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Brașovii, 29 Maiu st. v.
In vorbirea, ce a adresat’o Mo- 

narchului, cu ocasiunea primirei 
delegațiunei austriaco, președintele 
acesteia prințuld George Czarto- 
rysky a avutu grija se accen
tueze principiulu federalismului, 
vorbindu numai despre „țerile și 
regatele unite sub sceptrulu {Ma
iestății Sale, care e scutulu drep
tului, libertății și bunăstărei loru“.

A avutu prințulu Czartorysky 
grija d’a accentua principiulu fe-1 
deralismului nu numai pentru ju- i 
metatea de dincolo de Laitha a | 
monarchiei, ci și pentru jumătatea , 
de dinctice, numindh în vorbirea 
sa de deschidere a delegațiunei 
austriace pe delegații ungari „re- 
presentanțl ai țeriloră cortinei un
gare", er nu representanțf ai „Ma- 
ghiariei“ închipuite în capetele 
scâlciate ale șoviniștiloru.

Nu scimu ce im presiune va fi 
făcutu acestă accentuare a prin
cipiului federalistich între dușma-i 
nii desvoltării naționale a popti-1 
reloru nemaghiare’ din jumătatea, 
de dinctice a monarchiei, der scimu i 
că între suprematiștii nemți aus- i 
triad n’a făcutu impresiune bună, 
și cțiarele loru, cum e și „Neue 
freie Presse“, nu și-au putută în- 
năbuși nemulțămirea, 4iceu(iu „că 
federalismulu se îmbulcjesce la 
tronu“. i

Președintele delegațiunei aus- i 
triace, când a numită pe Maies-1 
tatea Sa „scutulu dreptului, alu i 
libertății și bunăstărei țeriloră și 
regateloru unite sub sceptrulu 
său“, a adăugata, că „influința j 
Maiestății Sale în consiliulu prin- i 
cipiloră și națiuniloră e cu atâtă 
mai mare, cu câtă elă nu se spri- 
jinesce numai pe o putere armată 
bine organisată, ci și pe iubirea, > 
adorarea și recunoscința poptire-' 
lorfi".

Și în adevăru, caro poporă nu 
va iubi, nu va adora și nu va fi 

recunoscătoru monarchului său, 
când va sci că dreptulu, liberta
tea și bunăstarea sa aro celu mai 
puternică scutu în capulu sta
tului ?

Maiestatea Sa, recunoscându 
adevărulu acesta, a și ținută 
se accentueze indirectă în con- 
versațiunea sa cu delegații aus
triac!, că voința sa e să fiă îm- 
păciuite poptirele sale. Astfelă 
vorbmdă cu delegatulă cehă Dr. 
Rieger, de vr’o trei ori s’a espri- 
matti, că trebue să se facă pactulă 
de împăciuire între Germanii bo
emi cu Cehii.

Va să $ică Maiestatea Sa mo- 
narchulă recuntisce în ce privesce 
Austria, că numai atunci ptite 
conta pe nemărginita „iubire, de- 
votamentă și recunoscință a po
ptireloră sale“ — despre care i-a 
vorbită președintele delegațiunei 
austriace — când dreptulă, liber
tatea și bunăstarea acestora voră 
fi asigurate printr’o împăciuire 
dreptă.

Așa este. Der ceea ce e bună 
și salutară pentru poptirele din 
Austria, de ce să nu fiă bună și 
salutară și pentru poptirele din 
„țările cortinei ungare?" Acelașă 
monarchă, care e gata a da scu- 
tulă său poptireloră de dincolo de 
Laitha, pentru ca să li-se asigure 
drepturile, libertatea și bunăstarea, 
cum ar pute să refuse scutulă său 
poptireloră sale de dinctice de 
Laitha, decă consiliarii săi ară face 
cum facă cei din Austria și i-ar 
arăta în lumină adevărată nemul
țămirea ce domnesce între ele cu 
starea de față a lucruriloră?

Din nenorocire aici la noi con
siliarii tronului au în vedere nu
mai interesele și binele unui sin
gură poporă, suntă conduși numai 
de pofta de domnire și de aspira- 
țiunile fanatice ale rassei loră și 
n’au nici ună simță pentru năca

zurile și trebuințele celorlalte po
ptire.

Nu rămâne deră altceva de fă
cută, decâtă ca națiunile nema
ghiare să se gândescă a’și ajuta 
ele însăle, și părăsindă apatia și 
dezbinările din sînulă loră, să ’șl 
unescă forțele și să lupte cu ttite 
mijlticele legale în strînsă solida
ritate pentru a face să ’nțelegă 
nu numai cei dela putere, ci 
și capulă statului, că și aici 
este ună mare rău de lecuită, că 
suntă de asigurată interese mari, 
cari trebue să întărescă legătura 
dintre dinastia și poptire, și că 
acesta nu se ptite face, decât numai 
curmându-se asupririle și nedrep- 
tățirile, și recunoscendu-i-se flă
cărui poporă drepturile și liber
tatea sa, ca și în Austria.

Au fostă aucjițî Germanii și 
Cehii, Polonii și Tirolezii de cătră 
cortină. De ce să nu fiă auițiți și 
Românii, Serbii, Slovacii și Sașii, 
decă îșl voră ridica vocea loră 
pentru egala îndreptățire ?

Pregătiri militare germane.
In ședința dela 7 Iuniu n. a dietei 

imperiale germane, ministrulă de râsboiu 
Verdy du Vernois a surprinsa cam ne
plăcuta pe comisia însărcinată cu aface
rile militare, cu o declarațiă, că adecă 
afară de proiectele militare presentate 
deja va mai pune pe biuroulă dietei alte 
două proiecte: unulă care va propune 
construirea de nouă linii ferate strate
gice și altulă prin care se va cere ună 
credită pentru esercitarea reservei cu 
noua pușcă. Enunciațiunea ministrului 
de răsboiu a surprinsă comisia în cea 
mai mare măsură, er membrii diferiți 
și-au esprimată îngrijirile fată cu mer- 
sulă lucruriloră. Windthorst a amintită, 
că e vorba de cererea unui credită de 
peste 600 de milione. Ministrulă de răs
boiu, ce i dreptă, a declarată acestă sumă 
de prea esagerată, der a recunoscută, 
că va cere în proporțiă sume colosale 

pentru scopuri militare. Cei mai mulțl 
oratori au accentuată, că planurile gu
vernului numai atunci se voră realisa, 
decă timpulă servițiului militară se va 
reduce la doi ani, .lucru de care însă 
guvernulă nici nu vrea să scie.

Biarele serbesci în contra presei austro- 
magliiare.

Foia serbescă „Odjek" din Belgradă 
ridică plângeri în potriva atitudinei duș- 
mănose observată de pressa austriacă și 
maghiară față cu Serbia. Pressa acâsta, 
tjice numitulă diară, se opintesce a de
monstra, că sistemulă actuală de guver
nare în Serbia este contrară intereseloră 
ei vitale ; în favorea aserțiunei acesteia 
însă nu vorbesce nici ună faptă. Ce pri
vesce mai alesă apropierea nostră de 
România, acesta oorăspunde pe deplină 
politicei nostre tradiționale și interese
loră nostre economice, care ne spună 
mereu ca cu vecinii noștri să trăimă 
în cea mai bună armoniă, cfi00 foia 
sârbescă.

O vlctoriă parlamentară a lui Crispi.

Despre cea mai nouă victoria par
lamentară a lui Crispi i-se scrie din 
Roma foiei „Pol. Corr.“ următorele : 
„Victoria ce a raportat’o guvernulă, pri- 
vitoră la politica internă, după o lungă 
și viuă desbatere în camera italiană, este 
ne mai aucjită. Contrarii lui Crispi au 
suferită o bătaiă, din care anevoie se 
voră pută reculege. Modulă înscenărei 
atacuriloră îndreptate în contra posiții 
ministrului președinte, violența ne mai 
pomenită a atacului și dibăcia cu care 
s’a alesă câmpulă de luptă, a născută 
în oposițiă speranța, că chiar și decă 
nu-i va succede a doborî deo-camdată 
pe Crispi și cabinetulă său, acesta la 
totă casulă va eși slăbită din luptă, 
fiind-că i-se va face o spărtură. In aș
teptarea acesta însă oposițiă a trebuită 
să se înșele amară. Nimeni nu va pută 
nega, că cele din urmă votări în cameră 
au întărită multă posiția lui Crispi și că 
oposițiă a suferită o învingere desăvîr- 
șită. De altfelă atitudinea lui Crispi în 
acestă luptă a fostă de natură a micșora
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Fault Sudram.

Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Ttxlia.

Elă arunca o privire indiferentă pe 
carta de visită; dăr de-odată i-se schimba 
impresia, când ceti: „Contele Wolf Fa- 
vell“. Acesta era tocmai isvorulă sigură, 
pentru de-a pută obțină dorita informa- 
țiune, și’lă mai cruța și de cercetări 
îndelungate. „Domnulă acesta are de cu
getă să vină erășl" îșl cjise elă, și abia 
sfîrși vorba când streinulă apăru.

„Mă bucură de-a te afla astădi, 
domnule Sudramu, dise Wolf, după-ce 
schimbară primele salutări. „Eu am de-a 
împlini o însărcinare față cu d-vdstră și 
sunt decisă a părăsi îndată orașulă. 
Vă mai reamintiți pote de sărmanulă 
meu consoță Redern, cu care am avută 
norocirea de a fi împreună pe laculă 
Boden".

„Sigură", îlă întrerupse artistulă, 
nu fără (5re care încordare. „Domnulă 
de Redern are ună deosebită dreptă 
asupra amintiriloră mele*.

Ei însă vorbiau despre elă în modă 

compătimitoră ; se i-se fi întâmplată ceva 
tristă ?

Wolf clătină din capă durerosă, ca 
și când veselia lui de odinidră i-ar fi 
dispărută de totă.

„Decă nu înșelă toți calculii ome
nesc!/ cjise Kavell, privindă tristă spre 
Sudram", l’a întâmpinată și pe elă ceea 
ce și celei mai vesele vieți îi pune ca
pătă — mortea ! “

„Cum ? Elă a murită ?“
„Curendă după atașarea delegațiunei 

nostre în Italia, elă îșl ceru concediu 
spre a visita și a cunosce Neapolulă ; 
acolo însă fu cuprinsă de tifusă și încă 
așa de vehementă. încâtă nu mai era 
speranță de scăpare. Bărințiloră lui li- 
s’au depeșată numai decâtă și ei ve
niră încă la timpă, căci elă era uniculă 
loră fiu și uniculă moștenitoră ală ve- 
chei loră familii. Decă sciamă mai de 
timpuriu, atunci m’așl fi dusă și eu ; der 
pote că e mai bine așa. Eu sunt omă 
bună, domnule Sudram, și pote d-vostră 
nu’ml credeți, însă eu nu potă privi la ună 
așa sărmană mișelă, care se turmenteză 
pănă se pote despărți de acestă mică 
scînteiă de viâță. Alaltăerl primii o 
sorisore dela tatălă lui Redern, în care 

mă aviseză, ca să nu mă mai ostenescă, 
căci totă ași sosi pre târdiu, fiind-că me
dicii îi prorociseră numai vre-o câte-va 
6re de viâță. Mai departe îmi scrise, 
că fiulă său, înainte de a-lă părăsi pu
terile, li-a mărturisită loră, cum păstra 
elă în inima lui o adâncă înclinațiune 
cătră fiica d-vostră și era firmă decisă 
a-o lua de soțiă. Planurile acestea însă 
fiindă nimicite, elă mă însărcineză a-i 
împărtăși domnișorei Margareta ultima 
lui salutare".

Wolf, după ce făcu acestă împăr
tășire, deveni mai mișcată, de cum ar fi 
dorită să apară.

Elă se încercă a-șl stăpâni mișcarea 
prin tuse și îșl luâ pălăria.

„Eu nu mă potrivescă pentru ase
menea solii", 4iS0 «Și âeol trebue să 
vă rogă, ca să luațl asupra d-vostră mi
siunea acesta față cu domnișora. E fa
tală acestă misiune, însă eu nu potă să 
suportă vederea unei femei, care plânge, 
și apoi se scie că fără de lacrimi ase
menea scene nu se potă întâmpla".

Elă voia să plece.
„Trebue însă să vă spună un cuvântă 

de lămurire, ce credă, că vi’lă datorescă 
domnule conte", dise Sudram... „Tinăra 

damă, care mă însoția atunci, nu e fiica 
mea adevărată, ci numai fiica mea 
adoptivă, — prin legătura unoră amici 
morți de multă, — âr acum de presinte 
este miresa mea și nu peste multă îmi 
va fi soțiă*.

Cuvintele artistului, pronunțate în 
tonă liniștită, deșteptară o uimire ne
mărginită în ascultătoră, a căruia limbă, 
care altădată era g&tn de luptă, acum ’i 
era parcă înghețată. Muți stătură amân
doi față în față minute întregi. Favell 
se uita neclintită în fața artistului, ca și 
când cele amjite încă nu le-ar înțelege 
pe deplină. In fine elă dise:

„Nu-mi veți putâ nega, domnule 
Sudram, că lumea celă puțină va ține de 
straniă purtarea D-V6strâ."

„Eu sciu acâsta și 3unt gata a lua 
asupra mea consecența unei asemenea 
judecări. Pentru mine nu e nimica nou; 
cu deosebire în restimpulă celoră din 
urmă optă-sprâ-cjece ani, nu .era în pu
terea mea, de a schimba acesta", cjise elă 
cu amărîoiune.

Deși în micii ochi surii ai lui Wolf 
strălucea ceva înțelesă pentru cele ce 
se vorbeau, totuși elă răspunse în modu’i 
îndatinată: 
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speranțele oposiției. Ministrulă președinte 
adecă, în presera desbateriloră, a chiă- 
mată la o conferență pe amicii săi per
sonali, nu pe întrâga maioritatea, oa să 
se consulteze asupra atitudinei, oe tre- 
bue s’o observe credincioșii săi față cu 
atacurile oposiției. La conferință însă 
au luată parte mai mulțl de 260 depu- 
tațl, ună numără, care deja era o abso
lută maioritate în cameră. Afară de 
aceștia s’au presentată și alțl deputațî 
din drepta, care nu se țină, în înțele- 
strînsă ală cuvântului, de partida lui 
Crispi, der care au declarată, că voră 
sprijini din tote puterile pe ministrulă 
președinte. Se scrie, că Crispi a decla
rată francă în vorbirea sa în cameră, că 
elă vrâ să rămână și mai departe cre- 
dinciosă programului său. La votare 
numai 61 de deputațî au fostă în con
tra lui er ceilalți 329 pentru elă. învin
gerea acâsta n’are păreche în analele 
camerei italiene și ea îi asigură guvernului 
italiană o lungă durată și scutire de a 
i-se mai ivi cestiunea de încredere.
Pressa rnsescă și Nihlliștii prinși in Parlsă.

Pressa rusescă vorbesce mereu cu 
reounoscință la adresa Franciei în afa- 
oerea nihiliștiloră, pe cari a pusă mâna 
guvemulă francesă în Parisă. „Peters- 
burgskija Vjedomosti “ atribue episo
dului „o mare însemnătate politioă.“ 
Fapta acâsta a guvernului trancesă, Zice 
numita foiă, este ună escelentă răspunsă 
sciriloră după care raporturile ruso-fran- 
oese s’ar fi răcită. Asemenea laudă pe 
guvernulă francesă semioficiosulă ru
sescă „Nord" din Bruxella. Francia, dice 
„Nord", șl-a făcută datoria și națiunea 
rusescă, care mai pe susă de t6te ține 
la împăratulă ei, îi datoresce Franciei 
ca și Elveției căldurose mulțămite.

Condamnarea lui Panița și pressa rusecsil.
țfiarulă rusescă „Novosti" vorbindă 

despre condamnarea lui Panița cjice: 
„S’a sfîrșită comedia tribunalului din 
Sofia. Pe Panița l’a judecată la morte 
prin glonță. Procesulă însă nici pe de
parte n’a reușită după dorința, bărbați- 
loră dela guvernulă din Sofia, ci mai 
vârtosă s’a descoperită, cu ce mijloce 
vrednice de compătimită voescă ei să-și 
susțină prestigiulă în țâră. In mijloculă 
acestoră felă de relații câtă se pare 
omului de comică vorbirea, ce a ți- 
nut’o prinoipele Ferdinandă în Burgas, 
ou ocasia deschiderii nouei căi ferate. 
In vorbirea acesta elă, întorcendu - se 
oătră Europa, a declarată sărbătoresce, 
că nu se va abate nici c’ună pasă dela 
calea ce și-a alesă, țîntindă prin acâsta 
a <j ice că, „oonjurațiile de din afară “ 
nu’lă voră împedeoa în ținerea tronului. 
Când a dată espresiune acestei gândiri, 

a fostă de convingerea, că procesulă 
lui Panița întăresce esistența conjurații- 
loră; ei, dâr prooesulă a dovedită tocmai 
contrarulă, fiind-că s’a descoperită, oă 
ori și câtă de multă a voită guvernulă 
bulgară să se presente pe sine, ca jertfa 
uneltiriloră de din afară, nu i-a suocesă 
totuși a documenta, că esistă astfelă de 
conjurațiunl. Pentru acâsta dâcă se va 
întâmpla, ceea-ce mulțl așteptă de mult, ca 
poporulă bulgară, asemânându-șl indepen
dența sa închipuită și atât de stricăciâsă 
pentru țâră cu independența faptică a 
Serbiei, va răsturna guvernulă care i-a 
nimicită bunătatea ei financiară și eco
nomică, întrâga Europă va sci, că acâsta 
este causa nestabilității acelui germană, 
care ’șl susține autoritatea prin înfricărl 
și amăgiri."

8CIKULE QJLLEL
Strossmayer in Borna. Despre călă

toria episcopului Strossmayer la Roma, 
„Obzor" publică ună articula scrisă, pre
cum se Zice, d® canoniculă Reciti, fostulă 
președinte ală academiei slave de sudă. 
Articululă spune, că Strossmayer a petre
cută în audiență la Papa */2 de oră. 
Despre ce au vorbită nu se scie, der 
se cfice, că sântulă părinte e prâ îndes- 
tulită cu aotivitatea episcopului dela 
Diacovar, care l’a lăsată pe Papa pe 
deplină liniștită față cu politica sa. Co- 
respondentulă lui „Obzor" nu scie ni- 
mică despre aceea, cum a sprijinită epis- 
copulă Strossmayer cererea episcopului 
croată MilanovicI diu Muntenegru, d’ je 
însă, că elă a fostă primită de tote no
tabilitățile italiane în modă splendidă și 
că bărbații de stată și politioii conser
vatori, cari s’au urîtă de neînțelegerile 
esistente întră Italia și sântulă scaună 
apostolică nu dorescă nimică mai 
tare, ca Italia să se împace cu Papa.

* * *
Numărului jubilară ală „Familiei" va 

apărâ la 10 (22) Iunie, cuprindândă lu
crări de vre-o 50 de scriitori români. 
Acesta numără se va vinde și separată 
cu prețulă de 25 or. esemplarulă. Co- 
mandele suntă a se face celă multă pănă 
la 5 (17) Iunie. Pentru acestă numără 
au scrisă pănă acum d-nii: V. Alecsan- 
dri, George Barițiă, Alesandru Mocsonyi, 
episcopii Melchisedec, Nicolae Popea și 
dr. Victoră Mihâlyi de Apșa, B. P. Haș- 
dău, Titu Maiorescu, George Sionă, Vin- 
cențiu Babeșă, Iacobă Negruzzi, V. 
Maniu, At. M. Marienescu, dr. I. G. 
Sbiera, A. D. Xenopolă, Ar. Densușană, 
Th. D. Speranțiă, Duiliu Zamfirescu, Io- 
nescu-Gionă, Ioană Popescu, Iuliu I. 
Roșea, A. C. Șoră, D. Stăncescu, A. Bâr- 
sână, Ștefană Velovană, V. Bumbacă, 

Radulescu-Nigeră, Dionisiu O. Olinescu, 
P. Dulfu, I. C. Panțu, V. B. Muntenescu, 
Ioană Popă Reteganulă, N. A. Bogdană, 
V. Grozescu, Gr. Mărunțeană, Aurelă 
Iana, I. BocanicI, C. V. Boteză și dom- 
nele Matilda Poni, Constanța de Dunca- 
Schiau, Smara, Sofia Vladă-Radulescu, 
Emilia Lungu-Puhallo și alții. „Familia" 
rogă pe toți aceia, cari mai vrâu să 
scrie ceva pentru acestă numără, ca să-și 
trimită lucrarea celă multă pănă la 3/15 
Iunie.

*
* c

Comitetulă Associațiunei meseriașiloră 
din Brașovă s’a constituită în ședința sa 
de erl, alegândă de președinte pe pă
rintele Vasiliu Sfetea, er de vice-preșe- 
dinte pe d-lă Petra-JWmcw.

*
* *

Biletele de drumil de ferii, de ducere 
și întârcere, cele mai corăspunZătore 
suntă caetele de călătoriă combinată, 
prin care călătorulă îșl alege după vo
ință întdreerea pe aceâșl liniă, pe care 
s’a dusă, ori pe o altă liniă care’i place. 
Caetele au valore 45 cȘile pe o distanță 
de 600—2000 chilometri (ducere și întor- 
cere) 60 c^ile peste 2000 chilometri, în 
care timpă călătoria se pote întrerupe 
la orl-ce stațiune pe orl-ce timpă. Cae
tele îndreptățescă și la folosirea trenu- 
riloră accelerate. Copiii dela 4—10 ani 
oălătorescă cu jumătate de biletă. Cae
tele se dau pe anulă întregă pentru cele 
mai multe căi ferate ale Austro-Ungariei, 
Germaniei, României, Elveției, Olandei, 
Belgiei și Scandinaviei și se potă pro
cura dela biuroulă de bilete din Brașovă 
în persână ori prin scrisore ori cartă 
poștală.

*
* 4c

Construiri de vile in pădurile statului. 
Ministrulă ung. de agricultură vrea să 
ofere publicului ocasiunea, d’a petrece 
timpulă verii în țeră, și așa e dispusă 
a vinde cu prețuri moderate terenuri în 
pădurile statului și lemnăria necesară 
pentru construire de vile. Eventuală 
locuințele le construesce și administrația 
păduriloră statului, sub condițiunl și 
planuri, asupra cărora se ajunge la o 
învoială între ea și respectivii cumpă
rători de terenă, er cheltuielile le plătescă 
aceștia prin amortisare. Locurile alese 
de ministru suntă în valea Lubochna, 
aprope de stația Lubochna a căii ferate 
Cașovia-Oderberg, în valea Hammers- 
werk aprope de Mișcolț-Diosgyor și în 
valea Someșului rece. „Reuniunei Higie- 
nice a țăriiu i-s’a cerută de ministru pă
rerea asupra acestoră locuri, precum și 
asupra altoră locuri ce le-ar găsi corăs- 
puntjâtâre soopului.

* *
*

Unt nou teatru germanii se va oons- 

trui în Pesta, precum află „Deutsche 
Ztg." In fruntea întreprinderii se află 
br. Edelsheim - Gyulai. S’au subscrisă 
500,000 fl. „Cei 120,000 Germani din 
Budapesta11 dice foia numită, „au de si
gură trebuință de teatru, care’i ține în 
atingere cu arta și literatura germană.11

* *
♦

La școla de industria din Sibiiu au 
fostă în anulă școlară din urmă, dintre 
483 școlari, 57 Români, 365 Germani, 
61 Unguri; între aceștia din urmă suntă 
trecuțl 6 Jidovi ca „Maghiari."

■c* *
Citadela dela Buda. Cetimă în „Nem- 

zet„După cum auZimă din isvoră si
gură, ministrulă comună de răsboiu a 
subscrisă resoluția, prin oare citadela 
dela Buda trece în proprietatea capitalei.1* 
In „Arad âs Videke11 cetimă, că Maies
tatea Sa este învoită, ca să dărîme cita
dela dela Buda. Soirea, acesta Zice nu- 
mitulă Ziară, a confirmat’o și ministrulă 
oomună de răsboiu Bauer, în casina na
țională.

** *
Pentru vagonele de durmită se plă- 

tesce: dela Brașovă pănă la Clușiu 2 fl. 
de persână, dela Clușiu pănă la Pesta 
4 fl., dela Brașovă pănă la Pesta 6 fl., și o 
taxă de prenotare de 50 cr., decă călă
torulă voesce să ’șl asigure la biuroulă 
de bilete de drumă de feră loculă în 
vagonulă de durmită. Numai călătorii 
de cl. I. potă folosi vagânele de durmită.

* * *
Lăcustele bântue cumplită comita- 

tulă Torontală. In Saiană suntă infec
tate 300 jugăre sămânăturl, în Janova- 
HodicI 1500 jugăre pășune, de unde 
înaintâză lăcustele cătră sămânăturl, fi- 
indă pășunile deja devastate. Mai rău 
stau hotarele comuneloră Pade și Tisa- 
Sân-Miclăușă, unde suntă atacate 1000 
jugăre sămânăturl. Cu stîrpirea loră 
suntă ocupați 3000 de lucrători.

Afacerea Congruei.
Din parte competentă ni-se 

scrie :
Notița reprodusă după „Egyetârtâs" 

în Nr. 115 ală „Gazetei" dela 5 Iunie 
a. c. sub titlulă „afacerea congruei", nu 
corăspunde stărei faptice a lucrului, și 
de aceea ar pute să ducă pe mulțl în 
rătăcire și chiar să producă îngrijiri ne
întemeiate în inimele credinoioșiloră. Este 
prin urmare neapărată de lipsă să se 
cunoscă adevărulă în acăstă afacere.

înainte de tote este falsă, că comi- 
siunea în afacerea congruei va începe, 
seu mai bine Zicendă, avea să înoâpă 
desbaterile sale în 4 Iunie a. c., căci nici 
unulă dintre membrii comisiunei nu a

„D-vostră puteți ave dreptă, și asta 
o puteți înțelege cum vreți, der eu vor- 
bescă în totă sinceritatea cuvântului și 
ași voi, ca ori ce lucire falsă să o vădă 
dispărendă."

„D-ta nu poți s’o mai faci acesta oa 
și mine," adause artistulă, care se simți 
atrasă de onesta manieră și înțelepciune 
a tînărului bărbată. „Și totuși esistă oa- 
surl, la cari trebue să te acomodezi, tre- 
bue se suporți o asemenea lucire falsă în 
tâtă viâța..."

întunecați ochii lui ’i luciră. Wolf 
îlă privi ougetătoră și apoi Z^e:

„Multă durere i-s’a luată sărmanului 
meu amică ; în nesciința faptei sale, care 
ml-ațl împărtășit’o și de care trebuia să 
se. despartă, elă poseda o sinceră încli- 
națiune cătră mirâsa d-tale și credea... 
totuși nu“, se întrerupse elă pe sine cam 
încurcată, „eu am voită să dică cu totulă 
altceva."

„Te rogă, nu te teme, de a-ml 
face declarațiunea, ce o reclamă adevă- 
rulă", răspunse Sudram c’o siguritate 
blândă. „Cu tote acestea lucirea pen
tru mine este și va rămâne ; eu sunt ună 
luptătoră ală adevărului în subita stă- 
tură chiar și aici, unde însăși îmi lasă 
ună ghimpe în inimă. De aceea termi- 

nâză’țl fraza pănă în capătă. Prietinulă 
D-tale credea..."

Astfelă stândă lucrulă, îndemânati- 
culă Wolf nu mai afla nici ună mijlocă 
de scăpare față cu acestă liniștită sigu
ritate a lui Sudram și deci Zise:

„D-vostrâ nu veți judeca pe ună 
mortă, care fu sedusă de ilusiunea, care 
pentru elă fu atâtă de atrăgătâre; elă 
credea, că înclinațiunea lui va fi împăr
tășită de a ei."

„Și pe ce-șl întemeia elă acestă cre
dință?"

„Aici mă întrebați pre multă, d-le 
Sudram", răspunse Wolf cu voce mai 
tare, decâtă în totă decursulă povesti- 
rei lui.

Elă apoi continua suspinândă:
„Ce-i folosescă acuma sărmanului 

meu Lotar tote palaturile și ilusiunile 
zidite în aeră, pentru elă suntă trecute 
tote în acestă lume și elă pote că nici 
nu va fi plânsă de aceea, cătră care-i 
fură îndreptate ultimele gândiri." . . .

In noptea lipsită de somnă, ce urma 
acestei întrevorbirl, numai ună obiectă 
era, în jurulă căruia se învârteau cuge
tările șimeditațiunile lui Paulă Sudram; 
ună cuvântă, în care se încurcară tote 

cugetările lui, și i-se părea, că nimioă nu 
mai esistă, ce i-le-ară pute ârășl încă
tușa: elă adecă își credea înclinațiunile 
lui refusate.

Și precum se formâză dintr’ună acord 
fundamentală armonii și disonanțe, cari 
ârășl tote se întrunescă în același sunetă 
spre a se re’ntorce îndărătă, așa i-se în
șirară lui tote cele ce i-le vorbise Favell 
în una și aceeași gândire. . .

Sudram, care pănă acum era pe de
plină convinsă, că cunoscința ce-o făcu 
Margareta în călătoria loră nu lăsa în 
ea nici o impresiune, aoum se cu
prinse de-odată de posibilitatea, că lu
crurile stau tocmai din contră, și că 
Redern a avută dreptate în presupune
rile sale.

Și decă ară fi fostă așa, ce era ? Nu 
este ună mortu acela ce-a presupusă și 
visată astfelă? Se va mai deschide gropa, 
ca să-i dispute uniculă tesaură, unica 
lui mângăere? Imposibilă! Nu se pâte! 
Nu-i iertată să fiă!

Tocmai ca înainte de asta cu opt
sprezece ani se desvoltâ în elă puternica 
voință a furtunoseloră contraziceri cătră 
totă și tote, contradicerl pornite din în- 
ferbintata inimă a seriosului bărbată; 
der acum mai altfelă decâtă atunci! ..

Elă a reaflată în fiică ârășl pe 
mamă-sa, nobilă și spirituală. Elă 
iubia în a doua Margaretă erășl pe cea 
dintâiu, însă c’o încredere necondi
ționată și cu perfectă simțire. Și totuși 
era într’adevără așa? Nu suntă ore tâte 
numai ună impulsă ală mulțumirei co- 
pilărescl, la care Margareta se îndupleca 
pentru ca să ștergă necredința mamei, 
sale? Și oren’a greșită elă, când a pre
tinsă să fiă iubită?.............................

Elă, care a creZută, că cunâsce și 
cea mai ascunsă pătură a temperamen
tului tinerei copile și fie-care mișcare 
tainică a sufletului ei, elă pote s’a în
șelată tocmai în punctulă acesta, care e 
nodulă fie-cărei vieți, și care din tote 
singură formeză adevărata viâță a unei 
femei.

Era greu, nespusă de greu, a ac
cepta acesta și mai pe susă de tote lui 
’i trebuia siguritate; adevărulă în tote 
privințele și sub tote circumstanțele îi 
era mai presusă, decâtă amăgitorulă visă 
de iubire; elă scia deja din espe- 
riență câtă de înșelătoră e ună asemenea 
visă.............................................................

(Va urma.) 
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fostă învitată pe 4 Iunie, bS ia parte la 
desbaterile de sub întrebare, și nici nu 
voră fi invitași în decursulă lunei aces
teia. Este însă probabilă, că comisiunea 
îșl va reîncepe lucrările sale în tâmna 
anului curentă.

La regularea congruei, pe câtă Be 
scie păuă acum, nu se va pune nici o 
sarcină nouă asupra credincioșilor^, seu cu 
alte cuvinte, credincioșii nu voră da nici 
cu ună cruceră mai multă, decâtă pănă 
aouma, pentru dotarea clerului. Pentru 
Fondula congruei nu se va da nimică 
mai multă decâtă s’a dată pănă acuma, 
din visteria statului. Spre scopula acesta 
nu se voră taxa nici patronii, nici co
munele politice, nici averile bisericesol 
din singuraticele parochii, nici funda- 
țiunile bisericesol, cari au menirea loră 
specială pentru promovarea causei școlas- 
tice și bisericesol, ci regularea congruei, 
după câtă se pote prevede de pe acuma, 
se va face așa, că la venitele actuale ale 
respectiviloră preoți se va mai adauge 
ună cuantă anumită, cu care să se în- 
tregescă dotațiunea actuală a preoțiloră 
pănă la suma, ce se va stabili, ca do- 
tațiune congruă pentru fiă-care preotă. 
Cuantulă acesta se va lua din ună fondă, 
care probabilă se va crea din venitele 
benificiiloră episcopescl și capitulări și 
din o parte a veniteloră Fondului reli- 
gionară, care și altcum are menirea de 
a dota pe preoții rău plătiți.

Astfelă stândă lucrulă, de sine cade 
afirmațiunea, că fondulă, ce se va crea, 
are se se unăscă Intr’una în visteria sta
tului, căci statulă nu pdte contopi cu 
averea sa ună fondă, la care elă nu 
contribue, ei acelă fondă se va adminis
tra separată de visteria statului. 

Corespondența „Gaz. Trans.“
Făgărașă, 26 Maiu v. 1890.

Alegerea de protopresbiteră gr. or. 
în tractulă Făgărașului s’a efectuită în 
22 Maiu v. c. Ea a fostă cea dintâiu 
alegere făcută pe basa și între marginile 
legei constituționale și tocmai de aceea 
unui astfelă de aotă a trebuită să i-se 
dea importanța cuvenită. Nu e mirare 
der, decă cu acestă ocasiune a fostă pusă 
în mișcare totă suflarea din acestă pro- 
topresbiterată, dela oelă mai de josă 
țărână pănă la celă mai de frunte con- 
ducătoră ală lui.

Din partea vener. consistoră archi- 
diecesană a fostă încredințată ca comi- 
sară la conducerea acestui sinodă elec
torală Rvdss. d-nă protopresbiteră și 
profesoră seminarială Ioană Popescu din 
Sibiiu. Inimile Olteniloră au întinerită, 
când au vădută în mijloculă loră pe 
acestă bărbată erudită și iubită ală loră, 
oum și pe alțl bărbați conducători ai 
poporului, venițl dela Sibiiu ; de aceea 
n’au întârcpată, atâtă poporulă, câtă și 
conducătorii poporului din protopresbi- 
teratulă Făgărașului— între cari cu plă- 
.cere amintescă pe învățători ca reu
niune — a-i întâmpina în modulă celă 
mai cuviinciosă. Sosirea loră se aștepta 
pe Luni în 21 Maiu v. c. la 5 ore p. m. 
Nu sosise 4 ore încă, și pe lângă tătă 
ploia torențială, ce curgea, strada prin
cipală din Beclenă — loculă destinată 
pentru întâmpinare — era îndesuită de 
călăreți dintre învățători și din poporă, 
.■și de o mulțime de căruțe cu ăspețl, 
.cari eșiră spre întâmpinare din tdte 
părțile.

Intre bărbații venițl dela centru 
amintescă și pe asesorulă consistorială, 
referente ală senatului școlară, P. O. 
d-nă Mateiu Voileanulă, care și ca mem
bru estraordinară ală sinodului electo
rală din protopresbiteratulă Făgărașului 
avea să-și validiteze dreptulă său.

Pe Rev. d-nă I. Popescu îlă bine- 
ventâ în numele tractului parochulă din 
Rîușoră, d-lă Vincențiu Grama, er pe 
P. O. d-nă Mateiu Voileanulă îlă bine- 
ventâ în numele „Reuniunei învățăto- 
rescl“, ca președinte, parochulă din Ga
lați, d-lă Nicolau Aronă.

La amândouă vorbirile acestea, ros

tite cu simțământă și din inimă curată, 
a răspunsă pe rândă Rvds. d-nă Po
pescu în terminii cei mai aleși, arătândă 
misiunea, ce o are dela capulă biseri- 
cei, Escelența Sa Metropolitan Miron 
Romanul, și dela Ven. Consistoriu ar- 
chidiecesană, și mulțumindă pentru căl- 
durdsa primire. Trei-cJecI de trăsuri și 
nu mai puțină de șese-cjecl călăreți în
soțiră apoi pe distinșii dspețl în calea 
loră dela Becleană spre Făgărașă. Ast
felă s’a săvârșită actulă primirei de Luni 
21 Maiu v. c.

In următdre la 7 ore dimineța 
reuniunea învățătorescă șl-a ținută în 
șcdlă ședința sa, care a durată pănă la 
9 6re a. m. La acestă ședință a partici
pată și P. 0. d. Mateiu Voileanulă, care 
apropo o oră a ascultată la desvoltarea 
lucrăriloră învățătoriloră noștri în reu
niune, dândă însu-șl îndreptări și mulțu
mindă membriloră reuniunei pentru că 
îșl împlinesc chiămarea cu așa diligență 
și prevenire. In același timpă într’o altă 
odaiă a școlei gr. or. din Făgărașă șl-a 
ținută ședința comitetulă protopresbite- 
rală gr. or. ală tractului Făgărașă, în 
frunte cu comisarulă consistorială, în 
causa candidărei concurențiloră la pos
tulă de protopresbiteră ală acestui 
traotă.

La 9 ore a. m. s’a începută servi- 
ciulă divină în biserica gr. or. din Fă
gărașă, oficiiudă Rvds. d-nă Popescu, 
M. O. d-nă adm. protp. Iuliu Dană și 
alțl trei preoți din traotă. S’a invocată 
pogorîrea Spiritului sântă, membrii sino
dului au cântată „împărate cerescă1*, se 
rosti ună cuvântă pastorală ocasională 
din partea oomisarului consistorială, er 
pe la 1172 finindu-se serviciulă divină 
la orele 11% s’a deschisă sinodulă prin 
comisariulă consistorială. Dintre 72 mem
bri ai acestui sinodă electorală, 5 erau 
absenți er ună membru fundă alesă în 
douâ cercuri a optată pentru ună cercă. 
Raportulă comitetului protopresbiterală 
arăta, că candidată pentru postulă de 
protopresbiteră gr. or. ală tractului Fă
gărașă este M. O. d-nă adm. prot. Iuliu 
Dană, care abținându-se dela votă, din
tre ceilalți membri presențl au votată 
63 pentru candidatulă Iuliu Dană, er 2 
pentru o personă, care nu a concurată 
și nici nu a fostă în lista de candidare. 
Alesă de protopresbiteră gr. or. ală 
tractului Făgărașă a fostă așa der M. 
O. d-nă Iuliu Danii, adm. prot. în Fă
gărașă.

După prândă în aceeași cJb s’a dată 
masă din partea nou alesului protopres
biteră, la care au luată parte peste 100 
persone. Cu acâstă ocasiune s’au rostită 
multe și frumose toaste.

In aceeași <ji sera într’amurgă „re
uniunea învâțătorescău și alțl bărbați din 
traotă au arangiată „conductă cu facle“ 
în ondrea nou alesului protopresbiteră, 
Iuliu Dană. Conductulă a plecată dela 
școla gr. or. pănă la reședința protopo
pului, unde în numele întregului tractă 
a vorbită forte nimerită învâțătorulă di- 
rigentă dela scdla capitală din Veneția 
inf. Ionă Capâtă. Nou alesulă protopop 
s’a bucurată multă pentru aceste mani- 
festațiunl de simpatiă ale clerului, învâ- 
țătorimei și poporului din tractă — și 
a mulțumită în terminii cei mai aleși, 
promiț&rtdă, că totdeuna va fi la loculă său, 
apSrândă drepturile poporului ce represintă 
— fiă 'bisericesol, fiă politice.

In aceeași seră pe la 9 6re s’a dat 
în otelulă „Parisă“ o producțiune tea
trală urmată de petrecere cu jocă, la 
care au luată parte tote corporațiunile 
din opidulă Făgărașă, fără deosebire da 
naționalitate. Astfelă d-lă comite suprem 
Mihailă de Horvath cu amploiații dela 
comitată, corpulă oficeriloră dela ar
mata din locă, amploiații judecătorescl 
etc. apoi totă inteligența română din 

| comitată, astfelă, că nu mai încăpea pu- 
bliculă în sala de teatru.

S’a representată piesele „Cinelă-Ci- 
nelă“ și „Rusaliile1* de Vasile Alexandri. 
Diletanții acum ca nici odată au sciută 
să-și arate desteritatea dovedindă, că nu 

înzadară au fostă crescuți în societatea 
loră „Progresulă*4 din Făgărașă înființată 
în an. 1882. Intre d-nii diletanțl amin
tescă pe Ioană Berescu, Nicolau Ludu, 
Ioachimă Băcilă, Ioană Dejenariu, Geor- 
giu Taflanu, și Ioană Ganea, ca unii cari 
au avută roluri puincipale de esecutată, 
eră dintre d-nele și d-șorele diletante 
amintescă pe Hareta Clonță, Victoria 
Aronu, Elena Mohan, Luisa Boierii, Ana 
Berescu, și Maria Vașă, cari forte bine 
și-au sciută esecuta rolurile. Venitulă 
acestei producțiunl teatrale este la 100 
fl. v a. pentru scopuri filantropice.

Petrecerea cu jocă a durată pănă 
în dori de di. Jocurile istorice româ- 
nescl „Călușerulă și Bătuta14 s’au dan
sată cu multă esactitate de 9 juni în 
costume naționale.

Astfelă au decurs festivitățile aran- 
giate aci în Făgărașă din incidentulă 
alegerei de protopresbiteră gr. or. ală 
tractului Făgărașă, care aotă de alegere 
va rămâne ca o suvenire plăcută pen
tru cei cari l’au săvârșită. Fiă ca noul 
protopresbiteră ală nostru să se bucureb 
în tâtă vieța de încrederea și iubirea 
poporului, în a căruia frunte e pusă, 
dândă dovetjl, că toiagulă ce i-l’am pusă 
în mână e vrednică de a-lă purta.

n.

Recoltele în România.
Serviciulă specială de pe lângă mi- 

nisterulă română de agricultură, publică 
o dare de semă despre starea sămânătu- 
riloră din totă România. După acâstă 
dare de sâmă, sămânăturile atâtă de 
tdmnă, câtă și de primăveră suntă de o 
frumsețe rară; ploile abundente căcfute 
la timpă au făcută multă bine. Grâulă, 
orzulă, ovăsulă și săcara promită și ca 
calitate și ca cantitate a fi escelente. 
Porumbulă în cea mai mare parte a țării 
a răsărită și pe unele locuri a începută 
prașila. Rapița, departe de a fi fostă 
compromisă de ploi, după cum se credea, 
se presintă în genere bine. Viile și gră
dinile cu legumi suntă bune ; înjudețulă 
Putna însă și vre-o două alte localități 
viile suntă nudiose. Pomii roditori pro
mită o recoltă abundentă, afară de vre-o 
câte-va localități, unde răceala în tim- 
pulă înflorirei a făcută 6re-carl strică
ciuni. Fânațele suntă bine peste totă 
loculă. Grindina și furtunile n’au avută 
pănă acum nicăerl urmări desastrudse, ca 
în alțl ani.

Mulțămită publică.
Șomcuta mare, 31 Maiu n. 1890.

In favorulă „corului plugariloră Ro
mâni din Șomcuta-mare“ am primită 
suma de 10 fl. colectați prin d-lă G. 
Diaconovicl, controloră la direcțiunea căi- 
loră ferate române în BucurescI, pentru 
care faptă lăudabilă primescă profunda 
ndstră mulțămită atâtă d-lă colectante, 
câtă și d-nii, cari au contribuită la acea 
sumă, ale cărora nume însă nu mi s’au 
comunicată.

Totă pentru corulă nostru am pri
mită gratis 4 opuri musicale, donate 
prin venerabilulă d-nă Ioană Popescu, 
prof, și dir. în Bârladă, pentru cari ase
menea mă simtă datoră și pe acestă cale 
a-i esprima sinceră mulțămită.

Apelândă la sprijinulă și ală altoră 
confrați Români, rogă totă odată pe 
acei amici, cărora mi-am fostă permisă 
a-le adresa liste pentru colectare, să bi- 
nevoescă acelea a mi-le retrimite câtă 
mai curândă, împreună cu resultatele 
obținute. Eliă Popii,

comlucet. corului.

TELERG AMELE AZ.TR AA 8*.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 9 Iunie. In comisiunea 
pentru afacerile esterne a delega- 
țiunei austriace a declaratu Kal- 
noky, că raporturile nostre cătră 
puterile aliate încă nici-odată n’au 
fostă așa de întărite, limpecțl și 
clare ca în timpulă de față. Acesta 
are a se mulțămi în prima linie 
persdnei pline de putere a împă
ratului germană, a cărui influință 
e atâtă de puternică, încâtă nici 

chiar retragerea lui Bismarck n’a 
putută schimba nimică. Raportu
rile Bulgariei suntă aceleșî ca și 
în anulă trecută. Guvernulă prin
cipelui se consolideză totă mai 
multă. Guvernulu. serbescă a asi
gurată deja în anulă trecută, că 
în raporturile amicale cătră noi 
nu va schimba nimică. Acelea se 
baseză pe reciprocitate. Nu se pote 
nega însS, că prin preponderanța 
radicaliloră curentulă în politica 
internă a suferită încâtva, și ac- 
centueză, că licența de care se 
bucură pressa sârbescă jignesce 
forte autoritatea guvernului. De 
altmintrelea nu o ține pe Serbia 
a fi destulă de tare ca indepen
dentă, încâtă să p6tă provoca sin
gură încurcături. Raporturile po
litice cătră România suntă neschim
bate și bune, numai în privința 
economică dureză stagnațiune.

La întrebarea lui Bilinski în 
privința afacerei Panitza, respunse 
Kalnoky, că conjurațiunea nu stă 
în nici o legătură cu nerecunos- 
cerea principelui; conjurațiuni s’au 
întâmplată și sub Alexandru de 
Battenberg. Totă încercarea de 
revoltă n’a fostă considerată de 
poporațiune ca seridsă. Conjurația 
n’a luată de sine nascere, ci a fostă 
importată dinafară. Ce privesce 
recunbscerea principelui, guvernulu 
se aștepte atitudinea puteriloră in
teresate.

ZST ecrologrCL.
Vasiliu Cheresteșiu, parochă gr. oat. 

în Bongardă și soția Ana născ. Șipo- 
tariu ca părinți; Ioană, Alesandru, Iu- 
liana, Petru și Augustină Cheresteșiu ca 
frați; Ioană Murâșianu, preoții gr. cat. 
în Șieu-Cristură ca cumnata, Victoria 
Cheresteșiu născ. Câmpeanu și Paras- 
ehiva Cheresteșiu născ. Tanco ca cum
nate ; Alesandru, Eugenia, Emilia, Ionă, 
Petru, Ioanft și Elena Cheresteșiu; Ale
sandru, Victoria și Ioană Murâșianu ca 
nepoți și nepote: în numele loră, precum 
și ala numâroșiloră consîngenl și afini cu 
inima pbnă de durere anunță, cumcă 
scumpulă și neuitatulă loră fiu, respec
tive frate, cumnată, unchiu, consîngenă 
și afină Vasiliu Cheresteșiu, teologă ab
solută de Gherla, după ună morbă în
delungată consumătoră de plumânl pro- 
vâcJutU fiindă cu s. Sacraminte a le mo- 
ribundiloră, Vineri în 6 Iunie n. c. la 
10l/2 ore a. m. în anulă alu 28-lea ală 
etăței sale șl-a dată nobiiulă sufletă în 
mânile Creatorului. Osemintele scumpu
lui defunctă se voră așecfa spre râpausă 
Duminecă în 8 Iunie la 2 ore p. m. în 
cimiteriulă gr. cat. din locă.

Bong ardă, 7 Iunie 1890.
Fiă-i țârîna ușdră și memoria bine

cuvântată !

Vursultt pieței IBrașevâ
din 10 Iuniu et. n. 1890.

Bancnote românescl Oump. 9.23 V8nd. 9.26
Argintă românescâ - H 9.18 9.20
Napoleon-d’orI - - • r 9.28 M 9.30
Lire turcescl - - - M 10.54 n 10.60
Imperiali .... M 9.54 n 9.60
Galbinl n 5.45 5.50
Scrie, fonc. „ Albina“6*/, ,H —.— n —.—

r r „ 5’/, r — —
Ruble rueeecl - - ■ M 133.— »» 135.—
Mărci germane - - „
Discontula 6- 8"/e pe anti.

57.- 1» 57.30

Cursulfl la bursa de Viena
din 9 Iuniu at. n. 1890.

Ranta de aurâ 4“/,............................. 108.95
Renta de hârtii S11/,,...............................99.80
Imprumutulâ ciilorâ ferate ungare > 

aură................................................. 116.30
dto arginta.............................. 96.30

Imprumutulâ cu premiula ungureacă 13S.10 
Losurile pentru regularea Tisei ți Se- 

ghedinului - - 127.—
Renta de hârtii austriacă .... 89.10
Renta de argintii austriacă .... 90.35
Renta de auru austrieci....................... 109.50
Loaurl din 1E$O .............................. 140.—'1
Acțiunile bănceiaustro-ungare ■ - 967.— 
Acțiunile bincei de credita ungar. - 343.50 
Acțiunile bincei de credită austr. - 306.75
Ralbenl împârâtescl- .................... 5.55
Napoleon-d’orI................................... 9.30
Mire! 100 imp. germane .... 57.27'/î 
ioidra 10 Livre» sterling» .... 116.60

Editoră și redactor^ responsabila : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
La und câne prinsd în Brașovd în 

4 a lunei c., care a mușcatd omeni și 
câni, s’a constatată medicaîminte turbarea. 
Pe basa opinărei comisiunei medicale se 
dispune în sensulă §-ului 188 ordinațiunei 
de executare aid art. de lege VII din 
1888, ca toțT cânii aflători pe teritoriuld 
orășenescd să se țină în decursd de 40 
de dile legați, seu provăduțl cu botniță, 
carea împiedecă mușcarea, să se porte 
legați de fringhie. Cânii umblători liberi 
pe stradă se vord prinde îndată de că
lău și se vord ucide.

In sensuld §-lui 102 aid art. de lege 
XL din 1879 se provdcă mai departe 
fiecare, ca asupra aceloră câni seu ani
male de casă, cari dau semne de turbare 
—seu la cari se observă simptome, din 
cari se pote conchide turbarea,—să facă 
imediatd arătare subscrisului căpitânatd, 
pedepsindu-se la casd contrară întrelă- 
sarea acestei arătări conform legei.

Brașovd, în 5 Iunie 1890.
CapitanatnlQ orășenesc!!

353,1Nr. 1734-1890

PUBLICAȚITOE
referitore la darea pentru pușcă și venatu.

De ore-ce conformii § 11 aid art. de 
lege XXIII din anuld 1883 referitorii la 
darea pentru pușcă și venatti, anulă dărei 
se începe cu 1 Augustă alti fie-cărui and 
și espiră la 3 1 luliu a anului următord, se 
provocă prin acesta fie-care posesord de 
pușcă pentru venatd, ca să ceră dela 
oficiuld de dare orășenescd o colă pentru 
consemnarea dării, să scrie în rubrice 
cele recerute și să predea astfeld cola 
AășI acolo celd mai târdiu pănă la 30 
Iunie a. c.

Acela, care în decursuld anului pentru 
dare, devine în posesiunea unei pusei de 
venatd, este obligată în timpd de 8 dile 
a face arătare la oficiuld de dare orășe-

nesed și a preda cola referitore de con
semnarea dării, totd asemenea și aceia, 
cari sub titluld de suvenire, ereditare ș. 
a. pretindă scutirea de dare suntd obli
gați a lua în primire dela oficiuld de dare 
referitorele blanchete și a le preda totd 
acolo pănă celd mai târejiu 30 Iunie a. c.

Acei posesori de pusei de venatd, 
cari suntd obligați numai la darea pen
tru pușcă, au a face plata la oficiuld de 
dare orășenescd, acei posesori de pusei 
de venatd însă, cari răscumpără și bilete 
pentru venatd au a plăti atâtă darea 
pentru pușcă, câtă și pentru venatd la 
oficiuld de dare reg. ung.

Brașovii, 9 Iunie 1890.
Oârali Se ilare orașenesen.

Sz. 3569—1889 tkv. 352,1

Ârveresi hirdetmeny.
Az abrudbânyai kir. jârâsbirdsâg, 

mint telekkonyvi hatdsâg âltal kozzete- 
tetik, hogy German George vegrehajta- 
tdnak Hanes Niculâj orokossei vegrehaj- 
tâst szenvedd elleni 99 frt. toke 1885 
Deczember 31-tol jâro 6°/0 kamatai, 39 
frt. 35 kr.eddigi es ezutâni koltsegek s 
jâr. behajtâsa veget az abrudbânyai kir. 
jjârâsbirdsâg teruletehez tartozd Abrud- 
falva kozsegi 125 sz. tjkvben foglalt ko- 
vetkezo

becsâron aloi is a beesâr 10°/0-ânak a 
biroi kikiildot kezehez leendo eloleges 
letetele mellet el fognak adatni.

Vevo koteles a vetelârnak felet 15 
nap alat, a mâsik felet az ârveres jogerore 
emelkedesetol szâmitando 30 nap alatt 
es ugyanazon naptol szâmitando 6% ka- 

I matokkal egyiit a gyulafehervâri kir. 
adohivatalnâl 39425 szâmu I. M. leteti 
szabâlyrendelet ertelmeben lefizetni.

Ezen hirdetmennyel kibocsâtot âr
veresi feltetelek a hivatalos 6râk alat 
ezen kir. jârâsbirdsâg telekkonyvi hato- 
sâga es kozseg eloljârosâgânâl tekinthe- 
tok meg.

Az ârveresi keresi koltseg 6 frt 80 
krban âllapittatik meg.

Abrudbanyân, 1889 evi Deczember 
ho 1-en.

A kir. jbirosăg mint tlkvi hatosăgtol.
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ingatlanok
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L. -03
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Târgy Becs âr.

frt. kr.

Banat

frt.

penz.

kr.

1 327 erdo
328 kaszâlo , 283 - 28 30
329 tahâz
330 kaszâlo

2 384/3 erdcî 35 - 3 50
385/3 kaszâlo

3 435/2 szânto 54 - 5 40
437 kaszâlo 1

es tartozekai az abrudbânyai kir. jârâs-
birosâg telekkonyvi hivatala helyisegeben 
megtartando nyilvânos biroi ârveresen 
1890 evi Iunius ho 17-ik d. e. 10 oraltor

„ adoszefic , . .
., adoellendr. . .

adoliivtli inok .

950 foriiitbai
750 „
450

Brasso vărmegye alispânjătol.
6543 șzfan
1890

Pălyăzat.
Brasso rendezett tanâcsu vârosnâl 

az 1886: XXII. t. cz. ertelmeben f. e. 
junius ho 25-en megejtendo âltalânos 
tisztujitâsnâl vâlasztâs utjân betoltendo 
alâbbi âllomâsokra pâlyâzatot nyitok:

1. Polgârmester . . . 2000 frt. flzetes 400 f.Iakber
2. hâromtanâcsos, egyenkent 1300
3. Tiszti iigyesz . . . 1300
4. ârvaszeki iilnbk, . . 1200
5. szâmvevo .... 1100
6. vârosi Denztâmok. . 1200
7. penztâri ellenor . . 900
8. vârosi aaoszelii . . 950
9. v. aildellenor ... 750

10. adoliivatali irnok . . 450

y

»
a 
a 
fi 
» 
n

H 
w 
» 
n 
« 
y 
M 
»

u 
» 
•I 
a 
» 
n 
» 
» 
w

M

»

ir

y
ii

n

)•

iJ

a 
a 
» „ 

megâllapitott ovadek letâtelere.
Felhivom tehât mindazokat, kik & 

betoltendo âllâsokat elnyerni ohajtjâk, 
hogy pâlyâzati folyamodvânyaikat—meg 
pedig a polgârmesteri âllâsnâl az 1883: 
I. t. cz. 5 §. VII. es a tiszti iigyeszi 
âllâsnâl az 1883: I. t. cz. 5 §. VlIIfog- 
lalt minositeseket igazolo okmânyokkal 
felszerelve hozzâm f. e. j .nius ho 22-eig 
annâl bizonyosabban nyujtsâk be, inert? 
kăsobb erkezett folyamodvânyok figye- 
lembe vetetni nem fognak.

A jelenleg âllâsbân levo tisztviselok- 
nek—a mennyiben kizârolag ezen âllâsra 
dhajtanak pâlyâzni, melyet az ido szerint 
betoltenek, legkesobb folyd evi junius 
22-ig irâsban vagy szoval tett jeleutkezese 
pâlyâzat gyanânt elfogadtatik.

Brassâ, 1890 evi junius ho 4-en.
Roll Gyula,

kir. tanâcsos alispân350,3-3
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PUBLICAȚIUNE
In puterea conclusului representanței 

comunale orășenescl aprobată de Inaltuld; 
ministeriu prin ordinațiunea din 27 Apri
lie a. c. Nru. 26,649/IIIi se va vinde pe 
cale publică de oferte îu 23 Iunie a. c. 
grădina aparținătore comunei orășenescl 
Brașovd și afiătore în strada Năsipului 
în Scheiu.

Pertractarea de oferte va avea locd 
în amintita di în birould oficiolatului oră
șenescd economică , unde se primesed 
totdeodată și ofertele închise, timbrate 
și provăijute ou und vadiu de 10%. 
Ofertele aceste se potd așterne pănă la 
12 ore înainte de prânzii a dilei de 23 
Iunie. Deschiderea ofertelord are locd la 
3 dre după prândă a aceleiași dile.

Totă la același oficiolatd se află și 
condițiunile de oferte și vendare.

Brașovil, 31 Maiu 1890.
MapMoli orwci.

Mersnlii trenuriloră
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
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per- 
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de 
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Trenă 
do 
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Trenă 
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Trenă 
de 

pers.

Tr^nii 
do 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
B6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădfișel

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

10.50

4.26
4.58

9.05
9.35

7.35
1 .07

1.20
3.02
3.09
3.45
4.31
4.54
5.14
5.40

Clușlu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiâra 
Vințulă 
Aiud

de

S'eiușh

)
1

susti

J
1

Cr&ciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalâu 
Homorodil 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovil ,

Timișil 
iPredealu

BucurescI

5.49
6.02
6.12
6.12
7.30
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14
*

9.49
10.07
10.30
11.06
11.21
12.37

10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

6.22
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18-
9.49 j
9 56-

10.02 :
10.22 :
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.10
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
5.32
5.49
6.17
6.28
6.44
7.04
8.30
8.56

10.31
11.19
11.27
11.35
12.26
12.02

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39

BucurescI 
ff’reeSeali» 
Tiinișii 

Brașovd j 

Feldiâra
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodii 
Hașfalâu 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciun elii

6.02
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31
3.48

11.23
12.08

I
I

do sus ii

Teiusâ»
Aiudii
Vin țuici 
Uiâra
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu |

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

I
Oradea-mare !

P. Ladâny
Szolnok

Budapesta

Viena

l
Mureșâ-Eiudoșu-KistB'ftța

i

MurSșii-Ludoșu 
Țagii-Budatelecii 
Bistrița

Nota

7.55
1.08
1.37
2.13
2. .3
3.12
3.32
3.47
4 20
5.26
5.45
6.12
6.33
6.4'3
6.48

7.22

7.51
7 58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12 31

1.10
1.36
2.01 
2.08
3.31
5 11
7.L5
8.40
1.40

4.10
4.50
5.50

4.
4.44
5.20 

JA7
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42 ’ 
11 01 
11.37 
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
6.28
6.05
6.26
6.42'
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—pTăti

11.47
12.04
12.32
12.44

1,06
1.30
1.64
2.16
2.23
2.39'
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

------- il —=—=—==
4. — | Bistrița
g Țagti-Budatelacti
9 5y| Mhr^Șă-LudoșCi

Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnâză orele de nopte.

i

Viena
Kludnaeat»
Szolnok

Âradd

Glogovațh
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinu
Zamd
Giirasad-
Iha
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotU
Vințuln de josu
Alba-lnlia
Teiușă

8.—
2.—
4.20
8.10
.2.20

= 2.34
3 3.05
1=3.23
“3.39

1(150
8. Io

11.18
3.50
4.10
4.22'
4.46
4.68
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3-25 Teiușft
9.40 Alba-Iulia
1.02 Vințulfc de joșii
5.27 Șibotu 

Orăștia 
Shaeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zairul 
Soborșinh 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradfl

6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58|| Viena

Szolnok
Budapesta

5.49
?6.06
2'6.24
Ș6.53
>7.06
“7.45
11.51

1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.58
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56 

"6Â6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44

~6Dfi
6.28
7.10
7.26
7.45
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

7.20| 1.40 6.05

Simerj8a(Piski)-Pet.]wșeMi Petyeșerai-ISfimeriaCPiski)

3.50
4.32
5.20
6.15
7.03
7.43
8.15

Simeria 7.17 11.28
1 Streiu 7.54 12.12
1 HațegU 8.45 1.08
Pui 9.39 2.03
Criyadia 10.37 2.51
Banița 11.26 3.30
Petrcșcni 12.- 4.02

Aradă
Aradulti nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timișâra

1.16 
4 50 
■£69 1

r

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

Petroșerii
Banițe 
Crivadia
Pui
Hațagd 
Streiu
Simeria

6.05
6.45
7.26
8.07
8.51
9.41

10.20

10.42
11.23
11.57
12.33

1.19
2.09
2.47

4.03
4.49
b.24
6.04
6.43
7.2b
8.-

Timișora—AradA

4.18
4.40
5.05
5.33
5.50 
■£0b
6.50

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou 
Aradu

6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

1.:
1.1
2..
2/
3.<
3/
3.

(Rbirișu —Turda Turda—Oltirișu

Ghiriși) 
Turda

7.40 10.50 3.55 y.30| Turda 6.05 9.40
8.- 11.10 4.10 9.50| Ghirișd 6.25 10.-

2.4oSl b.i
3.-1 8.4

Sighișora— Odorheiu Odorheiu—Eighișora

Sighișâra
Odorheiu

6.— 11.25: Odorheiu
7.49 1.50jmghiș6ră

8.40 2.45
10.52 5.28

Tipografia A. MURBȘIANU Brașov.

1

Tr, dc p. T. (le p. iTr. omn

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.35
Lârnneșă 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

Sibihi-
Tr. onin. Tr, de p. Tr. do p.

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

C'BuccB’flReft -Oșorheiu
.EiegEkinuSft s&sescu

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernuth 4.33 9.57 4.54
Sânpaulil 4.48 10.12 5.10
Mir aș teu 5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35
Oșorheiu j 5.50 4.58

Reghinul-să8. 7.20 7.—

OsoE’Bkeiai-SCwcerdea

Reghinul-săs.
Tr. onin. Tr. do p. Tr. de p. •

8.25 8.—
Oșorheiu ț 10.- 9.49

1 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
SânpauJfi 8.07 6.37 11.02
fernută 8.29 6.58 11.23

| M. Bogata 9.02 7.2b 11.53
)Ludoșil 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

S5meria(Piski)-Uaîed.

Simeria (Piski)
Tr. omn.

4.—
Cerna 4.21

i Uniedâra 4.50

Unied.-Simeria (Piski).
1 
Uniedâra 9.25
jUerna 9.5]
Simeria 10.10


