÂ ÎD 1888. ] TIPOGRAFIA f FUNDATĂ ÎN 1888. )

A. MIBESl AM
BRASOVU, PIATfi MARE No. 22.
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cw Acestti stabilim en tu este provedutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu totu 

felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

CĂRTÎ DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR.tr, argintă și colori.
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♦
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+ 
♦ 
I

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECULE DE SERVICIURÎ.

î'AKS'E COJIEIUjIALE,
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.COMPTURI, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE ARUNCIURI.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ELEGANTE, f
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

I BILETE DE INMORMENTARÎ. |

Comandele eventuale se prime scti în biuroulă tipografiei, Brașovă, piața mare Nr. 22, 
etagiulă I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
>1

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


