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Peste Zece cjile se va întruni 
în Sibiiu unu congresu alfi Sașiloru 
ardeleni (Saschentag). Publicămu 
mai josu invitarea la acestă con- 
gresă, care este datată din Sibiiu, 
este adresată cătră toți alegătorii 
dietalî sași și este subscrisă de 
vre-o trei sute de fruntași sași din 
tote orașele și ținuturile locuite 
de Sași.

Este vorba în invitare de re- 
visuirea programei naționale să
sesc!, precum și de aceea ca se 
se dea o mai mare îngrijire în vi
itorii lucrării interiore pentru con
solidarea poporului săsescă pe 
tăremultt economică, socială, pe 
teremulu administrației în comună 
și în municipii, precum și pe te
remulu culturei spirituale.

Câțiva articull apăruți în „Sieb. 
d. Tageblatt“ din Sibiiu au dată 
impulsu la acestă mișcare.

F6ia națională săsescă accen- 
tueză necesitatea de a se afla o 
modalitate, ca toți Sașii fără deo
sebire de partidă să conlucreze în 
unire, pentru desvoltarea și întă
rirea elementului săsescă, celă pu
țină pe celelalte tărâmuri, decă 
nu se potă uni pe teremulu poli- 
litică parlamentară.

In dietă suntă representate trei
sprezece cercuri electorale săsesci 
prin deputațl sași, cari fiindu des- 
binați între sine, aparținu la trei 
partide. Cercurile electorale: Si- 
ghișora, Bistrița, Colialmă, Ag
nita și Orăștia au alesă deputațl 
guvernamentali, unuia din depu
tății sași aparține partidei opo- 
siției moderate, er ceilalți nu facă 
parte din nici o partidă, ținen- 
du-se încă de programa națională 
săsescă, care a stabilită ca de
putății naționali sași să nu între în 
nici una din partidele dietale esis- 
tente.

E vorba acum ca să se delă- 
tureze acestă punctă alu progra
mei, care a produsă cele mai mari 
încordări în senulu Sașiloru și lă-

sându-se liberii fiecărui cercu elec- 
toralu de a decide, cărei partide 
se se alăture deputatulu seu, să 
se facă o încercare de a uni pe 
toți la o lucrare comună inten
sivă, aici acasă, pe teremulu eco
nomicii, socialii, comunalii, biseri- 
cescu și școlarii.

Sașii au ajunsu în cele din urmă 
la cunoscință, că acțiunea deputa- 
țiloru loru în dietă, mai aleșii așa 
divisațl cum suntu, nu le aduce 
nici unu folosii, că situațiunea de
vine pe 4i ce merge mai difiiclă 
și periculâsă, și că acum numai 
unindu-șl forțele pe tâte tărâmu
rile, ce le mai stau deschise, potii, 
printr’o lucrare seridsă, se aducă 
folâse positive poporului loru și 
să’lu ferescă de totala destrămare 
și desorganisare, ce’lii amenință.

Adeveratu, că acestă nisuință 
de a uni pe. Sași pe teremulu 
economicii, socialii și culturalii, lă- 
sându la o parte cestiunea atitu
dine! politice a deputațiloru loru, 
ca o cestiune „secundară“, in- 
volvă unu felii de renunțare la 
acțiunea politică a națiunei să
sesc! pentru viitorulu celii mai 
apropiatu.

Din causa acesta preș sa un- 
gurescă guvernamentală aprâbă 
procederea conducătoriloru sași și 
ideile desfășurate de organele na
ționale săsesci. Le place celoru 
dela putere se audă, că Sașii nu 
mai voru se facă deosebire între 
aceia, cari suntu de sine stătători, 
și între cei ce mergu cu guver- 
nulu.

Unu astfelii de curentu — îș! 
gândescii guvernamentalii unguri 
—pâte fi numai folositorii pentru 
noi, căci la viitorele alegeri vomu 
cuceri mai ușorii și celelalte cer
curi electorale săsesci, cari pănă 
acuma s’au feritu de atingerea 
cu noi.

Dela 1867 încoce, din timpii 
în timpii, Sașii ardeleni au suflat 
puțină câte puținu în retragere 
în ce privesce politica loru națio-

nală, așa că temerea nu este ne
îndreptățită, că din treptă în trâptă 
— von Stufe zu Stufe — voru 
ajunge a nu mai figura de locu 
ca factorfi politicu de sine stătă
torii în acestă țâră.

Contrariloru noștri comuni fără 
îndoielă le-ar plăcea așa ceva, der 
noi, cu tâte că ne bucurăm u de 
curentulii, care se manifestă în 
sînulu Șașiloru spre a’ș! uni 
forțele naționale în întru, amu 
trebui se regretămu în interesulu 
causei comune o astfelu de apa- 
rițiune, care în cele din urmă ar 
servi numai partidei guvernului spre 
folosii și întărire.

Convorbirile lui Bismarck.
In cjil®!© trecute a apărută în dia- 

rulă „Hamburger Nachrichtenu ună ar- 
ticulă scrisă precum se dice de însuși 
principele Bismarck, în care se adeve- 
rpscă pe deplină convorbirile ce le-a 
avută fostulă cancelară germană cu co
respondenții diareloră francese și rusescl. 
Etă ce scrie foia germană :

Creatorului imperiului germană i-se 
face Imputarea, că a onorată cu încre
derea sa pe „inimicii imperiului/ Bă
nuiala cuprinsă în acestă împutare ar fi 
inoportună a o pune în discusiune; po
porală germană îșl va întdrce fața dela 
ea totă cu același sentimentă, cu care 
a trebuită s’o întorcă dela atâtea învi
nuiri ridicate în pressa germană în po
triva acelui bărbată, care în întrega sa 
viâță gloridsă a lucrată ca ună omă fără 
păreche pentru patria sa, guvernată de 
elă într’o epocă istorică a lumei, sco- 
țând’o din neactivitate și din îmbunătă
țire, ridicând’o la unitate, prosperare și 
mărire și tăcând’o în același timpă cea 
dintâiu putere în Europa. Abia credemă, 
că principele Bismarck, în starea sa de 
față, să fi putută face imperiului ger
mană ună servițiu mai mare decâtă prin 
aceea, că a pusă în posițiă pe cores
pondenții aceloră foi distinse, în care se 
agiteză la neîncredere față cu scopurile 
paclnice ale Germaniei, ca prin împăr-

tășirile leale, lămurite și prin esplicările 
competente și asigurările de pace ale 
principelui Bismarck, să lămurâscă pe 
popdrele duse în rătăcire asupra adevă- 
rateloră intențiunl de pace ale Germa
niei. Nu trebue să ne îndoimă ună mo
menta, că primirea publiciștiloră streini 
în Friedrichsruhe este ună adevărată 
folosă pentru cestiunea păcei și că pe 
Bismarck toomai motivulă acesta l’a 
condusă, când i-a primită. Cu câtă mai 
multă se pregătesce partida francesă de 
răsboiu, cu atâtă mai folositore și mai 
necesare suntă astfelă de măsuri profi
lactice, și cu atâtă mai importantă lucra 
este, decă partidele păcei de ici și de 
colo se întărescă. Numai celă ce voiesee 
răsboiulă pote să se simtă atinsă de ur
mările binefăcătdre ale convorbirilor^ 
principelui Bismarck.

După acestea foia din Hamburg ci- 
tâză următârele rânduri ale foiei rusescl 
„Novoje Vremja“: Din timpurile lui 
Luther încâce n’a avută Germania ună f
omă asemenea lui Bismarck. Ore lu
crarea lui fi-va așa de durabilă oa a lui 
Luther? La totă casulă poți să te în- 
doesci în elă, der atâta e sigură, că cu- 
vântulă lui Bismarck chiar și în retra
gere e de mai mare valore decâtă ală 
multoră bărbați de stătu europeni, cari 
de faptă suntă în oficiu.

Ducele de Orleans grațiată.
Telegramele din Parișă sosite de 

curândă spună, că ducele de Orleans a 
fostă grațiată. Scimă ce mare svonă a 
produsă miculă incidență de astă ârnă 
petrecută în Parisă cu ducele de Or
leans. Republicanii mai alesă dedeau o 
mare importanță venirei ducelui de Or
leans în Parisă și o considesau ca ună 
periculă pentru Republică, deci ca să 
încunjure lucruri neplăcute guvernulă 
Republice! a pusă mâna pe ducele și 
l’a arestată. De atunci însă s’au petre
cută multe în Francia. Partidele monar- 
chiste s’au apropiată de cele republicane, 
fiă și numai cu ună pasă, și boulangis- 
mulă căZută a născută în guvernă con
vingerea, că ținerea ducelui și mai de
parte în arestă ar fi ună lucru fără de 
înțelesă. Carnot deci a subscrisă în dilele 
trecute actulă de grațiare și deja Mier-

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS/ și căreia de aici înainte m’am devotată 
cu totulă.

„O reflecsiune însă mă urmărea vecl- 
nică în vechia mea activitate, ună cu
getă deosebită de celelalte mă chinuia 
la începută, ba și mai târziu: eu adecă 
eramă convinsă pe deplină, oa și când 
ași vede-o cu ochii mei proprii, că Mar
gareta e nefericită. Eu cunosceam carao- 
terulă ei ca pe ală meu propriu și sciam 
sigură, ce mocive au îndemnat’o și în 
ce rătăcire a fostă aruncată. Sciam însă 
și aceea, că nu-i voră pute lipsi pocăința 
și pătrunderea lucrului, că ea va trebui 
să vină în curând la convingerea, câtă de 
amară s’a înșelată. Gândurile acestea mă 
frământau așa de multă, înoată în nop
țile de nedurmire ori în mijlooulă ore- 
loră de ocupațiune, credeam că o audă 
strigându-ml numele cum o făcea în co
pilăria ei, când deslega vre-o enigmă 
copilărescă. Insă ce-mi ajutau acestea ? 
Ea însă-șl șl-a hotărîtă sdrtea, ea a res
pinsă mâna ce ar fi scutit’o și apărat’o 
în t6tă vieța ei, care acuma nu o mai 
putea ajunge.

„Astfelă trecu ârășl ună ană și când

cătră sfîrșitulă aceluia mS pregătiamă 
de-a mă re’ntorce în patriă, plecarea mea 
fu accelerată prin soirea despre îmbol
năvirea tatălui meu. Puterile lui, după 
mortea mamei mele, scăcjură pe înce- 
tnlă cu desăvîrșire, însă elă n’a aflată 
de bine să mă încunosciințeze despre 
acâsta, ca să nu-mi mai întrerupă ârășl 
studiulă. Eu sosii încă la timpă, ca ul
timele săptămâni ale vieții lui să i-le 
încunjură cu iubire și să-lă vădă intrând 
în vecînica odihnă.

„Orfană și fără de patriă,rnu mă mai 
reținea nimică în țâra mea de odinidră. 
Erășl m’am reîntorsă cătră sudă, și pe- 
trecuiu ună ană în Grecia și în Orientă 
și apoi încă-odată percurseiu Italia și 
Elveția, căutândă să-mi hotărăscă ună 
domiciliu în sfera mea de activitate. 
Dâră unde să mă întorcă ? Pentru ce să 
mă determineză ? Lumea ’ml părea atâtă 
de pustiă, și ună locă mai nepretinosă ca 
celalaltă.

„Cu o jumătate de ană înainte, am 
primită scirea despre mârtea tatălui Mar
garetei. Astfelă era ruptă și celă din 
urmă firă ce mă mai lega de patria mea.

Atunci mă întâmpină într’o depărtată 
vale a Elveției o scrisăre, care de săp
tămâni întregi m’a căutată în tăte mar
ginile țărei, și pe care adresa, scrisă cu 
o negrâlă alburiă și cu o mână grab
nică, abia mai eralegibilă din causa mul- 
teloră ștampile și observări ale funcțio- 
nariloră de poște. Cu tote astea însă 
eu o recunosouiu, și pe când rupeamă 
pliculă, mi-se părea, ca și când stri- 
gătulă, care fără încetare m’a urmă
rită pretutindenea, acum ca nici-odată 
e mai rugătoră, și resuna mai cu sus
pină: „Paulă, Paulă! ajută’ml, vină la. 
mine/ Conținutulă epistolei era totă 
așa. Margareta se reîntorse la mine în 
cea din urmă lipsă a ei. Ea se simția 
aprope de morte, și doria ca încă-odată 
să mă mai vadă, să primâscă ertarea 
mea și să’ml încredințeze uniculă ei te- 
saură prețiosă. Acesta era dorința mo- 
ribundei er tesaurulă era uniculă ei co
pilă/

încă-odată mai înceta Sudram pe 
ună momentă. Margareta se sculă și cu 
ochii mari și înspăimântați sta ea înain
tea lui, palidă și tremurând.

(11)

Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de T-utlia.

„Era pe timpulă când mă supusei 
îndemnărilor!! tatălui meu de-a mă re’n- 
toroe erășl la Roma pentru completarea 
studiiloră mele. ’Ml era greu a-lft lăsa 
singurii în pustia casă, der elă se des- 
brăca de ori ce egoismă când era vorba 
de binele altuia, și’șl ascundea simță
mintele Iui de durere, și cu o manieră 
aprope veselă mă silia să plecă. Ast
felă mă reîntorseiu la iubita mea artă, 
și asta-mi era destulă mie ca unuia ce 
aveamă asemenea scopă în vieță, atunci 
când prin trădarea ori nesinceritatea 
omeniloră am fostă înșelată în totă ce 
am avută mai sfântă. Arta-mi era sin
gura ancoră a mântuirei, de care să mă 
potă prinde, pentru-ca în mijloculă po
topului tempestății să fiu ferită de des
perare. Ce s’ar fi alesă 6re de mine, 
decă nu mi-așl fi avută ocupațiunea și 
chiămarea, la care mă puteam reîntorce,

elics.ro
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curl în săptămâna acesta, spună 4^arflL 
din Parish, i-s’au deschisă ducelui de 
Orleans ușile închisorii din Chairveaus 
și în celă mai mare secretă a fostă 
dusă la hotarele elvețiane însoțită de 
Dellebe. E probabilă, că duoele va merge 
în Anglia. Se dice însă, că aotulă de 
grațiare nu va fi publicată în monitorulă 
oficială.

Francia și Rusia.
0 telegramă din Petersburg anunță, 

că din incidentulă descoperirii anarchiș- 
tilorh în Parish ministrulă rusă Durnovo 
a făcută o visită ambasadorului fran
cesă din Petersburgă. In cercurile curții 
rusesc! e mare bucuria și îndestulirea 
față cu acestă semnă de prieteniă căl- 
durosă întră Rusia și Francia, manifes
tată evidentă de cătră poliția francesă 
prin atitudinea sa leală față cu Rusia, 
cu ocasia ultimului incidență cu Nihi- 
liștii. Foia rusâscă „Grajdanin**  declară, 
că guvernulă francesă dă despre acâstă 
prietiniă strînsă fapte palpabile prin 
simpatia ce o manifesteză față cu Rusia. 
Deja puntea apropierei efăcută și forma 
de guvernare a celoră două țerl nici 
că pote să mai formeze obiectă de dis
cuția.

SCIBILE RLLEL
Noua cale ferată vicinală Deșu-Zelau 

se va preda comunicațiunei înlunaSep- 
temvre a. c., spune „Kolozsvar**.

*
# *

Tergulu anuală de primăvâră ținută 
deunădile la Saschiză a fostă bine cer
cetată de cumpărători și vendătorl. Vi
tele s’au vândută cu prețuri bune. Au 
fostă duse la târgu vr’o 7500 de vite, 
din cari s’au vândută 2300. Târgulă de 
marfă însă a fostă mai slabă ca de obi- 
ceiu, din causa puținiloră cumpărători. 
Cgi mai mulțl industriași au fostă din 
Sighișora și Agnita.

* >». *
Dară. M. Sa monarchulă a dăruită 

din casseta sa privată 100 fi. pe seina 
comunei bisericesci gr. or. din Făgetă.

*
Porci sălbatici în sată. In comuna 

Straja de lângă Alba-Iulia au împușoată 
maiorulă Poklosy și alțl doi vânători un 
porcă sălbatică și o scrofă dintr’o câtă 
ce-o răscoliseră și o alungaseră în sată. 
In apropierea satului îșl mai are culcu- 
șulă o scrdfă cu purcei. Vânătorii o 
pândescă să-i dea de capă.

*
&

Dinți inghițiți. De curândă se duse 
o femeiă la mediculă dentistă din Clușă, 
Dr. Rudas, cu gura deschisă ca cum ar 
fi fostă apucată de spasmuri. Prin semne 
îi dete medicului a înțelege, că i-s’a în
țepenită ceva în gâtlejă. După o lungă 
și chinuitore operațiune îi succese medi
cului a scote dinții cei falși oe și-i în

ghițise și cari se afundaseră pănă la 
deșchi(jătura stomacului. După operațiă 
istorisi femeia, că a venită din Viena la 
o visită și la dejună și-a înghițită dinții, 
cari nu erau destulă de bine înțepeniți 
în gură.

* 
X ift #

N’au ce lucra! E vorba de-o afaoere 
de ondre între deputății Csatar și Ga- 
jari, celă din urmă redactorulă lui „Nem- 
zetu. Patrioții s’au certată în cameră ou 
ocasia desbaterii regalieloră. Gaj ari a 
sorisă în „Nemzet1* falsă asupra discu- 
siunei vătămându-lă pe Csatar, care a 
declarată, că se va răfui cu Gajari și 
apoi ruga pe contele Karolyi Gabor și 
pe deputatul Hentaller Lajos, să ceră sa
tisfacția dela Gaj ari. Karolyi și Hentaller 
provocară în numele lui Csatar pe Ga- 
jari. Răspunsulă acestuia a fostă, că-șl 
va face declarația în decursulă ședinței 
oamerei. Mulțl dintre guvernamentali 
voiau să-lă desminte pe Gajari dela pri
mirea provooărei, dâr îu fine elă s’a ho- 
tărîtă să primâscă provocarea. După 
acestea Gajari șl a luată secundanți pe 
deputății contele Tholdy și br. Rosner 
Ervin. Secundanții au hotărîtă duelulă 
cu pistolulh la depărtare de 30 de pași, 
schimbându-se câte unh glonță cu înain
tare de 5 pași. Duelulă s’a petrecuta 
alaltăerl la 9 ore. Duelanții au schim
bată câte ună glonță fără a se nimeri; 
der nici nu s’au împăcată.

♦ 
* *

Defraudarea dela societatea istorică 
ungurescă din Pesta, despre care am 
amintită, fiindă de vr’o 40,000 fi., socie
tatea a cerută esecuțiă pe averea imo
bilă rămasă după sinuciderea defrauda- 
torului, a casierului societății Balthazar 
Bela. In urma recursului moștenitori- 
loră, tabla r. a respinsă cererea socie
tății, dedrece după § 227 ală legii de 
esecuțiă, acesta se păte ordona numai 
în contra funcționariloră erariului, fun- 
dațiuniloră publice, municipieloră și co- 
muneloră, însărcinați cu administrarea 
averii, pentru acoperirea pretențiunei 
administrației, pe când societatea istorică, 
ca societate privată, nu potejfi cuprinsă 
sub acestă noțiune. La 12 Iunie sooie- 
tatea se va ocupa în adunarea generală 
cu cestiunea averii,

* 
<£■ *

Furtă. Din Timișora se scrie, că în 
2 Iunie, în 4’ua mare, nisce hoți au pă
trunsă în locuința restauratorului casi- 
nei militare Illits și au furată 1700 fi.

* * *
Invitare. Comitetulh „Reuniunei fe- 

meiloră române din Aradă și provinciău 
învită la petrecerea de jocă, ce o va 
arangia la 31 Maiu v. (12 Iuniu n.) 1890, 
cu ocasiunea adunărei generale ordinare, 
în sala din „Păduricea orașului“ și în 
favârea fondului său propriu, destinată 
pentru înființarea și susținerea- unei 

șcdle române de fete în Aradă. Incepu- 
tulă la 8 6re sera. Bilete pentru familiă 
2 fi., pentru personă 1 fi., se potă că
păta în Aradă la cassiera reuniunei D-na 
JRhea S. Ceontea, (strada Uj-terem Nr. 
6a.,) âr sera la cassă. Ofertele mărini- 
mdse se primescă cu mulțămire și se 
voră da publicității. — NB. Damele suntă 
rugate a se presenta pe câtă se păte în 
costumă națională română, sâu în vest
minte de Creton.

Pressa germană despre Unguri.
Din articululă de alaltă-erl ală „Ga

zetei1* cetitorii noștri sciu, de ce simpatii 
se bucură asupritorii națiuniloră nema
ghiare din acestă stată.

Dreptă răspunsă ală telegramei bi
roului telegrafică din Pesta, ce ni-s’a tri
misă alaltă-erl, aducemă nouă declarații, ce 
le facă cele două diare „Kreuzzeitung1* 
și „Volkszeitung“, care răspundă lui „Na
țional Ztg.**

„Kreuzzeitung**,  cjiară conservatoră, 
c|ice, că decă cei dela „Nat. Ztg.“ arh 
sci cine este bărbatulh, care a scrisă 
articululă privitoră la venirea Maghia- 
riloră la Berlină, „Nat. Ztg.**  ar deveni 
obiectulă unui risă generală. Mai departe 
„Kreuzzeitung**  îșl susține deolarațiile 
sale asupra cestiunei dicândă, oă decă 
cei din Berlină de aceea vrâu să în
tâmpine ou ospitalitate pe Maghiari, 
fiind-că suntă locuitorii unei țări, ce faoe 
parte din tripla alianță, atunci și Cehii 
tineri arh trebui întâmpinați cu ciocniri 
de pahare când ară ave voiă să vină la 
Berlină, pentru-că și inimicii triplei 
alianțe trebue primiți cu ospitalitate 
tocmai pentru ca să piară din ei ura 
față de acestă alianță. In Boemia s’a 
făcută planulă să se arangieze o escur- 
siune Ia Constanța, unde Huss a fostă 
arsă pe rugă. La reîntârcere — (j’cej 
„Kreuzzeitung**  cam ironioă la adresa 
Maghiariloră — n’ar fi rău să dea o raită 
și prin Berlină. „Kreuzzeitung**  sfîrșesce 
cu aceea, că demonstrațiile de simpatiă 
față cu Maghiarii suntă lips'te de ori ce 
însemnătate.

„Volkszeitung**,  tjiară socială demo
cratică, scrie, că numai dmenii lipsiți 
de orl-ce sentimentă de onâre în cestiu- 
nile internaționale potă dori, ca persâne 
oficiale să privescă fiă ce câtă de Ma
ghiari, ce vine în Berlină. „Volkszei- 
tung“ nu crede, că primarulă capitalei 
s’ar dejosi la o astfelă de faptă și amenință 
pe toți funcționarii orășenescl, cari s’ar 
lăsa a fi folosiți la ună astfelă de „hum
bug1*,  că'i va acusa în publică cu aceea, 
că păteză onârea capitalei imperiului 
germană. Intr’ună numără mai nou, 
după cum spune o telegramă din Berlină, 
fiarele „Kreuzztg1*,  „Vlztg.**  scriu mereu 
privitoră la escursiunea Unguriloră la 
Berlină. „Volkszeitung1* într’ună articulă 
întitulată „Sfîrșitulh ispitei**  îșl esprimă 

bucuria, că anuarulh capitalei imperiului 
germană va fi scutită de a se însemna 
în elă ună episodă necinstită. „Kreuz- 
zeitung**  c|icei G& articulii săi soriși 
asupra aoestei afaceri au fostă tipăriți 
în ediții separate și trimiși de cătră 
„Allgemeine deutsche Schulverein**  tu- 
turoră familiiloră de frunte și persâne- 
lorh cu vedă din Berlină.

„Egyetârtes**  ne spune, că arangia- 
torii în numără de 50 ai escursiunei au 
ținută erl după amecfl o conferință, în 
care s’au consultată asupra celoră ce 
au de făcută față cu lecția ce li-o dă 
pressa independentă din Germania, ba 
după cum cetimă în „Neues Pester 
Journal**,  ei voră lua hotărîrea de a nu 
merge la Berlină.

Congresii săsescii.

In 4iarelQ naționale săsesc! s’a 
publicată următdrea invitare la 
congresulii ce are se se țină pen
tru revisuirea programului națio
nală săsescă:

Indiferența, ce cresce în mijloculă 
nostru, în contra muncei pe tărîmulh 
vieții publice, a făcută pe subscrișii a 
lua hotărîrea, d’a oonvoca o adunare de 
alegători dietall din tâte oercurile să- 
sescl, pentru a se desbate asupra mijlâ- 
celoră și căiloră ce ducă la reîntărirea 
poporului nostru.

Programulh națională săsescă făcută 
în 5 Iunie 1872 de cătră congresulii să
sescă din Mediașă și programulă pentru 
alegerile dietale stabilită, ca o desvol- 
tare a aceluia, la 8 și 9 Iunie 1881 în 
Brașovă de cătră comitetulă centrală al 
partidei poporale săsescl, au nevoiă de a 
fi revisuite îu mai multe direcțiuni. 
Unele disposițiunl din ele au fostă ajunse 
și întrecute de timph; afară de aceea 
amândouă stabilescă directive numai 
pentru atitudinea deputațiloră sasi în 
dietă, pe când lucrarea mai importantă 
pentru poporulă nostru, fiindcă avea să 
acorde looă mai liberă, pentru a-șl do
vedi puterea sa în afară de dietă pe 
tărîmulă economiei, vieții sociale, self- 
guvernământului în comună și munici
piu, și culturei spirituale, a fostă lipsită 
de o regulare, oare să arete ținta și să 
aibă ună plană. Acâstă lacună e pentru 
poporulă săsescă fdrte jignitdre, dedrece 
suntemă avisațl — după organisarea par
tidei nâstre — a primi impulsele pentru 
activitatea nostră publică de regulă de 
la deputății dietall sasi și viâță nostră 
publică, după cum a fostă atitudinea de
putatului dietală, a fostă în trâcătă deș
teptată ori a slăbit, sâu eventualele discor
dii între deputațl s’au transplântată asu
pra cercuriloră electorale și au parali- 
sată, spre paguba intereseloră nâstre 
comune, conlucrarea ce se săvârșia cu 
buouriă de poporenl în reuniuni, în cor-

„ Copilulă ei?“ abia pronunța ea 
acestă cuvântă. „Copilulă ei și — ală 
lui ! nu ală tău, nu copilulă tău? ! O 
tată, tată!**

Suspinândă se aruncă ea la picio- 
rele lui, elă însă o ridică și o strînse la 
sânulă său, strigândă cu patimă:

„Și totuși a mea, a mea în eternă!“
Ei rămaseră tăouțl în posițiunea acâs- 

ta ună timpă îndelungată. Fiă-care putea 
aucji palpitările inimei celuilaltă. După 
aceea Margareta erășl îșl ocupă loculă 
ei de mai ’nainte și, ținândă mâna ei în 
mâna lui, Sudramh oontinuă mai de
parte :

„Cu groză observaiu eu, oe lungă 
timpă a fostă sorisorea pe cale, și cal- 
culamă depărtarea, ce mă despărția de 
aceea, care îmi cerea acestă ultimă aju
toră. Prin ce ore singuratice de sufe
rințe va fi treoută de atunci? Prin câte 
chinuri de neîmplinite dorințe ? Eu uita
sem în momentulă aoela t6tă nedreptatea, 
ce mi-a causat’o densa, tâtă trădarea ei! 
Ea deveni pentru mine erășl Margareta, 
micuța Margaretă de odinioră, care’ml 
deschidea brațele și oăreia trebue să’i 
alerg într’ajutoră peste țări și mări. Cum 

mi-a dată ursita, ca în cei din urmă ani 
să fiu sbiciuită erășl de mii de groznice 
cercări, să alergă 4’ua ȘÎ nâptea de
parte, departe ! Toth ce mi-a rămasă era, 
că o aflaiu în viâță, că trăesce încă. Ea, 
pe care o vă4usemă mai în urmă în 
grațiosa ei inocență a juneții, sub aco- 
perișulă scutitoră ală tatălui ei, ea, mi- 
resa mea, acum o aflai ârășl, der pără
sită și înșelată soțiă a altuia, neputincidsă 
și îmbătrânită în flârea anilorh săi, o 
flore ruptă, aprâpe veștejită, o mori- 
bundă într’unulă dintre cele mai misere 
unghiuri ale lunecdsei sărăcii, căreia 
i-s’ar potrivi mai bine numele de spe
luncă.

„Numai câte-va 6re, abia o jumă
tate de 4i ne rămase pentru istorisirea 
tuturoră celoră ce trecură peste sufletele 
nostre. Eu îmi închipuiam adese-orl cum 
ne va fi revederea, cum după ani lungi 
oărarea nâstră ârășl se va întâlni, și mă 
întrebamă, că dre fără de amărăciune fi- 
va ea întâmpinată din partea mea, că 
ore putâ-mă-voiu reține, ca fără de re- 
proșe să’i stau față în față. O, dâr câtă 
de altfelă s’a întâmplată de cum gân- 

deamă! Eu vă4ui urmele unei nespuse 
suferințe pe fața ei, simții, cum mâni 
recite se încleștară pe ale mele, cum o 
voce stinsă mă rdgă, să nu mă departă, 
oi s’o ascultă pănă în fine.

„Sufletulă meu era frântă de com
pătimire și durere. Era ca și când emo- 
țiunea revederei ar rechiăma isvorulă 
de viâță fiă și pentru unh scurtă timpă. 
Palidele-i bu4® mai putură încă, deși cu 
întrerumperl dese, să’ml împărtășâscă 
trista ei relațiă. Ea era o veche și adese
ori au4ită melodiă a nebuneloră fan
tasii din junețe, de pasiuni pentru pe
treceri și vanitate. Lingușitorului îi 
succese a prinde în cursa lui pe inima 
ei ușoră cre4âtdre, cursă care în cu
rândă se schimbă în celă mai greu lanță 
ală sclăviei. După spusele ei nici nu 
treoură primile săptămâni ale căsătoriei, 
oând se și deștepta în ea amara desa- 
măgire. Acâsta era numai începutulh 
umiliriloră și măhniriloră.

„O teribilă icdnă ’ml desfășură ea 
înaintea ochiloră, o icănă de-o groză in
fernală, de-o nemărginită cru4ime, de-o 
parte, și de desperătore suferință, de altă 

parte.
Din întrecuta copilă de odinioră, ea 

deveni o rușinosă și înspăimântată fe
meiă. A fostă o grea lovitură pentru 
planurile soțului ei împrejurarea, că dela 
înoepută elă nu putu căpăta proprietatea 
soției sale și ea a trebuită să răsplă- 
tâscă acestă refusă. Elă însă nu s’a re
ținută nicl-odată de a risipi cu multă 
mai multă decâtă i-ar fi fostă iertată și 
totdeuna cu presupunerea, că decă va 
ajunge la estremă. tatălă Margaretei 
nu’lh va lăsa în glodă. Oând însă după 
mortea aceluia Margareta într’adevără 
căpătă proprietatea acâsta, abia îi ajunse 
ca să potă îndestuli pe cei mai urgenți 
creditori.

De aici încolo fu toth mai treptată 
coborîșulă. Proectatulă 4^ar^ germană 
fu scosă de alții, toth de aceeași formă 
efemeră. După speculațiunl urma înșe
lătoria și după acâsta rușine și fugă. 
Tînăra și nefericita femeiă se vă4u nu
mai cu copila ei, abia de vre-o câteva 
luni, și cuprinsă de ună morbă omorî- 
torh, singură în țâră streină, delăsată și 
fără mijloce. (Va urma.) 
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purile representative comunale și muni
cipale.

Socotimă, oă e urgentă necesitate a 
lăsa la o parte ceea ce e ajunsă și în
trecută de timpă, a ne lua ca țintă a 
lucrării reformătore în vieța nâstră in
ternă, ce să ne împintene reciprocă, ceea 
ce ne e comună și ne unesce, er ceea 
ce ne turbură lucrarea și ne separă, să 
ținemă departe de noi.

De aceea alegătorii dietall din t6te 
cercurile locuite de Sași suntă Invitați 
la o adunare în Sibiiu, ce se va țină 
Marți în 17 Iunie 1890, după amecjl la 
3 ore, în grădina Hermann, ori a face 
să fiă representațl prin bărbați de în
credere.

Convocarea e datată din Si
biiu și e subscrisă de mai multe 
sute de alegători din Brașovfl, Si- 
ghișdra, Reghinulft săsescă, Gâr
bova, Șura-mare, Sebeșu, Cisnădia, 
Mediașu, Cohalmfi, Șinca-mare, 
Codlea, Bradfi, Nocrigti, Agnita, 
Saisă, Lechința, Bistrița, Sânpetru, 
Vurmlacu, Gușterița, Poldul-mare, 
Mercurea, Orăștia, Rechișdorfu, 
Cristiană, Helhii, Giertanu, Daia, 
ȘulenbergQ, Roșia, Nou, Archita.

Ellenzekiane.
Sub titlulu „D-lu Fridrich 

Acker“, scrie „Ellenzek“ din Clușiu: 
Primarulă din Orăștia nu scie, pre- 

oum se pare, că toastele oficiale la ună 
prâncjă festivă se obiclnuesoe a se ține 
în Ungaria în limba maghiară și că se 
cade a-le rosti în acestă limbă. D-lă 
Acker a făcută o escepțiune, căci la 
prâncjulă festivă după deschiderea es- 
posiției industriale din Orăștia a toas
tată pentru „fișpanulă® cu cuvinte ger
mane atâtă de frumdse, încâtă numai 
fiori reci i-a cuprinsă spinarea bunului 
George Pogany. Maghiarismul^, care a 
luată parte la serbare, lucru naturală c’a 
fostă forte neplăcută atinsă de infalibi- 
litatea germană a d-lui Acker. Vecjl bine, 
că d-lă Acker ar fi putută învăța atâta, 
că la o ocasiune oficială, unde funcțio- 
neză ca primară, în acestă țâră numai 
într’o limbă e ertată a vorbi cuviinciosă, 
și acesta nu e cea — germană. Acasă 
ori în cercă privată se pote văeta și 
în limba volapukă, der unde trebue, are 
să respecte limba statului, căci așa se 
cade unui primară.

La acestea bazaconii unguresc! 
răspunde „Sieb. Deut. Tgbltt11:

Asta-i o nouă dovadă pentru lău
data toleranță a Maghiariloră! Prima
rului unui orașă săsescă să nu-i fiă așa- 
deră ertată a se servi de limba ger
mană la o serbare a muncei industriale 
în preponderanță germane? In schimbă 
însă îi permite „Ellenzek® cu marinimiă, 
a vorbi nemțesce acasă în cămăruța 
sa liniștită! Toomai ca în Polonia ru- 
sescă!

Nu cumva și acestă ellenze- 
kiană e menită a „desminți“ pe 
„Kreuzzeitung“ și pe „Volkszei- 
tung “ ?

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din tractălă Buzei, Iunie 1890.

Știm. D-le Redactoră ! Astăzi a treia 
<ji deRosale s’a ținută adunarea de pri
măvara a preoțiloră din tractulă Buzei, 
diecesa Gherlei, în parochia Szasz-Encs, 
situată în marginea tractului de cătră 
Someșă, la casa propria a preotului lo
cală, Iacobă Nechita, sub președința M. 
On. D. protopopă Ioană Filipană.

Intră alte obiecte de desbatere, a 
venită înainte ceetiunea, că după ce în 
oele mai multe tracte nu se află biblio
teci tractuale, nu ar fi consultă ca bi
blioteca acestui tractă, care de mai 
mulțl ani e înființată și care dispune deja 
de multe opuri, să se desființeze?

S’a decisă însă, ca încă cu mai mare 
energiă să se susțină și îmbunătățescă 
solvindă fiă-care preotă tacsa anuală de 
JL fi. pentru acestă bibliotecă tractuală. 

Mă bucură de acestă hotărîre, căci des
ființarea bibliotecei ar fi fostă o blamă 
pentru toți preoții din tractă, dedrece 
în locă ca să lucrămă pentru lățirea cul- 
turei ndstre românescl, după cum sere- 
cere mai alesă în timpulă de acjl, când 
noi Românii suntemă de tote părțile în- 
cungiurațl de kulturegylet-url, prin des
ființarea bibliotecei tocmai amă finegli- 
giată acestă datorință a nostră.

In câtă pentru celelalte desbaterl, 
acelea au decursă în armoniă și bună 
înțelegere. Intră preoții acestui tractă, 
cari suntă dmenl absoluțl și toți ti
neri afară de unulă mai veterană, mulță- 
mită Domnului, neînțelegeri nu se în
tâmplă, ceea ce mai cu semă este a se 
mulțămi M. On. D-nă protopopă Ioană 
Filipană, care are tactica recerută și 
îșl cunăsce chiămarea sfântă ca condu- 
oătoră.

In fine nu potă trece cu vederea 
disertațiunea rostită de preotulă Che- 
resteșă, despre superstițiune și eresuri, 
care a fostă atâtă de bine lucrată și ba- 
sată pe citate din s. Scriptură.

Melieșanuliî.

Din tract ulii Vadului, Maiu 1890.
In 18 Maiu, după terminarea esa- 

menului, s’a ținută în Bogata maghiară 
(comit. S. Dobeca) adunarea Reuniunei 
tractuale învățătorescl. Obiectele de per- 
tractată au fostă:

1. Alegerea unui secretară.
2. Se propuse din partea membrilor 

reuniunei înființarea unei biblioteci trac
tuale, spre care scopă fiă-care membru 
să se oblige a solvi câte 1 fi. Acestă 
propunere se primi cu unanimitate, ba 
fîindă de față și doi preoți și protopo- 
pulă tractuală, aceștia promiseră a pro
pune în sinodulă loră preoțescă, ca spre 
acestă scopă să solvescă fiă-care preotă 
câte 2 fi., er biblioteca să fiă comună.

3. Din prețulă oltoiloră venduțl din 
grădina de pomărită a școlei, banii in- 
curșl să se folosâscă esclusivă spre sco
puri scolastice, asemenea și mulctele pen
tru școlarii, cari absenteză dela scâlă.

4. Se cetesce disertațiunea „Pede- 
cile pentru cari nu frecventeză elevii 
școlari școla“, lucrată cu mare zelă și 
cetită de d-lă V. Enghișiu, învățătoră 
în Vad-Valea grosiloră.

Urmă apoi 5. Critica disertațiunei, 
și fiindcă în acestă cji se ținu și esame- 
nulă, urmă 6. Critica esamenului.

7. Se determina ca locă ală ținerei 
fiitorei adunări tractuale comuna Fodora.

8) S’a cetită cercularulă dela comi- 
tetulă centrală (din Gherla), aducendu- 
ni-se între altele la cunoscință, că adu
narea generală se va ține a 3-a și a 4-a 
cji de Rosalii în Deșiu.

Fiindă timpulă înaintată, protooo- 
lulă se închise și subscrise. După finirea 
acestora furămă invitați la prântjă la 3 
6re p. m. la mâsa d-lui învățătoră Dio- 
nisiu Hossu, unde avurămă o primire 
j este așteptare bună. V. Gr.

Literatură.
Valuta de aurii și cestiunea argintului. 

Sub acestă titlu a apărută în tipografia 
„Gutenberg® din BucurescI o nouă bro
șură, de 46 pag. formată mare 8°, ală 
căreia autoră este d-lă Andrei A. Popo- 
vict, absolventă ală Academiei comer
ciale și ală scolei înalte academice de co- 
merță din Viena.

Mulțăinitâ publica.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subscrisă a- 
duce prin acesta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului.*)

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntu rugați a trimite resultatulă.

Prin Onoratulă Domnă Virgihu Po
pescu, prof. în Ploescl, s’au colectată : dela 
Societatea economică „Viitorulă® din 
PloeBcI 100 lei, și dela Domnii : Virgiliu 
Popescu 5 lei, Tudorica Ionescu, pescar 

5 lei, Stanciu Stănescu brașovână 5 lei, 
Radu Ionescu brașovenă 5 lei, Petrache 
Constantinescu, pantofară 1 leu, Petre 
Stefănescu funcționar 2 lei, Alex. Adionă 
1 leu, Niță S. Cârlanu, bărbieră 1 leu. 
Preda Sechelarie 1 leu, Ghiță Dimi- 
trescu, măcelară 1 leu, Stană Gheorge 
măcelară 2 lei, George Radulă, lemnară
1 leu, Vasilie Molnară, curelară 1 leu, 
Toma Dobre, perceptoră Urlați 1 leu, 
Matache Postelnică, comerciantă 1 leu, 
Constantină Stană, cojocară 1 leu și 
Ioană Dinescu 1 leu. Totală 135 lei.

Prin On. Domnă Iacobă Zorea no
tară în VlădenI s’au colectată delaD-nii: 
Iacobă Zorea, notară 5 fi., Comuna po
litică din VlădenI 4 fi., Biserica gr. or. 
din VlădenI 3 fi., Iacobă Zorea, parochă
2 fi., Vasilie Peleiu, primară 1 fi., Ioană 
Podară învățătoră, Toma Dragoșă, înv., 
Simeonă Balcășiu, Elefterie Stoica, Za- 
cheiu Zorea, Iacobă Z. Micu, Toma Pot- 
cdvă, Ioană Balcășiu, Chipriană Pot- 
cdvă și Ioană Potcovă câte 50 cr. =5 
florini, Totală 20 florini v. a.

(Va urma.)
Comitetulă parochială română gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomeiu Baiulescu Nicolae Pilția 

preș. notară

Cununiă. D-lă Constantină Ioanoviciu 
și d-ra Otilia Gogonea se voră cununa 
Duminecă în 8 Iunie s. n. în biserica s. 
Nioolae din Zernescl.

Logodnă. D-lă Dr. Aurelă Demiană, 
medică, s’a logodită ou d-ra Olivia Pecto 
din Aradă.

TELERGAMELE-GAZ. TRANS*.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Brașovii, 6 Iunie. Escursiunea 
plănuită la Viena, Berlinu și Ham- 
burgu nu se mai face.

Berlinu, 6 Iunie. Sgomotele 
despre o nenorocire a cancelarului 
imperiului au fostă pricinuite de 
întâmplarea, că pe când se întorcea 
Caprivi călare dela plimbare, ca- 
lulu a căcțutu; n’a fostu vătematu 
nici călărețulu, nici animalulu.

Bruxela, 6 Iunie. Ducele de 
Orleans a sositu ac|I și a fostu pri
mită de regele.

BelgradÎJ, 6 Iunie. Unu numără 
de 800 de ArnăuțI au trecutu peste 
graniță, ca se devasteze teritoriulu 
Serbiei. Locuitorii și păzitorii gra
niței s’au opusu, lupta ținu de di- 
mineța pănă la amecjî; în fine Ar- 
năuții s’au retrasu. Din amândouă 
părțile suntu perderi însemnate.

DIVERSE.
Ceasornicul!! amorului. într’o di veni 

ună tînără engleză bogată la celebrulă 
ceasornicară din Paris, Breguet, ună ar
tistă în meseria sa, și dise:

„Domnule, așă vrea ună ceasornică, 
care să conțină portretulă meu.®

— „Nimică mai ușoră, domnule?4
— Insă eu voia dărui ceasorniculă 

și așă dori să știu la întdreerea mea de- 
câte ori acea personă a deschisă cea
sorniculă în lipsa mea; vreu să mai sciu, 
câtă timpă a stată deschisă totă-deuna 
seu câtă timpă s’a uitată la portretă 
aceea personă.

Breguet zîmbea. Ceasorniculă fu 
făcută; tînărulă și gelosulă amoreză ’lă 
dărui amantei sale și pleca. La întorce- 
rea s’a lucruiă celă dintâiu fu să esame- 
neze ceasorniculă miraculosă și văclu că 
fusese deschisă dîlnică de 3—4 ori, adese 
ori și peste nopte. Pliuă de bucurie en- 
glezulă se cunună îndată. Ună ană după 
căsătorie fu silită să plece erășl la drumă, 
lipsi 12 cjile, se întorse acasă, luă cea- 
sorniculă și văc|u. că nici nu era întorsă, 
d’apoi să fi fostă deschisă vre-odată.

(„Curier. Balassan.1')
Concurși! de bucătăriă. La Parisă se 

organiseză acum ună concursă de bucă
tăriă, spune „România.® Cu acestă oca
siune se voră căuta feliurl nouă de mân
care reînviindu-se, decă nu cele grece, 
dâr celă puțină mâncările Romaniloră. 
Era vreme, zică gastronomii din Parisă, 
de a face așa ceva, căci bucătăriile ce- 
loră mai bune birturi ajunsese într’ună 
hală de plânsă. Care să fiă causa aces

tei decadențe? Se poce pe deoparte să 
fiă faptulă, că bucătarii fumeză și beau 
prea multă și prin acesta și-au stricată 
gustulă, pe de altă parte pdte fi tendența 
loră de a da bucateloră totă felulă de 
forme strălucite, cari să’țl încânte vede- 
reu și îndată ce le-ai tăiată să nu le poți 
atinge. OrI-cum, gastronomii au de gân
dită...

Amorezați! după doică. La Berlină 
s’a celebrată o căsătoriă ciudată. Ună 
tînără rusă de familiă bună și cu avere, 
anume Geiger, a fugită din patriă la 
Berlină împreună cu doica sa spre a se 
cununa. — Ciudate lucruri mai audî în 
lumea asta!

NecrologiL
Subscrișii anunță cu inima frântă de 

durere încetarea din vieță a neuitatului 
și iubituiui loră tată, moșă, frate, socru, 
unchiu, cumnată și afină :

Basiliu Dănilă, 
parochă gr. cat. ală Budatelecului, 

întâmplată la 4 Iunie n. c. în anulă ală 
60 lea ală etății și ală 32-lea ală servi- 
țiului său preoțescă, decorată ou medaliă 
și cruce pentru merite în lupte.. Ose
mintele scumpului decedată se voră de
pune spre repausă eternă Sâmbătă în 7 
Iunie n. c. după ritulă bisericei gr. cat. 
în cimiterulă română din locă. — Pe 
defunctă îlă deplângă nemângăiații săi 
6i: Laura m. Maioreană, leronimu clerică 
și Maria Silvia; nepoții: Aurelia, Iacobă 
și Otilia Maioreană; Gtorgiu Dănilă, ad- 
ministr. par. Cheța, Aurelia Dană năso. 
Germană. Pompeiu Germană medicinistă, 
Virginia Bozacă n. Germană, Nicolau, Ba
siliu, Alesandru, Georgia Deacu; frații: 
Maria Rația, Gregoriu Deacu, Ana Ger
mană n. Deacu, Sofia Hopârteană n. Deacu; 
ginerele : Iacobă Maioreană, cooperatoră 
par. în Neposă, cumnații : Ioană Germană, 
parochă în Sâmbotelecă, Ioană Mezei, 
jude la tabla regescă, Eliă Hopârteană ; 
afinii: Catarina Mezei n. Ratiă, Elisa 
Dănilă n. Lugoșană, Ioană Dană, medică 
cerc., Ioană Bozacă, cooper, par., Ana 
Deacu n. Șerbană și alțl numâroșl consân
geni și afini.

Budatelecă, 5 Iunie 1890.
Fiă’i țârîna ușâră și memoria bine

cuvântată ! *
loaili! Jovescu, preotă gr. or. în Bruz- 

nică, comit. Cărașă, a răposată în 11 
Maiu v. c. în etate de 54 ani, după ce 
servi ca preotă la altarulă Domnului 
timpă de 32 ani, lăsândă în văduviă pe 
soția sa Sofia cu fiii săi: Elena, Aurelă, 
Lucreția, Pecia măr. Jucu, Liviusă, Emi
lia, Ioană, Sofia și Partenie, precum și 
întrâga comună, care la înmormântarea 
sa, săvârșită în Dumineca Sânțiloră pă
rinți, luâ parte cu mică cu mare. înmor
mântarea se făcu prin 5 preoți însoțiți 
de 3 învățători, eră la fine veterauulă 
preotă din Lipova, D-lă Iosifă Suciu, a 
rostită o predică pătrundătbre, care a 
storsă lacrimi din ochii tuturoră ascul- 
tătoriloră.

Răposatulă a fostă ună preotă forte 
zelosă întru înplinirea oficiului său, pen
tru ceea ce cu toții îi cjicemă: să-i fiă 
țărîna ușoră și memoria bine-cuvântată!

Bruznicu, 14 (26) Maiu 1890.
A F.

Cursnhf ta bwrsa Viena
din 4 Iuniu st. n. 181-0

Ranta de aură 4°/n............................ 104.15
Renta de hârtii 5°/„............................. 99.70
Imprumutulă câiloră ferate ungara - 

aură................................................. 116.20
dto argintă -......................... 96.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei câiloră ferate da
ostă ungare (2-a emisiuno) - 

Amortisarea datoriei căiloră tarate de
ostil ungare (3-a aini- nne) - - 113.—

Bonuri rurale ungare..........................89,10
Bonuri croato-elavone.................... 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă -........................ - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.75
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtiă austnacâ - - - - 89.—
Renta de argintă austriacă - - . - 89.95
Renta de aură austriacă.................... 109 55
LosurI din 1.860 .............................. 13 '.50
Acțiunile biincei auetro-ungare - - 966.—
Acțiunile b&ncei de credită ungar. - 345.50
Acțiunile b&ncei de credită austr. - 306.—
Galbeni împărătesei.................................... 5.56
Napoleon-d’orI......................................... 9.32
Mărci 100 împ. germane .... 57 321,
londra 1.0 Livrea sterling*  - . . . 116.80

Editoră și redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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CUursuIu pieței Brașovti
din 5 Iuniu st. n. 1800.

Bancnote romPnescI Oump. 9.25 V&nd. 9.29
Argintii româneacă - H 9.20 rt 9.24
Nspoleon-d’orl - - - n 9.29 H 9.32
Lire turcesc! - - - n 10.57 n 10.62
Imperial! .... M 9.55 M 9,60
Galbin! n 5.45 >* 5.50
Scris. fonc.„Albinau6°/0 n —.— ©
an n ®’/o n 1»

Ruble rusesc! ... n 133.— ti 134.—
Mărci germane - - „
DiScontulh 6—8n/o pe anii.

—.— ti —.—

^^Anunțu.t^
Subscrișii avemu ondrea a 

face cunoscută, cumcă primim 
compunerea de proiecte pentru 
clădiri și deslegarea probleme- 
loru technice de ori-ce natură; 
apoi esecutarea de clădiri, lu- 

I crări de beton, apaducte, pu
nerea în stare uscată a zidu- 
riloră umede etc., pe lângă 
prețurile cele mai moderate și 
prestarea garanției recerute. 
Aceia cari voiescu a se folosi 

’ de serviciile ndstre, binevo- 
' iască a se adresa la biroulu 
subscrișiloru din tergulu grâului 
No. 558.

Totu aici se pote procura 
Portland și Romancement prima 
qualitate în saci cu prețuri mo
derate. 310,8-7

GÂRTNER & MAZUCHL

Nru. 6745—1890. 346,2—1

PUBLICÂȚIUNE
Facerea șoselei la StupinI dela bi

serica română gr. or. de acolo pănă la 
Hotarulfl boilorQ întră Lunca vițeilorft 
și Rogoaze, precum și furnitura materi
alului de petră trebuinciostt și a canti
tății de petrișă pentru șoseaua comita
tului ce conduce dela susă numita bise
rică prin locuiți Tilii vechi cătră drumulfi 
țărei spre Feldiora se dă în antreprisă 
prin oferte în scrisO.

Suma după devisă pentru construirea 
drumului mai ânteiu amintită face 6204 
fi., er pentru alfl doilea drumft suntO a 
se preda 1465 metrii cubici petră, 160 
prisme â 2 metri cubici petrișl și 1592 
prisme â 2 metri cubici petrișă de rîu 
seu petrișO. sfărîmată. — Darea în antre
prisă a acestei lucră. I și a furniturei de 
petră și petrișh va avea loch Marți în 
10 Iunie a. c. la 11 ore a. m. în cance
laria oficiului orășenescă de economiă, 
unde doritorii au a așterne pănă la 6ra 
susfi indicată ofertele loră în scrisă, si
gilate, timbrate și provădute cu vadiu 
de 5% dela suma totală ce voră pretinde.

Deschiderea oferteloră intrate se face 
în publică la loculă arătată la 12 ore 
precisă în aceiași cji.

Condițiunile amărunțite pentru ofertă, 
măsurătore și devisă se potă vedea pănă 
la diua pertractării oferteloră în orele 
obicinuite de oficiu labiroulă economică 
orășenescă.

Brașovii, 31 Maiu 1890.

fUF" Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potîî cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Szâm 479—1890 tkvi. 341,1—1

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Fogarasi kir. jârăsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg k< zhirre teszi, hogy 

Pandrea Danile vegrehajtatdnak Ludu Iuon es târs vegrehajtâst szenvedo elleni 
2 frt. 2 kr. tokekbveteles es jâruleka irânti vegrehajtâsi tlgyeben a brassoi kir. 
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Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijeloltdvadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1890 evi Februar ho 24-ik napjăn.
A fogarasi ,kir. jărâsbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.
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A vist d-loru abonați!
Rugăni pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s& 

binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (jiarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei^, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potâ 
adresa la subsemnata Administrațiune în casO de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Mersnlu trenurilorâ

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1890
Budajp esta—S®r edeafi u 5*redeaBti —Budapesta B.-P’esta-Aradti-Teiu^Teiîaș-A.radu-B.-ff’esta
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Trenă 
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Trenă 
de 
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Trenă 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd

Bratca
Bucia 
Ciucia
Hui e din 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu
Nădeșel

3.25
9.25

11.22
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.-
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulă de
Aiud

susă

Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Homorodh 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovil

riniișă
IPredealu

BucurescI

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.21
12.37

9.05
9.35

10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
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2.14
2.24
2.49
3.02
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12.04
12.23
12.39
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2.06
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1.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11,3

6.10
9.28

11.38
1.51
2.06
2.46'
3.40'
4.03 :
4.25 :
4.51 i
5.32:
5.49
6.17
6.28
6.44
7.04
8.30
8.56 1

10.31
11.19
11.27
11.35
12.26 1
12.02 1

1.18
I. 54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6Â)ă
7.51
8.36
9.10
9.44

10.3]
9.48

II. 23
; 12.08
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Timiștr

BrașovO J 
I

Feldidra 
Ap ața 
Ăgostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișăra 
ELisabetopoli 
Mediașă

.6

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Cr&ciunelă

Teiușh

Ai udă 
Vințulă 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida

de

Clușiu

( 
I

sush

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok

UudupeMta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2. ;8
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7 58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12 31
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TTs
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8.47
9.29

10.10
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1.23
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5. -
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6.26
6.42
6.58
7.24
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8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.45| Viena
4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1,06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

9.12
9.41

10.17
10.32
11.07
11 30
11.51
11 59
12.27
1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
o.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10,
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.101

7.20

Budapeste
Szoluok

Arad A

Glogovață
Gyorok
Paulișil
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă 
Gurasada 
llia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiuști

8.-
2.-
4.20
8.10

h2.20
i,2.34
= 3.05
^3.23
5 3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.16
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40.
1.02
5.27 l
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
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11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiușă 
Alba-Iulia 
Vințulă de joșii 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia 
Gurasada
Zairul 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

ova

J 
I

, Szolnok
1 Budapesta
> Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.58
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.06|
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.1C
4.47
7.4f

6.05

^âjBwria(Piski)-3S®etr®șeBM P’etr©șem-SâaueM*îa(Piski)

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.03
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 . 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșen! 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Aratiu- Timișora—Aradu

8.15
10.40

Aradu
Aradulă nou
N6meth-8ăgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05

]SIureșu-Ijudoșu-Bi8tri|a Bistrița-I?lluE*eșu-]Lud©șu

----- II
4. — j Bistrița 
g 4y|| Țagh-Budatelecâ 
9 59 Murășil-Ludoșii

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

Murăști-Ludoșii 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

1.16
4 50
y.&y’

I

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

®©S>șa-micii—Sibiiu
Tr. de p. T. <1. p. Ir. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.35
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Sibiiu-Ctopșa-micti

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă 
Șeica mare 
Copșa-mică

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

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9.05 5.55
9.34 6.20

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșoriaeiu
MegUftâmaRti s&sescti

I&eghlnulu săsescu-

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

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

Oșorheiu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. | 7.2b 7.-

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

4.18,
4.40
5.05
5.33
5.50
6.06
6.50

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
AradA

6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55 SiBSteria (Piski)-<Juâ©®L

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p.

8.25 8.—
Oșorheiu

7.24
10.—
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 1.1.53
Ludoșh 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

(Rhirișu—Turda Turda—®hi riști Sinieria (Piski)
Cerna

Shirișâ
Turda

7.40 10.50 3.55 y.30 Turda
8-— 11.10 4.10 9.50 Ghirișâ

6.05 9.40 2.40j
6.25 10.- 3-1

Uuieddra
8.40

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

82glaiș®ra—Odorheiu 3><l©jrlieiu—Sigla ișora
Unied.-Sianerla (Piski).

Sighișdra 
Odorheiu

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră
5.—

lipografiîK A. ÂTUREȘIANU Braaov

8.40 2.45
10.52 5.28

Lnieddra
„erna
Simeria

9.25
9.51

10.1.0


