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SltAȘOVU, piața marș «r. 22 
SefiBuri nefranootn nu sa pil- 
taeanft. Manunozipie nuaozo- 

r.rlmit.n I
Birourile te awcliii:

Srajovu, piața mara Hr. 22 
inserata mai primesou in Vlsna 
Bxdol/8 MoseejSaasenstsm A Yolgrr 
•BCfo Saas), Henrk Schaltk, Alois 
ftsrudl M.Dtekei,A,Of>pei>k,J.Dm- 
aoMrp; In Buâspoita: X. F. Gold- 
ftriw An<m Mne< Icketein Bemat: 
■a Frankfurt: G. L. Daubs;In Ham

burg: A. Steiner.
Pzetuli insarțianilori; o seria 
țarcaondil pe o ooldnâ 8 or. 
și BO or. limbru pantiu o pn- 
ilioare. Publicări mai dote 

după tarifă ți învoială.
Kaelame po pagina IH-a o 
rereă 10 or. v. a. «6u 80 bani.

,(iiut.s‘ eoe In Oă-care <]i 
k&oaeiaeite peani Aisno-Ungaria 
Pe uni anu 12 fl., po siu luni 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pentru Bomânia sl străinătate: 

Pe unu ană 40 franol, pe eăse 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Be prenumără la tdto oficiale 
poptale din intru pi din afară 

ți la dd. colectori.
Abonarnentnlu jantri Brasovfi: 

laadmimatrațiuno, piațamare 
Nr. 22, etagiuli I.: păună ană 
10 fl-, pe țese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Ou dusulă in 
oasă: Po tură anu 12 fl. pe 
șăae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Uni eaemplară 5 or, v. a. său 

15 bani.
Atfiti abonamentele ofttu și 
Inserțiunile suntă a se plăti 

inainte.

Nr. 240. Brașovi, Mercur!, 30 Octomvre (11 Noemvre).
Brașovîi, 29 Octomvre st. v.

Eri și-a serbată Țarulă Rusiei 
a 25-a aniversară a căsătoriei sale 
cu princesa Dagmar de Dani- 
marca. In 9 Noemvre 1866 s’a 
celebrată acestă căsătoriă. Ale
xandru III era de 21 de ani, er 
princesa Dagmar, care fusese mi- 

său mai mare Nico- 
lae, care murise cu unu anu mai 
înainte, era cu doi ani mai tînără 
ca elă. Ea a trecută la religiunea 
ortodoxă și a luată numele Maria 
Eeodorovna.

piua de eri s’a serbată în tbte 
guvernamentele rusesc! cu mare 
pompă. In memoria acestei cpl0 
s’au făcută o mulțime de funda- 
țiun! de binefacere, și din tote 
părțile i-s’au adusă daruri fru- 
măse și scumpe familiei împără
tesc! la Livadia.

Țarulu rusescă are renumele 
unui soță și tată de familiă esem- 
plară; elă se simte mai bine, ca 
or! și unde, în cerculă familiei 
sale și nu iubesce vieța sgomo- 
tăsă și pompăsă dela curte, de 
aceea petrece mai bucuros ca or! 
și unde în castelulă său dela Ga- 
cina, în Fredensborg, în cerculă 
familiei regale danese, și în Liva
dia, unde pbte trăi retrasu și 
în linisce departe de sgomotulă 
reședinței sale. Pe când era prin
cipe moștenitor, scrisese odată prie
tinului său Axacoff, că nu-i mul- 
țămită cu starea sa, căci e prea 
strălucită pentru caracterulă său, 
căruia îi place numai liniscea 
vieței familiare, așa că se simte 
chiar nenorocit în societatea cur- 
tesaniloru etc.

In vieța sa familiară, ce o pe
trece acum în Livadia, Țarulă Ru
siei însă nu va pute fi liniștită în 
inima sa, cu tătă bucuria ce o va 
simți din causa sărbătbrei fami
liare și din causa dovecfiloră de 
fidelitate și a pompăseloră daruri 
ce le primesce de pretutindeni, căci 
trebue să-lă întristeze și îngnjescă 
miseria ce domnesce într’o parte 

a imperiului său, pentru care gu- 
vernulă a trebuită pănă acum să 
cheltuescă 64 milione de ruble, 
ca ajutoră adusă poporațiunei ce 
sufere de fbmete. Acestă fămete, 
provenită din causa recoltei de 
totă slabe, a luată dimensiuni așa 
de mari, încâtă în unele ținutu?! 
au făcută țăranii revolte cari, se 
dice, că au fostă suprimate de că- 
tră autorități cu cea mai marerigăre.

Alexandru III nu va fi sciindă 
pote despre aceste estreme sufe
rințe și estreme măsuri ale func- 
ționariloră ruși, der trebue să cu- 
nbscă și elă multele neajunsuri, 
de cari trebue să sufere popora- 
țiunea vastului său imperiu în 
urma abusuriloră, ce se comită 
de cătră cei ce suntă puși, ca să 
păzescă dreptatea și legea, cari 
însă, în lipsa libertății de pressă și a 
aședeminteloră liberale ale tim
pului modernă, nu potă fi contro
lați de publică și rămână în mare 
parte cu totulă necontrolați și de 
cătră organele superiăre. Aceste nici 
că potă supraveghia dela centru 
tote punctele atâtă de îndepăr
tate ale marei împărății.

Este fără îndoielă cunoscută 
actualului stăpânitoră ală tuturoră 
Rușiloră nemulțămirea cea mare, 
ce a produs’o acestă stare de 
lucruri în întru și care a adusă 
după sine atentatele nihiliste, cari 
amărăscă cailele puternicului Țară 
și a celoru dimprejurulă său.

Tocmai cu ocasiunea nuntei 
de argintii s’a hotărîtă a se sfinți 
o biserică, care a fostă anume clă
dită în memoria fericitei scăpări 
a Țarului și a familiei sale, când 
cu atentatulă nihilistă de acum 
trei ani pe calea ferată dela Boiki.

Țarulu Alexandru III, care iu
besce atâtă de multă vieța liniș
tită în cerculă familiei, se va con
vinge pbte, meditândă asupra stă 
riloră interiore ale împărăției sale, 
că pentru liniștea și mulțămirea 
poporațiunei ei nu ajungă măsu
rile legiuneloră de funcționari îm

părătesei, fiă mai multă seu mai 
puțină rigurbse, n’ajunge tbtă bo
găția materială, de care dispune 
puterea Țarului, ci de ceea ce 
poporațiunea are totă așa de mare 
lipsă, ca și de pânea de tote cți- 
lele, este libertatea și dreptatea în 
întru.

Cestiunî școlare.

RaportulO ministeriuluiungurescă de 
șc61e pe an. 1890—91 s’a publicata aoum 
de ourendfl. In acesta raporta ministrula 
Csaky îșl face socotela astfelă:

Intre școlele confesionale se afla 
5278, ai cărora învățători, cu lefa can- 
torală cu tota, nu au una salara de 300 
fl. Pentru întregirea salarului acestora 
învățători pănă la minimulă de 300 fl., 
sunta de lipsă 603,455 fl. la anti. Deoă 
însă minimulă s’ar fixa la 400 fl., atunci 
socotite fiindfl și lefile cantorale, s’ar 
afla 10,025 de învățători cu salara mai 
puțină de 400 fl. la ana și pentru între
girea salarului acestora s’ar recere o sumă 
anuală de 1.442,334 fl.

Deorece însă în împrejurările de față 
statuia nu pdte lua asupră-șl o astfelă 
de greutate, ministrulă, deși cu durere, 
e silita a se mărgini la stabilirea mini
mului de 300 fl., îngrijindu-se totodată 
de-a li-se asigura învățătoriloră anumite 
quinquenalii după anii de serviciu.

Se mai (fice în raportă, că o parte 
din preparandiele confesionale n’ară oo- 
răspunde așteptărilora legei. In înțele
sul § 13 ală art. XXXVIII din 1868, 
în aceste preparandii suntă a se propune 
aceleași studii și celă puțină în aoe- 
eașl măsură, ca și în șcdlele de stata; 
cu t6te acestea însă, unele preparandii 
confesionale stau cu multa îndărătulă 
preparandieloră de stata (?).

Se mai plânge ministrulă, că mare 
parte din aceste preparandii confesionale 
nu dispună încă nici pănă astăcjl de școle 
de praxă, 6r în privința adjustărei și a 
puteriloră didactice s’au aflata multe de
fecte.

In anii din urmă, corporațiunile în- 
vățătorescl oomitatense, prevăzute în 
lege, s’au sporită cu numărose reuniuni 

învățătoresol oonfesionale. Unele din aces
tea nedispunendă de statute întărite, 
ministrulă pentru a-le pute mai bine oon- 
trola, încă în 1890 a dată ordina, ca 
tdte reuniunile învățătoresol să-i înain
teze statutele pentru a-le întări.

Mai pe scurtă efisă, ministrulă Csaky 
dispune asupra școleloră ndstre confe
sionale oum îi place. Dreptulă autonomă 
ală confesiunii oră față cu șodlele loră 
est9 numai vorbă g61ă. Unde crede mi
nistrulă, că maghiarisarea merge înainte, 
acolo luorurile stau bine, er unde nu, 
defeotele se găsescă cu miile și pretex
tele de ingerință ale organeloră guver
nului suntă în totă momentulă gata.

SOIRILE QILEI.
— 29 Octomvre (10 Nov.)

Scupștina Serbescă s’a amânată pănă 
la 28 Decemvre st. v. în urma modifi- 
cărei cabinetului.

** *
Liga pentru unitatea culturală a Ro- 

mâniloră, secțiunea Oltă, va ărangia în 
30 Noemvre, ună bală cu tombolă în 
sala cea mare a Casinului din Slatina. 
Venitulă e destinata pentru fondulă Ligei.

** *
Foculii din pădurile ardelene. Cu pri

vire la fooulă din pădurile Făgărașului, 
i se scrie clarului „Pester Loyd“, că fo- 
culă înoă nu s’a stinsă; pagubele sunt 
mari. Comuna VlădenI, care se află în 
mijloculă fooului e fdrte tare amenințată. 
Locuitorii de aici ’și scotă vitele din 
sată. Din Brațovă s’a trimisă soldați, 
pentru oa să ajute la stingerea focului. 
Se crede, că fooula s’a născuta din ne- 
precauțiunea venătoriloră său a păs- 
toriloră.

** *
Producțiune și petrecere. Despărță- 

mentulă dela Olușiu ală „Reuniunei în- 
vățătorilora gr. or.“ din districtulă 
Clușiu-Turda învită la producțiunea de- 
clamatorică-musioală împreunată oujooO, 
ce o va arangia în favorulă fondului și 
a bibliotecei, ou concursulă binevoitoră 
ală d-șdrei Ana Condoră, cu ocasiunea 
adunărei sale generale, la 3/15 Noemvre 
a. c. în sala șoolei gr. or. române din

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Preumblări în Bucuresci.
(Fine.)

Banii se isprăviau și trebuia 
se me scapă de hotelă. Dam din 
colțu în colțu, în stânga și în 
drepta și nimerindu la unii „Biu- 
rou de informațiuni și plasări“,ai 
cărui anteprenori erau doi as o ci ați, 
unulu dela apusu și altulu dela 
răsărită: unu jidovii și unu grecii, 
cărora, plătindu-le o tacsă de 5 
lei, s’au legată a mă băga la stă
până, seu vorbindu în limba cultă 
urbană, a-mi găsi unu postii lungă, 
câtă postulă Pasciloră.

Trecendu mai multe (Țle> am 
mai dată pe la „Biurou“ și gre- 
culă îmi spunea, că pote se mij
locesc^ decă îi voiu mai plăti o 
supra-taxă, să me trimetă contabilii 
la o moșiă; eu respunefendu-i, că 
n’am plăcere a întră într’o afa
cere, pe care n’o pricepeamă, ji- 
dovulă sare de pe scaună și strigă:

— Domnule primesce ori ce-ți 
vine înainte. In țera românescă 
nimeni nu te controleză. Chiar ni- 
mică de n’ai sci, numai bunii de 
gură se fi !

M’am închinată cu plecăciune 
și mi-am căutată de drumă.

Spre a scăpa de hotelă, m’am 
mutată într’o odaiă particulară în 
strada .... y la d-lă . . . . x, 
plătindu înainte câte 40 lei pe 
lună.

Gazda mea era de profesiune 
aproprie tarii din vremea lui Ypsy- 
lanty și făcea parte din naționalita
tea politică, fiindă alegătoră în co- 
legiulă I, ceea-ce însemna, că era 
totă așa de bună Română, pecâtă 
de simțitoră grecă era pentru pa- 
trida lui din Athina.

Avea din fire și din crescere o 
vicleniă bizantină, încâtu printr’o 
trăsătură de condeiu scia se îm
pace lupulă cu capra și capra cu 
varza, Carte nu prea scia, însă cu 
atâtă mai bună de gură era. Toca 

la palavre, pe care chiar elu, nici 
pe jumătate nu le credea și lesne 
crecțătorii cu dragă inimă îlă as
cultau.

A treia (Ț de Crăciună sera 
mă poftesce la o sindrofie, de care 
eu nu aucțisemă. Intre cei poftiți 
erau domnii Constantinopolides, 
Bragagiopolides și Margaretides 
cu cucănele Marghiolița, Aglaița 
și Athinița, toți cetățeni urbani, 
făcendu parte din naționalitatea po
litică română.

„Convorbirile urmau într’o 
limbă franțuzescă și pe jumătate 
românescă: monșerică, bon ami prie- 
tinescule; musiu onorabile fi respecta
bile, madamiță etc.

S’a încinsă ună prifiranț ilus
trată rusescă, în care madamițele 
m’au vîrîtă și pe mine cu de-a 
sîla, căci îndeșertă mă fereamă, 
că n’ași cunăsce nici prifiranțulu 
cismărescu (Schusterpreferantzj și 
cu atâtă mai puțină pe celă ilus
trată muscălescă, trebuia să jocă, 
decă am intrată în horă.

La urmă m’am alesă cu ce 
am trebuită să plătescă: întregă 
capitalulH monetarii, ce-lă mai aveam, 
o liră turcescă în aură, seu 23 lei 
românesc! în argintă. Scumpă so
coteală pentru o linguriță de dul- 
ceță, o cafeluță turcescă și unu 
ceaiă cu tămăe și cu biscuiți en- 
glesesti (pismeți) cu care am fostă 
ospătată la sindrofie dela care m’am 
dusă cu buzele umflate și tătă 
nbptea numai prifiranț am visată.

Dela acea sindrofie au începută 
c|ile negre pentru mine și când 
m’aflamă în cea mai mare strîm- 
tore, a dată Dumnecfeu să vie la 
Bucuresci fiă ertatulă comerciantă 
română, Ghiță Bbmbenă din Bra- 
șovă și fără să-i ceră, mi-a întinsă 
o mână de ajutoră după princi- 
piulă evangelică: ce dă drepta să 
nu scie stânga, seu „Wo die Noth 
am hochsten, da ist Gott am năch- 
sten A'

Se întâmplase ca în (Țlel0 în 
care răsară viorelele și didiței să 
înceteze din vieță ună translatoră 
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Sebeșulă mare (de lângă stațiunea căii 
ferate K.-Sebeș, per B.-Huedin).—Clușiu, 
din ședința comitetului desp. Reun. ți
nută la 14 Octomvre 1891 st. v.: Va- 
silie Teoteleoan, p?bședinte. Ioană Mol- 
dovană, notariu. Inceputulă la 7 ore 
sera. Prețuia intrării de personă 50 or., 
de familiă 1 fl. SuprasolvirI și oărțl se 
primescă cu mulțumită și se voră cuita 
pe oale ^aristioă.

Programa: 1) Cuvântă de des
chidere, rostită de preș. Reun. Vasilie 
Teotelecană. 2) ț)iua a apusă, coră. 3) 
Murgu si fata lui, poesiă de V. R. Bu- 
tirescu, deolamată de d-șâra Ana Con- 
doră. 4) Soldatulă română, coră. 5) ln- 
sămnătatea oulturei femeei la noi la 
Români, disertațiune de Vasilie Teotele
cană. 6) Buchetulă, romanță pentru o 
voce ou aoompaniare de flaută cântată 
de d-șdra Ana Condoră și Vasilie Teo- 
telecan. 7) Herșou boooegiulă, cântecelă 
oomioă într’ună actă de Vasilie Alexan
dri, declamată de V. Germână. 8) In 
pădure, ooră. NB. In pausă să voră 
juca jocurile naționale-istorice „Călușe- 
rulă“ și „Bătuta44.

* A &
Magasinulii de prafU de pușcă de pe 

dâlulă „Străjei44 a fostă visitată cu dea- 
mănuntulă alaltăerl de cătră câțiva re- 
presentanțl ai autoritățiloră militare și 
civile de aici. In curândă se va pre- 
senta representanței orășenescl ună ra
portă în privința acâsta.

* * *
La venătorea din pădurile Codlei 

din cjilele trecute, ună vânătoră a îm
pușcată ună ursă mare.

Adunarea generală 
a Asooiațiunei aradene pentru cultura po

porului românii.
Aradă, 26 Octomvre v. 1891.

ErI în 25 Octomvre st. v., sa ținută 
în aula seminariului diecesană „adunarea 
generală ordinară a „Asooiațiunei aradene 
pentru cultura poporului română". Și 
fiind-că în părțile nâstre ungurene altă 
reuniune națională culturală ca acesta 
nu avemă, de aceea trebue să o și a- 
prețiămă după merită.

Direcțiunea a făoută cele posibile, 
pentru ca Asooiațiunea să vieze, încăl- 
4îndă pe toți fiii nemului românesoă deo
potrivă; der vicisitudinile timpului deo
parte, âr de altă parte firea nostră, de 
a nu uita oele întâmplate în trecută, a- 
ceste două momente ponderâză și îm- 
piedeoă în oâtva mersulă naturală ală A- 
sooiațiunei. Ou tâte acestea, on. publică 
va afla din următorulă decursă ală a- 
dunărei generali, că Asooiațiunea arada- 
nă este o stea lucitâre, capabilă de a 
deveni sâre strălucitoră în aceste părți 
espuse ale Românismului și sperămă, oă 
așa va și fi, dâcă trăgândă vălulă uitării

din limba română la ministerulu 
de esterne. ReposatulQ. era ună 
sash de naționalitate politică urbană 
română. Fâcusemu uite o cerere 
și pe când me întorceamu dela 
cei în drepții de a numi pe unu 
altulu la acelu postă, me întel- 
nescă cu poetulă Eminescu, care 
aflândă că suntemă amândoi peti
ționari pentru același locă, dorea 
se-și retragă cererea în favorea 
mea. Eu îmbărbătându-lă îi 4*' 
cearnă: — Lasă frate Mihaiă, n’o 
retrage nici tu, nici eu, n’avemă 
să fimu numiți!

Așa a și fostă. Loculă s’a dată 
unui rîmătoru, se fiă cu pardonu, 
eramă se 4i°u unui rimatoru, seu 
versificatorii,, care făcea ode la cple 
mari și care era română de națio
nalitate politică urbană purtândă din 
nascere 4ece porunci pe peptu seu 
tablele lui Moise.

Multă rîdeamă de acelu trans
lator când venea la mine se-i 
traducă câte ună termină juridică 
austro-ungaru: de esemplu, Ver- 

peste trecută, vomă pune toți umără la 
umără și vomă procede mână în mână 
ca cei cu inimă română.

In absența II. Sale părintelui Epis- 
copă Ioană Mețianu, ca președintele na- 
naturală ală Asooiațiunei, domnulă vice
președinte secundară Dr. Lazară Petcu, 
a deschisă ședința prin cuvinte alese și 
bine simțite și a salutată pe membri de 
bună-venire.

De-oreoe espirară trei ani dela con
stituirea biroului adunărei generali, mai 
înainte de tâte s’a procesă la alegerea 
acestui birou. Fiind-că II. Sa D-lă E- 
pisoopă este „președinte naturală14, de 
aceea s’au- alesă numai ceialalțl oficiali, 
anume de primă vioe-președinte Mgn. 
Sa leroteiu Beleșiu, arohimandritulă și 
vicariulă nostru oradană, încărunțită în 
fapte bune pentru biserică și națiune. 
De ală doilea vioe-președinte s’au alesă 
vreduiculă nostru advocată Dr. Lazară 
Petcu, âr de notari dd. Dr. Ioană Trai- 
lescu și Ioană Petrană, profesori semi- 
nariall.

Din raportulă generală ală direc- 
țiunei am putută înregistra următârele :

1) Direoțiunea propune ștergerea 
taxeloră dela acei membri, cari nu re- 
ounosoă a fi datori.

2) In anulă espirată s’au distribuită 
pe oalea concursului 4 stipendii de câte 
20 fl. v. a.

3) Prelegeri publice n’a arangiată 
direoțiunea din cause neatârnătâre de 
densa.

4) S’au făoută pașii necesari pen
tru întemeiarea unui cabinetă de lec
tură.

5) Cause, oe ar fi reclamată înte
meiarea fiscului' n’a obvenită.

6) Cassa dispune de 2675 fl. 66 cr. 
v. a. elocațî spre fructificare la institu- 
tulă „Victoria44 din locă.

7) Membri ordinari are Asooiațiu
nea 53, er fundatori 18.

8) Ședințe ordinare în anulă es
pirată a ținută direoțiunea optă.

Adunarea generală alege o comi- 
siune de trei inși în persânele d loră 
Ioană Cioră, Ștefană Tămășdană și A- 
damă Deheliană pentru censurarea ra
portului generală ; er altă comisiune de 
trei în persânele d-loră Dr. Ioană Suciu 
Dr. Georgiu Plopă și Elie Dogariu spre 
a însorie membri noi, și pănă voră ter
mina comisiunile, ședința se suspinde și 
se preface în conferință, ca să pâtă sta
bili o listă pentru direcțiunea alege ndă 
pa anulă 1891/92.

Intr’aoestea finindu-șl • comisiunile 
agendele loră, se redeschide ședința. 
Păr. Ioană Cioră, oa raportoră alu pri
mei comisiunl, propune și adunarea ge
nerală primesce raportulă în generală. 
In desbaterea specială s’a ridicată la va- 
lâre de ounclusă, ca în anulă viitoră să 
se dee spre scopuri culturali nu 80 fl.

fahrenausserstreitsachen, său Perrend- 
kivulieljărăs, termini tot așa de pu
ținii cunoscuțl în legislatura euro
peană, ca și legile pentru despo- 
iarea săteanului românii din Ar- 
dealu de proprietatea sa avitică 
rurală, numite: propinație, limitație, 
segregație și comăsație pe care numai 
Moldovân Gherghely le iubesce și 
le tălmăcesce în revista sa „Un- 
garia“ din Clușiu.

Trecendu prin aceste împreju
rări, vrendă-nevrendu am trebuită 
să intru la ună 4iara ȘÎ Eminescu 
la altulă, eu eramă liberală și elă 
era conservatoră, așa că ne bă- 
teamă în capete șine combăteamă, 
er sera împreună cinamu și decă 
eu n’amă ajunsă se fiu în gazetăria 
română, ună 4iaristă de ântâia mână, 
seu unu omă cm. reputațiune literară, 
cum ar 4’ce Dl. Slavici, causa 
voiu arăta-o cu altă ocasiune.

La revedere. Teofll Frâncu. 

v. a. ci 100 fl. v. a. âr direcțiunea să 
aviseză, la propunerea părintelui Hamsea, 
oa să fiă ou deosebită atențiune la alinea a) 
din § 1 ală statuteloră întru împărțirea aju- 
târeloră. Referitoră la întemeiarea cabi
netului de leotură, adunarea generală în
drumă direcțiunea, să procedă câtă de 
seriosă și să înactiveze acelă foculariu 
de viâță socială, âr la adunarea gene
rală proximă să raporteze meritorială.

Adunarea generală îndrumă direc
țiunea să purcedă ou tâtă energia la 
preluarea bibliotecei dela fostulă biblio
tecară de mai ană și să o aduoă odată 
în ordine.

După tâte aceste, la propunerea co- 
misiunei, adunarea generală dă absolu- 
toră direcțiuuei și oficialiloru pentru ac
tivitatea loră din anulă espirată.

Dr. Ioană Suoiu, oa referentă ală 
comisiunei celei-lalte, recomandă și adu
narea generală primesce și proclamă pe 
11 inși de membri ordinari noi.

Purcecjându-se la alegerea oficiali- 
loră pe anulă 1891/92, s’au alesă: di- 
reotoră primară: d-lă adv. Ioană Beleșiu, 
directoră seoundară: profesorulă Teo
doră Ceontea, oassară: profesorulă La
zară Tescula, controloră (esactoră): în- 
vățătorulă Iosifă Moldovană, biblioteoară: 
preotulă Eliă Dogariu, economă: profe
sorulă Dr. Ioană Trailesou, âr de fisoă: 
Dr. Ioană Suciu, advocată. Lângă aceș
tia apoi s’au alesă 12 membri în di
recțiune.

După aceste finindu-se tâte agendele 
generali, președintele, mulțămindă mem- 
briloră pentru interesarea viuă de afa
cerile asooiațiunei, esprimă speranța firmă 
că aoestă asociațiune va prospera și în
flori din ce în ce, și va ajunge să fiă 
pe viitoră acelă fooulară sacru, din care 
să se pâtă încălzi tâtă suflarea rămâ- 
nâsoă de prin patria de odiniâră a lui 
Claudiu și Menumorotă.

La aceste cuvinte oăldurâse ale pre
ședintelui, adunarea generală, prin ros- 
tulă celă elocentă ală părintelui Hamsea, 
mulțămesoe presidiului pentru înțelâpta 
conducere și-lă râgă să aduoă și la ou- 
nosoința Prea S. Sale votulă de încre
dere și alipire a Asooiațiunei oătră ze- 
losulă și bunulă ei proteotoră.

Corespondentulu.

Școlele de fete din Bucovina.

In ședința din 5 Noemvre a parla
mentului austriacă s’a disoutată între al
tele și referințele șoolare din Bucovina 
de cătră deputatulă română Dr. Țurcană, 
oare c|ise oă e datoria guvernului și în 
deosebi a ministeriului culteloră și in
strucției, de a avâ o deosebită atențiune 
din considerațiunl umanitare asupra a- 
ședăminteloră de învățămentă din Bu- 
oovina, întemeiate de împăratulă Iosifă 
și cfice, oă dela acesta pănă la anii șâ- 
secfeol, tâte șoâlele, ou esoepțiunea gim- 
nasiului din Cernăuți, s’au înființată de 
așa numitele fonduri religionare greco- 
orientale. Școlele aoestea susținute din 
fondulă religionară suntă ceroetate nu 
numai de școlari de oonfesiunea greoo- 
orientală, ci în 'mare parte, din causa 
limbei de propunere germană, suntă cer
oetate și de alte naționalități și de șco
lari de altă confesiune, mai alesă de Ji
dovi. Fondulă religionară greco-orien- 
tală dă pentru șcâle, pentru a căroră 
susținere e obligată statulă, 180,000 fl., 
pe când suma preliminată de stată pen
tru același soopă e cu puțină mai mare 
ca suma îndoită. Apoi oracorulă arată 
trebuința unei șcâle pentru cresoerea și 
instruarea feteloră. O oultivare spirituală 
mai înaltă și o eduoațiune religiâsă mo
rală și etică ca în chipulă acesta să pună 
basă desvoltărei morale a omenirei și a so- 
cietăței cetățenesol. (Aplause).

Oratorulă propune o resoluțiune, oare 
se provâce guvernulă, oa acesta să ac
celereze întru oâtă va fi posibilă nego- 
oiările, oe țintesc la înființarea unei scoligre- 
co-orientale superiore de fete în Cernăuți și în 
casă decă fondulă relig onară greco- 
orientală din Bucovina nu va ajunge 

cu acoperirea speseloră, să se dâe 
suma reoerută din mijlâoele statului și 
să se însorie aceste în bugetulă de pe 
anulă 1893 (Aplause).

Cu acâsta discusiunea se întrerupe.

„Maghiarii și Valahii".
Sub acestii titlu fâia grecescă 

din Athena „Kari“ (Timpulu) 
publică articululQ de mai joșii, în 
care se reoglindâză în colorile ce
le mai fidele sufletulu fanariotu
lui grecu, care se înrudesce ațâță 
de multă cu sufletulă Fanarioți- 
lorQ noștri unguresc! din vremea 
nouă șovinistă. Vomă reproduce 
acestu articulu fără a-lu mai co
menta, lăsândă ca cetitorii noștri 
se judece inșișl asupra monstruo- 
sitățiloru, ce le cuprinde.

Etă articululă cu care se fă- 
lesce a4l „Budapești Hirlap“ :

ț)iariștii români au esploatată cu 
rea voință presentarea studențiloră greci 
la Giurgiu. După dânșii studenții greoi 
ară fi reounosoută întâietatea Valahiloră 
în cestiunl naționale și politice dintre po- 
pârele orientului. Fantasia loră a poten- 
țat’o împrejurarea, că și d-lă Dr. Rados, 
seoretarulă consiliului de miniștri din 
Athena, a fostă de față, de unde rătă- 
ciții urmași ai lui Traiană au conchisă, 
că și guvernulă greoesoă reounâsce Va- 
Jahiloră rolulă de conducători asupra 
poporeloră din peninsula illyrică. Și la 
aoestă malițiosă esplicațiune a loră se 
mai adauge și împrejurarea, că vr’o doi 
studențl greci s’au pronunțată la con- 
gresulă Valahiloră în contra intereseloră 
maghiare. Nu este în înteresulă nostru, 
ală Greoiloră, oa să manifestămă simță
minte dușmănose în contra popâreloră 
de dincolo de Dunăre, oarl pe noi, cei 
oe nu aparținemă rassei slavone, ne des
partă de colosulu rusescă. Din contră, 
lupta și interesele nostre ne suntă oo- 
mune.

Pe valahi îi desparte de popârele 
peninsulei illyrioe limba loră, originea 
loră, interesele loră naționale și Dunărea 
și nu au nici ună motivă de a se alia 
cu aoeste popâre. Ei suntă însă de bună 
folosă peninsulei balcanice ca ună esce- 
lentă bastionu în contra invasiunei ru- 
sesol și noi Greoii, privmdă lucrulă din 
aoestă punctă, sinceră le dorimă Valahi
loră consolidarea loră națională și o în
delungată viâță politică. Căol doră pe 
timpulă solavagiului turcesoă, noi Grecii 
am civilisată acea conglomerațiune de 
popâre barbare din Muntenia și Mol
dova, noi li-amă salvată libertățile loră 
administrative, noi i-amă învățată limba 
elină și i-amă adusă la cultură. Dâr du
rere, căci li-amă făcută bine ingrațiloră 
și sâmburele oulturei eline a oădută pe 
ună pământă neroditoră. Cu tote aces
tea dovedesoe istoria, că sângelui e- 
lină vărsată ou îmbelșugare în vinele 
loră, se datoresoe progresulă națiunei 
loră, pe oare omenii neesperțl în istoriă 
i-au numită Români. Și totuși Valahii 
necontenită îi calumniâză pe Greoi în 
pressă, în șcâle, pe bină în teatre și 
se folosescă de tote ooasiunile, oa să ne 
strice. Noi însă nu ne batemă capulă ou 
astfelă-de âmenl superficiali, cari suntă 
oondușl de o patimă, de care nu-țl poți 
da sâmă, și de aceea nici nu stârnesoă 
în noi o prea mare încredere față de 
dânșii. Stândă ei în fața a două guri de 
lupă nu pară a fi în stare să se mântu- 
âscă. Pretențiunile loră nu i-le justifică 
evenimentele istorioe, căci istoria dove- 
desce, că așanumita România de astăfil 
a fostă din vâcuri oalea neîmpiedecată 
a invasiuniloră barbare și dovedesoe, că 
Valahii nu au fostă capabili să constitue un 
imperiu puternioă și de o viâță îndelun
gată oa centru de resistență.

De Valahi diferă însă fârte multă 
Maghiarii, o națiune viteză, eroică, no
bilă, iubitâre de progresă. DescăleoațI 
înainte cu o miiă de ani în Panonia, ei 
au alcătuită ună stată puternică, oare în 
mânia multeloră suferințe, esistă și as- 
tăcfi. Maghiarii s’au luptată vitejesoe în 
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contra Tătariloră și în contra altoră 
orde barbare, pe când Valahii au pur
tată servilă și fără bărbăția jugulă (sic !). 
JFw lui Zrinyi și ai lui Hunyadi (ună 
Sârbă și ună Română) au mântuită prin 
lupta loră vitejescă Oreștinismulă de Is- 
lamismă și întrâga Europă de lovitura 
de outropire osmană. Așa au fostă Ma
ghiarii (Sic). Și astăfll sunt dânșii destinați 
de provedință, oa prin luptele loră glo- 
riâse (!) să salveze popârele orientului de 
cutropirile rusesol(!!) și Europa răsăritână 
de potopulă slavă. Ei iubescă astădl pe 
Turci, cari ori cum, și denșii stau oa 
ună zidă de apărare în contra colosului 
mosoovită; der în viitoră, când Turcii 
voră dispărâ (!) de pe arena istoriei, Ma
ghiarii voră fi cei măi naturali, mai fo
lositori și mai vitejesci aliațl ai Gre- 
ciloră.

Observămâ în fine, că se face 
de rîsu numita f6iă ungureseă, 
care vre se se laude cu acesta 
productu alu unei foi obscure fa
nariote din Athena, de care de si
gură, că celelalte toi din Atehna 
•cu bună cuviință și cu mai multu 
respectă de adevbru, se voră ru
șina, cu tbte că nu nutrescu deo
sebite simpatii față cu elementul!! 
românescfl.

„Fișpanu“ orî „comite supremii" ?

F6ia șovinistă dela Clușiu 
„Erdelyi Hirodo" cjice în artico- 
luld seu de fondft dela 6 Novem
bre, că de multă n’a mai cetită 
ună articulu așa de „spulberată", 
ca articululă nostru primă de Vi
nerea trecută. Citeză defectuosu 
pasagiulă, în care amă constatată, 
că „astăcjl, în era Kulturegyletu- 
riloră, a Kișdedovuriloră, a ordo- 
nanțeloru lui Csaky și a candidă- 
riloră ă la Guido Baussnern dela 
Făgărașu, e multu mai reu, de- 
câtă cum era sub Nemți, când 
poporulă nostru avea de a face cu 
„forstancfii", „bezirkerii" și „ker- 
kermaisterii". Comentândă acestă 
pasagiu, fbia ungureseă cjice:

„Din șirurile acestea se vede, oă 
„Gazetei14 și soțiloră săi de principiu le 
este totă una, ori că va trece adminis
trația în mâna statului, ori că vomit ră
mâne pe lângă alegera funcționariloră, 
deâreoe foia citată dice, oă fișpanii, vi- 
oeșpanii, fisolgăbirăii noștri etc. suntii 
totii numai agențl politici, cari numai 

;pentru aceea suntă puși, ca să perse
cute naționalitățile, să le atnărescă, să le 
conturbe în afacerile loră culturale și 
bisericescl. După „Gazeta14, acești domni 
nu merită nici măoară atâta, ca să se 
numescă în sonora limbă românâscă „oo- 
mite supremă14 etc, deorece nu suntă 
mai buni, decâtă „bezirkerii44 nemți, pe 
oarl poporulfl de-asemenea i-a numită 
după numele loră germanfl44.

Foia ungurâscă află în fine ridiculă 
a crede, oă fișpanii s’ar supăra din causă, 
că nu li-se 4i°e pa românesce „comite 
supremft44.

Der nu înțelegă onorabilii și 
patrioticii șoviniști dela „Erdelyi 
Hirado", că pentru istoria țerii 
puțină impbrtă, decă se supără orî 
nu domnii fișpanî de una seu alta, 
ci vorba este decă este mulțumită 
seu nu poporulă cu funcționarii 
ce i-se impună și cu tendințele 
loră de asuprire?

Armata francesă
judecată de ună omu de stată 

e nglesă,
(Urmare.)

Charles Dilke spune apoi oă în de
cursulă manevrelor^ o armată de ostă 
s’a luptată în oontra unei armate de 
vestă. Armata de ostii era oomandată 
de generalulă Davout, omu de 62 de 
ani, care odiniâră se distinse oa colonelă 
în armata de Metz, ună oficeră solidă 
și escelentă. Sub comanda lui în fruntea 

corpului ală VII-lea era generalulă de 
Negrier, unulă din oei mai tineri gene
rali ai armatei francese, ună oficeră 
bravă destinată a deveni comandantă de 
armată.

Armata de apusă era sub ordinele 
generalului de Galliffet, cunoscută oa 
oficeră de oavaleriă curagiosă și recu
noscută de toți și ca trategistă și oa de
plină ounoscătoră în a se servi de cele 
trei arme, elă este membru ală consi
liului de răsboiu și generală comandantă 
de armată. Elă nu e populară în presă, 
der s’a deprinsă să fiă rece în aoestă 
privință. Din timpulă imperiului, gene- 
ralulă de Galliffet n’a servită numai în 
oavaleriă, căol a comandată suooesivă o 
brigadă de infanteria și o divisiă de in
fanteria.

Generalulă de Galliffet era acompa
niată de ună stată-majoră forte energică. 
Aceste state-majore, în timpulă mane- 
vreloră, suntă vrednice de atențiune, 
oăcl suntă nisoe state-majore de răsboiu, 
pe picioră în modă permanentă; esis- 
tândă de faptă, de și nu suntă indicate 
niol în cărți, nici în legi, nici în ordine, 
ofițerii cari le compună au alte ocupa- 
țiunl „în timpă de pace44. Decă ună res- 
belă ar isbucni mâne, generalulă Saus- 
sier, oa generalisimă, și generalii Da
vout, de Galliffet și Billot, în oalitate 
de comandanți ai armatei, ară fi înoun- 
jurați de oficerl de stată majoră, pe cari îi 
întâlnesoă în tâtă săptămâna în ouartie- 
rulă lord generală său la denșii în timpă 
de paoe.... Generalulă de artileriă ală 
generalului de Galliffet e generalulă Zur- 
linden, care comandă artileria din Paris 
în timpă de pace; este ună bărbată de 
o distincția estraordinară, tînără, fârte 
cunoscători, atâtă în ce privesce cele
lalte arme câtă și a sa propriă, și des
tinată de sigură a deveni la rendu-i ge
nerală comandantă. Generalulă Zurlin- 
den aparține, ca și generalii Saussier și 
de Nâgrier, acelei fracțiuni de oficerl 
francesl distinși, cari au scăpată din cap
tivitatea dela 1870 din Germania și au 
primită comandamente dela Gambetta.

Șefulă statului majoră, în timpă de 
răsboiu, ală generalului de Galliffet este 
generalulă Brault, șefulă secretariatului 
la ministerulă de răsboiu, mâna dreptă, 
după d. de Miribel, a d-lui de Freycinet. 
Generalulă Brault, corăspunde esactă 
ideei ce s’a făcută despre densulă, după 
reputația sa forte muncitoră și îndepli- 
nindu-șl însărcinările cu cea mai admi
rabilă bună disposițiă ce se pâte închi
pui. Ar fi greu să se găsescă trei dmenl 
mai capabili în trei chipuri diferite, de 
câtă generalii de Galliffet, Zurlinden și 
Brault; der potă se colaboreze și voră 
colabora, ceea-ce e luoru principală. Ge
neralulă Brault pote să nu fiă înde
obște populară, der a dovedită, în frn- 
tea zuaviloră săi, la Woerth, că e ună 
viteză și nu e nimeni care să i potă tă
gădui o înțelegere perfeotă a funoțiuni- 
loră sale de șefă ală Statului majoră, și 
totă ce are de făcută, e făcută cu o 
exactitate matematică. Generalulă Zur
linden este ună țipă absolută diferență 
de generalii de Galliffet și Brault; ună 
omă care ar pute să fiă colonelă ală 
gardei prusiene, ună Alsaoian formată 
la șola politechnică, sciindă să vorbâscă 
nemțesce fără acoentă ; probabilă acestei 
cunoscințe datoresce evasiunea sa dela 
1870 din vecinătatea fruntariiloră rusescl, 
ceea-ce îi permise să reia serviciulă și 
să obțină o înaintare.

Acești membri ai Statului majoră 
ală generalului de Galliffet, puși sub or
dinele generalului Brault, m’au uimită 
pe mine, care am vătjută în decursulă 
răsboiului statele-majore prusiene, prin 
resistența loră constantă la oboselă și, 
mai presusă de tâte, prin interesulă ou 
care facă totă ceea ce facă; și ceea ce 
face impresia cea mai adâncă, este mo
destia militară a oficeriloră francesi ce- 
loră mai distinși de astăcjl*. în acâstă 
privință deosebirea e mare între gene
ralii actuali și generalii francesi din vre- 
mile trecute. Armata francesă dela 1891 

este după părerea generală, pote cea 
dintâiu armată din lume. Armata fran
cesă dela 1870 nu era fără îndoială cea 
dintâiu armată din lume, dâr după cele 
oe spuneau oficerii, ei s’ar fi crezută, că 
așa era și atunol.

In armata de apusă, unulă din oele 
două corpuri, faimosulă oorpă 6, era oo
mandată de generalulă Jamont, candi
dată la primula postă de comandantă 
ală armatei, care va deveni probabilă în 
ourândă vacantă. Prima divisiune de in
fanteria a generalului Jamont e coman
dată de generalulă Hervâ, ună omu a- 
prope de aceeași vârstă ca generalulă 
Zurlinden, născută la 1837, și chemată 
a face parte în viitorea generațiune a 
comandanțiloră de armată. Celalaltă 
corpă era oomandantă de ună vechiă ofi- 
țeră, mai bătrână chiar deoâtă însuși 
generalulă en chef, și probabilă nevoită 
tocmai din acestă causă de a părăsi cu- 
rândă comandamentulă corpului său. Ge- 
nbralulă Jamont este dintre toți oelă 
care a acaparată mai multă favorea pu
blicului în decursulă mariloră manevre, 
ceilalți generali neoonservândă decâtă 
situația pe care o ocupau în fața opi
niei din Franța. In afară de generali, 
este întrebarea decă Republica acordă 
âre-oare preferință omeniloră de origine 
nobiliară. E sigură, că suntă mai mulțl 
de aceștia în rangurile superiâre decâtă 
în cele inferiore, și era în adevără cu- 
riosă de a se observa, că la Columbey 
les-deux, Elises și la Vendeuvre, arma
tele de ostă și vestă, cari luptau una 
contra alteia, erau comandate, una de 
ună duce și alta de ună prință și mar
chiză, căci generalulă de Galliffet, deși 
lasă deoparte acestă titlu, e prință de 
Martignes, precum și marchisă de Galliffet.

(Va urma.)

Convocare.
Reuniunea învățătoriloră români gr. 

or. din districtulă XI. ală Făgărașului 
îșl va țină adunarea generală districtuală 
de ăstă ană în 10, 11 și 12 Novembre v. 
c. în opidulă Făgărașă, la care se învită 
toți membrii, precum și toți binevoitorii 
acestei corporațiuni.

Epitropiile parochiale și școlare suntă 
îndatorate a provedâ pe învățători ou 
diurne de celă puțină 1 fl. v. a. pe di 
și paușală de călătoriă. (§ ulă 8 din Sta
tute) Absentările nelegitimate se voră 
pedepsi cu 5 fl. (§ ulă 9 din Statute).

Programa:
Ședința 1. Duminecă 10 Noemvre a. 

m. : 1) Asistarea in corpore la serviciulă 
divină, împreunată cu parastasă pentru 
decedații membri ai reuniunei și pentru 
fericiții întru pomenire Archiepiscopulă 
Andreiu baronă de Șaguna și Anania 
Trombițas. 2) Deschiderea ședinței și ce
tirea apelului nominală. 3) Alegerea co- 
misiuniloră.

Ședința II. Duminecă 10 Novembre 
p. m.: 6) Raportulă comitetului central, des
pre aotivitatea reuniunei în anulă tr. școl. 
15) Raportulă oasarului. 6. Raportulă bi
bliotecarului.

Ședința III. Luni 11 Noemvre a m.: 
7) „Oaia44, prelegere practică de Tran- 
dafiră Dragomiră. 8) Recensiune asupra 
„Noului ABO-dară ilustrată44, de Dome- 
|;iu Dogariu, prin Ioană Berescu. 9) Cri
tică asupra operatului lui Ioană Capătă 
„Drepturile și datorințele civile44, de 
Filaretă Dăișoreauă și Ioană Roșea.

Ședința IV. Luni 11 Noemvre p. m.: 
10) Preotulă și învățătorulă. disertațiune 
de Davidă Chiujdea. 11) Recensiune a- 
supra opului „Istoria biblică44 de G. Ludu 
și I. Dariu, prin laoobă Popa și Panti- 
limonă Nastea. 12) Metodulă caligrafiei 
de Georgiu Andronă.

Ședința V. Marți 12 Noemvre a. 
m.: 13) Referada comisiuuei însărcinată 
cu censurarea raportului comitetului oen- 
trală. 14) Referada comisiuuei însărci
nată cu censurarea raportului casarului. 
15) Referada comisiunei însărcinată ou 
censura raportului bibliotecarului. 16) 
Referada comisiunei pentru propuneri. 
17) Curenții. 18) Constituirea reuniunei 
pe ună nou periodă de 3 ani. 19) în
chiderea ședințeloră.

Făgărașă, 25 Octomvre 1891.
Iuliu Danu, loanu Berescu,

președinte. secretariu.

NECROLOG!?. Petru Popovicl pa- 
rochă rom. ort. ală Eolchei-române, după 
ună morbă greu a răposată în Domnulă 

în 24 Ootomvrea v. Ia 11 ore a. m. în 
ală 8-lea ană ală păstorirei sufletesol 
și în ală 34-lea ană ală vieței sale. Cu 
inima înfrântă de durere aduce la cu- 
noscință întristata familiă: Iosifă Popo- 
viciu, parochulă Satulul-nou ca tată, Sofia 
mamă, Sofia soțiă, Timotheiu frate, E- 
lena oumnată și nepoții Evrosina și Vic- 
toră.

Fiă-i țărîna ușâră!

DIVERSE.
Mișcarea poporațiunei în Francia. 

Datele statistice privitâre la mișcarea 
poporațiunei franoese în anii din urmă 
nici decum nu se potă numi îmbucură- 
târe. De mai mulțl ani poporațiunea în 
Francia a stagnată, âr în anulă 1890 s’a 
constatată, că ea a dată îndărătă și înoă 
într’o măsură, ce inspiră seriâse îngri
jiri. După ună raportă oficiosă, adresată 
ministrului de comerciu, în 1890 s’au 
săvârșită în Francia 269 332 de căsă
torii ; despărțiri sâu divorțuri s’au în
tâmplată 5457, nascerl au fostă 838,059, 
âr cașuri de mdrte 876,505. Comparândă 
aceste oifre cu datele statistioe din anulă 
preoedentă, 1889, resultatulă se presentă 
astfeliu: căsătorii s’au întâmplată mai 
puține ou 3602, despărțiri mai multe cu 
671, nascerl mai puține ou 42,520, âr 
cașuri de mârte s’au ivită mai multe 
cu 81,572 ca în anulă de mai ’nainte. 
Anulă 1890 este așa-deră pentru Fran
cia unulă dintre anii cei mai nenorociți 
ai secolului presentă; numărulă nasce- 
riloră în acestă ană numai cu 12,000 
este mai mare ca oelă din 1871, âr nu
mărulă oasuriloră de mârte de 20 de 
ani n’a mai fostă așa de mare. In fine, 
cu esoepțiunea anului 1870—71, de 40 
de ani n’a mai fostă atâtă de mică 
numărulă căsătoriiloră, oa aoum. Numă
rulă divorțuriloră oresce în continuu dela 
1886 încâoe. In 1889 pentru esemplu 
s’au întâmplată 4786 de divorțuri, în 
1890 însă ele au atinsă cifra de 5457. 
—■ „Temps44 esplică tristulă resultată 
ală aoestoră cifre parte prin miseria pri
cinuită prin nimicirea viiloră de filoxeră, 
parte prin scumpirea prea mare a arti- 
ouliloră de mâncare, urmată în urma 
sistemului esagerată de vamă. De altă 
parte, tjioe numita foiă, este cunosoută, 
că în ținuturile relativă mai sărace, oa 
d. e. în Bretagne, numărulă nasceriloră 
este mare și peste totă disă, nu popo
rațiunea lipsită de capitale dă mai pu
ține nascerl, ci din contră, poporațiunea 
mai cu dare de mână pe cale artificială 
limiteză numărulă nasceriloră ou soo- 
pulă, de a-șl putâ înzestra mai bine 
copii. Scăderea nasceriloră este, după 
amintita fdiă, eimbolulă îmbogățirei. Se 
pare însă, că tristele date de mai susă, 
de oumva suntă în adevără ooreote, 
și-ar pute afla esplioațiunea și în pro
gresele „oivilisațiunei44 rău înțelese, după 
oare legăturile conjugale familiare suntă 
totă mai puțină respectate, în timpă ce 
demoralisația, sub scutulă „oivilisațiunei44, 
îșl urmâză fără genă cursulă său.

Cătră domnii industriași și meseri
așii orășului Brașovă.

Din incidentulă presenței iminente 
a Escelențelor loră, a domnului ministru 
reg. ung. de oomerciu și a domnului 
ministru ală agricultural, în orașulă 
nostru, după resoluțiunea comitetului 
festivă li se voră presanta douniloră 
miniștri produsele industriei brașovene 
într’o esposițiune industrială improvisată.

Incunosoințându-se onorații domni 
industriași și meseriași ai orașului 
Brașovă despre acesta întențiune, 
suntă rugați totu de-odată, să asi
gure reușita acestei mici esposiții 
printr’uuă viu ooncursă ală loră, pentru 
ca în acâstă esposițiă să fiă fidelă repre- 
sentate producțiunile nostre industriale. 
Nu mai trebue amintită, că împărtășirea 
la aoestă esposițiune, este chiar în inte
resulă propriu ală industriașiloră.

Acei domni, cari dorescă să ia parte 
a aoestă esposițiune, suntă rugați, casă 

:?acă cunosoută intențiunea loră neîntâr
ziată secretarului camerei comerciale și in
dustriale Eugen Iekelius.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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€ars<du pieței IBrașovu
din 10 Noemvre st. n. 1891.

Discontulă 6—8% pe anti.

Bancnote românescl Cump, 9 31 Vând. 9.35
Argintă romănescă ■ „ 9 23 n 9.28
Kapoleon-d’orI - - „ 9.32 n 9.36
Lire turcescl - - „ 1048. n 10.53
Imperiali - - - . „ 9.48 n 9 53
GalbinI .... „ 6.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% —.— n

n » r> ®°/o n —.— n —.—
Rable rusescl - - • „ 117.— n 118.-
Mărci germane - - ,, 57.30 n 57.70

Cursulu Ia bursa din Viena
din 9 Noemvre a. c. 1891

Renta de aură 40/0 ....................
Ranta de hârtiă 5% .... . .
Imprumutulă căiloră ferate ungare • 

aură .... ....................
dto argintă.....................

102 85
100 35

116.20
98.15

GAZETA TRANSILVANIEI.

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

Amortisarea datoriei câilorfl. ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] - -

Amort isarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - - 

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

ungurescfl. ....... 
împrumutul!! cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă • - <
Renta de argintă austriacă - - ■ 
Renta de aură austriacă • -
LosurI din 1860 .........................
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr . 
Galbeni împărătesei- - - - -
Napoleon-d’orI ....................
Mărci luO împ. germane - ■
Londra 10 Livres sterlings

Avisfi i-lort abonați!

111 50

S0 25
104.50

151. —

129,25
■ 91.—

- 90.70
■ 108.05
- 136.—

- 1003.-
• 314.75
- 271.75

5.60
9.36

■ 57.82'/2
117.80

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită giarulfi nostru până acuma.

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

Totodată facemti cunoscuta tuturorti D-lord abonați, că mai 
avemii din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potfi 
adresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

Administrat. „Gaz. Trans

d
M 
H. 0 specialitate necomparabilă

între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 
este

apa ele

repat“yy
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală fdrte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepăt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladielorii rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibiln.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturală.
$ V Ca horvizii adecă, b eu ții cu vinii.

nu se pote compara acostă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

W Șampagnulti apeloră minerale. “W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891 /VTTT 

din anulă, 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fîă însemnată ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Bepăt44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă in depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu t6tă stima
Administrațiunea îsvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovii, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-40

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Bredealu Predeală—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradft-B.-Pesta Copșa-mică-Sihiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
acoele- 

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rate

Trenă 
aocele- 

ratil

Trenu 
de 

person.

Trenu 
accele

rate

Trenu 
de 

persân.

Trenu
de _____ _

persân. ratu persân.

Trenîi 
accele-

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca
Buci a 
Ciuoia 
Huedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

I
1

sus

Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisabatopole
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustinii 
Ap ața 
Eeldidra
Brașovfi

Timișă 
Predeal ti 
BucurescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03 

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
peradne

, 12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3,03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Pre deal ii 
Timișă 
Brașovii j 

Feldidra 
Ap ața 
Augustinii 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelă

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușfi

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

' Oradea mare

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

J 
I

10.45
11.01

12.17
12.47

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37 i
9.041
9.46:

11.031
11.29:
12.06 I
12.37!
12.53 <

1.181
I. 39:
2.13:
2.27!
2.49'
3.47 !
14.07
|4 281
2.34
4.52. 
5.26|l 

“03
6.52'
7.40 !
8.-
8.15
8.29
8.5S
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57 

~6JL9]
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29 
9.53' 

10.19 
10.50 
11.16 
11.4411 
12.06 
12.38

Teiușfi
Alba Iulia
Vinț. de joșii 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamii 
Soborșinii 
Berzava 
Conopti 
RadnaLipova 
Pauliști 
Gyorok 
Glogovață

Aradîi !

Szolnok
Budapesta

Viena

Mureșft-Iuudosu—Bistrița | Bistrița—Mureșu-Iaidoșii

Murășă-Ludoșă . . 
Țagu-Budatelică . .
Bistrița...................

4.—| Bistrița...................
g 4gn Țagu-Budctelioă . .
9.59|| Murășă-Ludoșă . .

Trenă 
de 

persdn.

I
3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Simeria (Piski) Betroșeni || JPetroseni-Simeria (Piști

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița
Petroșenî

6.— 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 ‘8.04J Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu—Tiinișora Tiinișora—Aradu
Aradu
Vinga
Tiinișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

5.05
6.40
7.50

Turda

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte.

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ghirișă—Turda || Turda-Ghirișu
8J
9.

Sighișora—Odorheiu

Sighișdra. .
Odorheiu . .

Gliirișfi 7.48 10.351 3.4oll(Î2ol Turda
8.08 10.55 4.- 10.44| Gliirișfi

4.50| 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

Odoi'heiu—Sighișora

4-30 11.25 Odorheiu. .
7.21 2.11 Sighișora. .

Hunedora—Simeria (Piski)

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
■ Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— Copșa-micâ

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu-R. -săs.
Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu ' 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu /

’ (.
9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Oerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci
Brașov
Zernesci

5.45 2.58
7.26 4.39

Zernesci —Brașov
Zernesci 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44
Brașov—S*-Greorgiu

8.15 3.15
10.52 6.10

Brașovii
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

Careii-mari—Zelău |j Zelău—Careii-inari S.-Georgiu—Brasov.

Careii-marI. 
Zelău. .

5.5o| Zelău . . . .
11.—1| Careii-marI . .

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă 
Brașovti

6.32
7.00
8.08

5.17
545
6 53

l

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii
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