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Brașovii, 31 Maiu st v.
Evenimentul! celu mai impor

tantă ală <|ilei suntă declarațiunile, 
ce le-a făcută ministrul! de es- 
terne conte Kalnoky în comisiunea 
bugetară a delegațiunei austriace 
asupra raporturjloră monarchiei 
nostre cu puterile mari și mici.

Cu multă încredere a accen
tuată d-lă Kalnoky, că alianța pu- 
teriloră centrale nu numai că nu 
s’a slăbită, ci s’a mai clarificată 
și întărită și că raporturile Aus- 
tro-Ungariei cu Germania nu mai 
lasă nimică de dorită. Cu ocasiu- 
nea acesta ministrulă de esterne 
a făcută „energicului“ împerată 
ală Germaniei ună complimentă 
din cele mai măgulitâre, 4i°endă 
că individualitatea sa pronunțată 
eschide orl-ce îndoieli în legăturile 
strînse dintre ambele împărății. 
Totodată a asigurată, că retrage
rea prințului Bismarck n’a adusă 
nici o schimbare în raporturile aces- 
toră state.

Din declarațiunile de mai susă 
se pote conchide, că contele Kal
noky consideră ac|i raporturile cu 
Germania mai sigure și mai clare, 
decâtă erau pe timpul!, când se 
afla prințulă Bismarck în fruntea 
guvernului germană.

Totă așa de mulțămită este 
ministrulă de esterne și cu decla
rările, ce le-a făcută de curendă 
cabinetulă din Roma în favbrea 
triplei alianțe, der nu negă că 
dușmanii acestei alianțe au încer
cată și încercă mereu a-o sparge 
și a deștepta îndoieli și neîncre
dere în esistența ei. Se vede de 
aici, că în timpul! din urmă ca
binetulă din Viena a avută se 
lupte cu multe intrigi, ce s’au țe
sută în potriva triplei alianțe și 
cari, după mărturisirea lui Kalnoky, 
se mai continuă și acuma.

Raporturile cu celelalte state 
mari ministrulă de esterne le gă- 
sesce pe deplină mulțamitore, și 
pe basa acesta speră, că ori ce 
pericule s’ar ivi, se voră pute 
aplana în favorea păcii generale.

In ce privesce statele mici ră
săritene contele Kalnoky a vor
bită întâiu de Bulgaria, apoi de 
Serbia și în urmă de România.

Pentru Bulgari d-lă Kalnoky 
n’are decâtă cuvinte de laudă; ei, 
cjise elă, continuă a se consolida, 
în t6tă liniștea, susțiindă raportu
rile cele mai bune cu vecinii și 
mai alesă cu Turcia suzerană. 
Astfelă creditulă Bulgariei și bună
starea ei va cresce pe $i ce merge 
și viitorul! ei, care zace în pro
pria ei mână, pare asigurată.

Cu Serbia d-lă Kalnoky nu e 
mulțămită. In bunăvoința guver
nului și a regenței serbescl de a 
întreține cele mai bune raporturi 
cu monarchia năstră nu se îndo- 
iesce, der autoritatea loră nu este 
atâtă de tare ca se p6tă pune 
stavilă curentului dușmănosă Aus
tro-Ungariei, ce s’a ivită în Serbia, 
de când cu abdicarea regelui Mi- 
lană. Intrega pressă serbescă, care 
se bucură de cea mai mare li
bertate, este ostilă monarchiei 
nbstre, 4i°e d-lă Kalnoky, și așa 
raporturile cu micul! regată s’au 
încordată. „Nu va fi vina n6sră“, 
c|ice ministrul!, „decă în viitor! 
atitudinea năstră față cu Serbia 
nu va mai fi atâtă de prevenitâre.” 
Spre a se evita acesta d-1! Kal
noky cere dela guvernulă și re
gența serbescă dovecfl, că posedă 
și autoritatea a-șl aduce la valore 
asigurările. Acesta nu eschide ca 
Serbia să susțină bune raporturi 
cu Rusia, cari le doresce și con
tele Kalnoky.

E învederată, că contele Kal
noky și-a dată tâtă silința, ca 
mustrând! pe Șerbi să cruțe sus
ceptibilitatea Rusiei, care îi pro- 
tegeză ac|I. Numai așa se pote 
esplica, că d-lă Kalnoky face res- 
pun4ătore întrega pressa serbescă 
pentru atitudinea șovăitdre a gu
vernului serbescă.

Der guvernulă serbescă sus
ține într’o notă, ce a trimis’o la 
Viena în urma declarațiiloră lui 
Kalnoky, că nu s’a petrecută ni

mică în Serbia ce ar pute să con
turbe raporturile ei amicale cu 
monarchia nostră și declară, că 
cu tote măsurile de represiune, ce 
le-a luată guvernulă unguresc! 
cu privire la importulă de porci, 
guvernulă serbescă va rămâne 
credinciosă declarăriloră sale de 
mai înainte.

In sensulă espunerei contelui 
Kalnoky, Austro • Ungaria nu se 
mai p6te mulțămi cu aceste de
clarări platonice de amiciția ale 
Serbiloră. Ce va face der ca să 
primescă și dove4ile dorite ? Acesta 
e greua întrebare a momentului.

Cu România, 4ise d-lă Kal
noky, monarchia susține cele mai 
amicabile raporturi; numai rapor
turile comerciale-politice stagneză 
și, ceea ce e mai tristă, d-nulă 
Kalnoky constată, că nu s’a aflată 
încă din nici o parte modulă spre 
a ieși din acesta stagnațiune. Tristă 
de totă! Care să fiă causa? Dom
nul! Kalnoky o indică indirectă 
vorbindă de „vecinulă germană”, 
cu care trebue să se stabilescă în 
viitor! mai bune raporturi comer
ciale-politice. Atunci pote se va 
afla și cheia pentru îmbunătățirea 
raporturiloră comerciale cu Ro
mânia, care, cum 4ise delegatul! 
Lupulă din Bucovina, are interese 
omogene cu monarchia nostră.

Caprivi despre Bismarck.

In ședința comisiunei militare dela 
9 Iuniu n. cancelarului germană Caprivi 
a ținută o vorbire, în care a atinsă și 
retragerea lui Bismarck. „Retragerea lui 
Bismarck din servițiulă statului“, dise 
Caprivi, „a lăsată în urma sa astfelă de 
relații, cari după natura loră nu suntă 
așa de sigure, cum erau atunci, când 
încă figura lui vrăjitore sta înaintea lu- 
mei. O miiă de lucruri deosebite, cari 
în sine s’ar părea că au rămasă aceleași, 
apară deodată însoțite de totă atâtea 
semne de întrebare, pe când ele înainte 
de retragerea lui erau provăcjute cu săm- 
nulă esclamațiunei. Ințelegă pre bine, 

de ce D-Văstră ați dorită ca să nu se 
întâmple astfelă, său baremi de ar veni 
elu ârăfl la loculu ce l’a părăsită (vii con
traziceri) ; der odată totă trebuia să se 
întâmple acesta și asttelă s’a și întâm
plată. Și cele mai simple lucruri acjl 
nouă ne suntă fdrte grele, fiind-că greu
tatea lui (a lui Bismarck) nu mai cade 
în cumpănă.... LăsațI să mai trecă încă 
ună ană și atunci, decă va fi de lipsă, 
voiu lua posițiă în potriva contrasteloră 
c’o desăvîrșită plăcere de luptă. AdI 
încă stau înaintea luptei încătușată.“

In decursulă desbateriloră Richter a 
mai observată următorele față cu Bis
marck : „Retragerea principelui Bismarck 
a fostă o necesitate necondiționată; la 
reîntorcerea lui nici că se mai pote 
gândi. Pentru pace ar fi cu multă mai 
folositoră, decă în Friedrichsruhe „s’ar 
face mai puțină politică esternă.u Aoea 
declarațiă a cancelarului Caprivi, prin 
care cere să i-se dea pace timpă de-ună 
ană de Z^0) nu e tocmai înșelătore (Ila
ritate.) Din punctă de vedere ală parti
dei oposiția ar trebui să-lă silescă cu 
atâtă mai vârtosă. Noi însă acesta nu 
vomă face-o, fiind-că noi nu aflămă 
viâța politică în descoperirea astoră felă 
de contraste...“

Deschiderea căiloră ferate stra tegice 
germane.

Șefulă statului majoră generală ală 
armatei germane, genăralulă de cavale- 
riă contele Waldersee, a plecată la Ba
den ca să deschiZă căile ferate strate
gice din sudulă Germaniei. Despre în
semnătatea acestoră căi ferate scriu foile 
germane:

„Prin liniile ferate nou construite, 
respective reconstruite, Germania sudică 
dispune acum de șâpte căi ferate cu doue 
rânduri de șinl pentru transportulă trupe- 
loru dela ostă cătră vestă, și anume li
niile : Mainz-Frankfurt-Hof, Mainz-Wurz- 
burg-Eger, Mannheim - Crailsheim - Eger, 
Germersheim - Bietigheim - Regensburg, 
Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-Passau, Strass- 
burg-Villingen-Ulm-Munohen, Muhlhau- 
sen-Leopoldshohe-Aulendorf-Munchen cu 
ramurile Weizen-Immerdingen și Tuttlin- 
gen-Beuren-Sigmaringen (aflătore în oon- 
strucțiune.) Linia acâsta din urmă mai 
are scopulă a evita drumulă prin Elve-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“
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Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Tvilla.

Se apropiau sărbătorile Crăciunului, 
timpă, precum îșl închipuia Margareta, 
bogată de bucurii liniștite. Antipatia lui 
Sudram cătră ori ce lucsă și cheltueli 
zadarnice se dovedi și în casulă acesta, 
căci pe fiica lui adoptivă o crescu 
departe de numărăsele trebuințe de pri- 
sosă, întră cari suntă crescuți cei mai 
mulțl copii din dilele nostre. Astfelă 
Margaretei îi rămase necunoscută în totă 
splenddrea lui obiclnuitulă pomă de Cră- 
ciună ală oaseloră avute, încărcate cu 
jucării prețidse, âr mai târZiu străluci- 
torele decorații de bală.

Cu tote acestea în sera Crăciunului 
era în atelieră ună minunată pomă de 
Crăciună, împodobită cu lilii albe și cu 
nenumărate lumini, ce ardeau, er pe ta- 
petulă de musohiu la rădăcina pomului 
Margareta afla totdeuna ojucăriă simplă, 
mai târZiu o carte, o gravură de-a ar- 

tiștiloră vechi, ori modelulă unei statue 
renumite, dreptă dară dumnedeescă, 
ce-i era destinată în acea Zi ȘÎ Pe care 
trebuia să’lă păstreze.

Altfelă era ceremonia Crăciunului 
în copilăria ei și altfelă în juneța sa, 
când ’i era permisă să adune în jurulă 
ei ună numără de orfani, spre a le îm
părți daruri și la a căroră întrunire a 
petrecută multe 6re fericite.

In anulă acesta încă se ocupa Mar
gareta cu asemenea pregătiri, der se 
plângea adese-orl, că’i lipsesce disposi- 
ția pentru festivități. Ea nu putea nici 
decâtă să-și asemene presentulă cu tre- 
cutulă, și o presimțire durerosă ’i spunea, 
că nu va trece festivitatea acesta, fără 
de a nu se decide asupra sorții sale.

Cu câtă mai multă se apropia Ziua 
Crăciunului, cu atâtă mai multă se în- 
tăria ființa mirelui în acestă presim
țire a ei.

Se vedea, că’lă predomnesce o mare 
mișcare interioră. Elă venia și mergea 
ca unulă ce e chemată a folosi fiă-care 
moment cu lucrurile lui așa, încât nu-i ră

mânea timpă nici de a se odihni, nici de 
a-se cugeta. Tot-deodată elă îșl arăta față 
de ea deplina lui considerațiune mai 
multă ca pănă acum.

„încă nicl-odată“, Zi°ea Margareta, 
„n’a fostă elă așa de blândă și de bună 
față de mine; nicl-odată așa de abun- 
dantă în nenumărate și mid atenținl, cu 
care totdeuna mă încunjura și pe cari 
acuma sciu să le prețuescă mai multă 
ca ori și când.“

Dânsa îșl propuse deci, ca, dreptă 
celă mai bună dară de Crăciună, dărui- 
torului tuturora bunătățiloră, să-i ofere 
o inimă mulțămitore pentru o sorte, de 
care multe ară pute-o învidia.

Săra de douădecl și patru Decemvre 
sosise. Margareta în onorea festivității 
și-a depusă doliulă și s’a îmbrăcată în 
albă, cum scia că-i place mirelui ei să 
fiă în acestă seră. Ea avea o minunată 
și înălțătore disposițiune sufletescă. I-se 
părea, ca și când deja rugăciunea ei 
i-ar fi ascultată; așa de paclnică, așa de 
veselă îi bătea inima. Mai că doria, ca 
înoă astăZl să pășescă cu Sudram îna

intea altarului; astăZl încă să pronunțe 
pe buze cuvântulă ce-o va lega pe veci 
cu elă, așa de mângâiată se simția, așa 
de sigură într’o putere, ce era mai pre 
susă și mai tare decâtă a ei proprie.

Era obiceiulă casei, ca tatălă ei să 
așede pomulă de Crăciună, pe când 
Margareta sta așteptândă în altă odaiă 
pănă o chiama. AstăZl veni elă mai cu- 
rândă ca altădată. Era 6re momentulă 
armoniosă ală festivității ceea ce-i lu
mina trăsurile feții sale ? — sâu luminile 
pomului Crăciunului făceau să - i strălu- 
cescă fața?

„Nicl-odată“, *dis0 uimita fetiță, „nu 
l’am vădută așa de frumosă, nicl-odată 
așa de tînără.u

Și cu ună timbru deosebită, oe-i cu
tremura vocea, dise elă: „Margareto ! 
încă înainte de a se aprinde luminile 
Crăciunului, am ună dară pentru tine,— 
o soire. “

„O scire ?!“ întrebă cu îndoiâlă pri- 
vindă spre elă. Ce scire ar mai pute 
exista pentru dânsa, și încă una îmbu- 
curătbre? îșl gândia ea. 

oftt.fi
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ția, fiind-că Elveția pote veni în. situa- 
țiunl politicesce forte panice, decă lă- 
sândă a trece trupe prin ea s’ar consi
dera acesta ca o oălcare a neutralității. 
Prin nouăle linii, Germania sudică e 
acum legată cu vestulă, nu numai prin 
trei (ca la 1870), ci prin șepte căi ferate 
ou totultt independente și deplinii des
toinice de orl-ce prestațiunl, și neivin- 
du-se cașuri neprevăzute, e în stare a’șl 
arunca la timpii puterile combatante 
peste Rina, care p6te fi trecută în rac}» 
Germaniei sudice pe șese poduri tari de 
căi ferate și pe două traiecte cu vaporulă. 
Cu totulă se află pentru ună eventuală 
marșă strategică de - alungulă graniței 
germane nouăspredece trecătâre cu calea 
ferată peste Rină, și șesesprecjece căi 
ferate (în 1870 numai nouă) pună ron
durile duple de șinl ce mergă dela ostă 
spre vestă la disposițiunea trupeloră.

Nou atentată în contra Țarului.

piarulă „Daily Telegraph“ aduce 
o telegramă, în care este vorba despre 
ună nou atentată în contra vieții Țaru
lui. In urma comunicatului foiei engleze, 
nu numai nihiliștii de afară, ci și cei din 
Rusia desvoltă o mare activitate și iau 
tote măsurile de lipsă, ca la ună semnă 
dată să producă o mare esplosiune cu 
dinamită. Poliția din Petersburgă a fă
cută mari descoperiri în direoția acesta 
și a constatată, că conjurații au furată 
din magaziile militare aflătore în sătulă 
Begletti ca la 210 fuuțl dinamită și 400 
cartușe cu diferite materii esplosive. E 
lucru forte firescă deci, decă poliția din 
Petersburgă, în urma acestei descope
riri, se află în mare agitațiă, der cu tdte 
astea e de convingerea, că vieța Țarului 
de astă-dată va fi mântuită. Țarulă, în 
urma acestei descoperi, a luată măsuri ca 
să fiă străjuită ca nicl-odată.

0 desmințire.

„Pol. Corr.u primesce din Petersburg 
scirea, că în cercurile politice de acolo 
se combate cu hotărîre idea, că Rusia 
ar fi aplicată a se apropia de Germania, 
dâcă Germania va da Rusiei mână li
beră în Bulgaria. Rusia, cJicO. politicii 
din Petersburgă, n’are lipsă ca să i-se dea 
mână liberă în Bulgaria, fiindă-că ea 
se ține în reservă față cu Bulgaria, pănă 
când desvoltarea evenimenteloră va sili 
pe Rusia la o acțiune cu succesă. O 
strînsă legătură între Petersburgă și Ber
lină ar conturba echilibrulă europeană 
și asta ar periclita și apropierea dintre 
Rusia și Franoia. întâlnirea Țarului Ale- 
sandru cu împăratulă Wilhelm nu vaîn- 
rîuri de looă asupra politicei rusescl; 
întâlnirea aoesta la totă casulă va fi fo- 
lositdre pentru bunele relații dintre Ru
sia și Germania, der niol vorbă nu pâte 
fi, ca ea să facă o schimbare esențială 
în raporturile puteriloră europene. Rusia 
află basele sigurității în libertatea aoțiu- 
nei sale față cu tdte statele și în apăra-

Inzadară «e cugetă; privirea ei era 
mai multă uimită deoâtă curiosă. Și to
tuși da! scia, că acea scire trebuia să 
fiă deoisiunea asupra săvîrșirei legăturei 
ei, oa dară, — „ca scireu. Putea ea să 
ascundă, că vestea nu-i îmbucurătore 
pentru dânsa? In disposiția ei de astăcjl 
mai că se înșela în propria-i bucuriă!

Ca ună oopilă ascultătoră îșl puse 
Margareta mâna în mâna lui.

„Eu sunt decisă14, c}ise densa ridi- 
cându-șl privirea spre elă.

Elă o contemplă ou admirațiune și 
oa ună fulgeră așa’i deșteptară ouvintele 
ei sentimentele lui. Elă totdâuna în 
tăte a înțeles’o, aoum însă n’o înțe
legea.

Plină de iubire îi netecji Sudram 
mâna, ce-i era încă în a lui.

„Eu credă, oă tu încă nu mă înțe
legi, Greto“, Zise elă zîmbindă. „Eu vor- 
biamă de ună dară, ce ți’lă aducă — nu 
de ună dară, de o jertfă din partea ta.“ 

(Va urma.) 

rea bunei înțelegeri între ea și Francia, 
tocmai așa, precum Germania îșl află si- 
guritatea sa în susținerea triplei alianțe 

durată.

Espunerea contelui Kalnoky 
făcută la 9 Iuniu In comiaiunaa bugetară a dole- 

gațiunei austriaco.
înainte de a întră în meritulă lu

crului, contele Kalnoky Zise» c& nimeni 
nu se p6te îndoi într’aceea, că direcția 
generală a politicei nostre, preoum și 
basele ei fundamentale au rămasă ne
schimbate. Politica nostră n’ar merita 
numele de politică, decă din douăspre- 
Zece în douăspreZece luni s’ar ivi în ea 
schimbări. In cadrulă direcției generale 
la totă casulă se potă închipui schim
bări și aici ministrulă trebue să cons
tate, că alianța cu puterile centrale eu
ropene nu a slăbită, oi din contră ea 
s’a limpedită și mai bine, s’a înrădăci
nată și s’a întărită și mai multă.

Ministrulă au întârZie a deolara, că 
raporturile nostre cu Germania nici
odată n’au fostă mai intime, mai tari și 
lămurite ca aoum. Nu puțină a contri
buită la acesta domnițorulă cu mari ap
titudini și forte energică, care stă în 
fruntea Germaniei și a cărui individua
litate bine pronunțată împrăștia orl-ce 
negură și șterge orl-ce îndoială.

Schimbarea făcută în oficiulă oau- 
celarială ală imperiului încă n’a avută 
nici o înrîurire asupra raporturiloră 
consolidate ale acestoră două state și as- 
tăfll nu cu mai puțină încredere privimă pe 
generalulă Caprivi în fruntea guvernului 
germană , precum amă privită pănă 
acuma pe Bismarck. Tăria alianței reci
proce nimică n’o dovedesce mai multă 
decâtă împrejurarea, că nici sohimbarea 
a trei împărați și a bărbațiloră de stată 
n’a avută dreptă resultată nici cea mai 
neînsemnată urmare. Declarațiile făcute 
în Berlină și Roma din locurile compe
tente arată câtă de multă suntă con
vinși și cei de acolo despre tăria mai 
pe susă de tote a acestei alianțe. împre
jurarea, că situația politică generală reȘ 
clamă o deplină desvoltare a puteriloră de 
apărare a stateloră aliate pentru scopurile 
paclnice ale alianței, e lucru durerosă, 
dâr trebue să ținemă semă de împreju
rarea, că aliații noștri ceră dela noi 
o desvoltare a puteriloră de apărare toc
mai așa, cum ceremă noi dela ei.

Relațiile nostre cu celelalte state 
din Europa suntă de natură a ne ins
pira liniște, așa că putemă spera, că 
eventualele pericule se voră aplana în 
sensulă dorinței generale de pace.

Ministrulă apoi vorbi despre rapor
turile cu țările din Peninsula Balcanică. 
Elă Z’se> câ raporturile cu Bulgaria 
suntă totă cele din anii de mai înainte. 
Domnia principelui se întăresce mereu și 
bine în Bulgaria, și cu bucuriă putemă 
constata, că Bulgarii progreseză liniș
tiți pe calea începută, că creditulă țârei 
s’a îmbunătățită și că țera se ocupă 
acum de îmbunătățirea raporturiloră co
merciale. Se pote Zi°ei că Bulgaria îșl 
ține sortea sa în mâna ei proprie.

Serbia ne-a încredințată deja în 
anulă trecută, prin guvernulă său, că nu 
se va schimba nimică din raporturile 
amicale față cu noi. Din partea nostră 
s'a făcută totă pentru susținerea aces
toră raporturi. Ministrulă Kalnoky apoi 
Zise, că curentulă, care s’a ivită în 
Serbia în urma schimbărei tronului și a 
partideloră, curentă, care la totă casulă 
e nepretinesoă față cumonarchia austro- 
ungară, decă nu chiar dușmănosă, a fostă 
mai tare decâtă autoritatea regenței și 
a guvernului, care suntă impotente 
față cu uneltirile necalificabile ale pressei. 
Pressa în Serbia se bucură de o liber
tate nemărginită, grațiă constituției ser- 
bescl, libertate, pe care numai națiuni 
forte civilisate o potă pricepe, der acolo 
unde scriu elemente politicesce necdpte 
și nevrednice, pote face mari stricăciuni... 
Atitudinea ndstră față cu Serbia totdeuna 
a fostă binevoitâre de ani de Zile și nu 
noi vomă fi oausa, decă atitudinea acesta, 

din care Serbia a trasă multă folosă, 
s’ar schimba în nefavorea ei. Amă pri
mită nouă asigurări, că e o greșelă a 
crede, că regența nu nisuesce seriosă în
tru susținerea buneloră raporturi ou noi. 
Noi nu respingemă acestă asigurare, der 
vomă aștepta, ca pe viitoră guvernulă 
sârbescă și regența nu numai prin cu
vinte, ci și prin fapte sâ dovedâscă, că 
are autoritatea de ar validita vorbele 
sale și atunci de sigură nu va lipsi 
speranța, că bunele relații dorite și 
de noi se voră susține. Ministrulă 
însă declară, că Serbia trebue să caute ca 
amiciția ei cu Rusia să nu provo'ce relații 
ostile față cu Austro-Ungaria.

Ce privesce pe România, raporturile 
cu ea și cu guvernulă ei suntă forte ami
cale. Ministrulă însă regretă că esistă 
încă răsboiulă vamală. Privitoră la reîn
ceperea tratăriloră comerciale Kalnoky 
Zice, că ele stegnâză și că din stagna- 
țiunea acesta, cu tote stăruințele din păr- 
tea nostră, n’amă putută eși.

Politica nostră comercială deci re
clamă pe viitoră o atențiune mai mare 
și sperămă, că deși predomnesce direcția 
protecționistă, raporturile se voră lămuri, 
așa că va fi cu putință să restabilimă și 
ou vecina năstră Germaniă, în privința 
comercială, ună raportă mai corăspunZă- 
toră actualei stări de lucruri, intențiiloră 
și dorințeloră poporațiunei.

După ce sfîrși ministrulă Kalnoky, 
delegatulă Bilinsky întreba, că suntă 
prospecte, ca principele bulgară se fiă re
cunoscută in curendă, lucru ce-ar fi de 
dorită, fiindcă împrejurarea, că princi
pele nu este recunoscută, îi slăbesce au
toritatea, împrejurare, care s’a văZută 
și cu ocasia conjurațiunei oficeriloră.

Ministrulă Kalnoky răspunse, oă asta 
nu este tocmai așa, pentru că și pe 
principele Alexandru, deși era recunos- 
oută, l’a detronată o conjurațiune. Kal
noky, din împrejurarea, că poporațiunea 
a stată departe de conjurațiă și de planu
rile lui Panița, deduce, că conjurațiunea 
a fostă urZită de elementele neîndestu- 
lite din afară și nici decâtă nu s’a năs
cută în interiorulă țârei. Ce privesce re- 
cunâscerea principelui, Kalnoky Zise, că 
afacerea este pendentă de tractatulă de 
la Berlină, în urma căruia recunoscerea 
se pote face numai cu învoirea tuturoră 
puteriloră semnatare ale tractatului res
pectivă, lucru care pănă acum încă nu 
s’a putută obținea.

piarele din Viena primescă cu mare 
însuflețire vorbirea contelui Kalnoky.

„Neue fr. Presseu dice, că minis
trulă comună de esterne rare-orl a mai 
vorbită eu atâta putere și virtute. Din 
vorbirea lui reiese, că monarohia nu 
este dispusă a suferi intrigile din Bel- 
gradă fără de represalii. Paciința Austro- 
Ungariei a ajunsă la sfârșită și cuvin- 
teloră lui Kalnoky au urmată și faptele. 
Cine vrea s’o scie acesta, n’are decâtă 
să cetescă celă mai nou ordină ală mi
nistrului de agricultură, contelui Bethlen, 
privitoră la importulă de vite din Serbia 
(s’a îngreuiată importulă viteloră din 
Serbia, fiindă îndreptată ordinațiunea și 
contra importului vitelor din România prin 
Serbia—Red.), și se va convinge, că acestă 
ordină rigurosă este ună avertismentă 
politică. Entusiasmulă pentru Rusia, 
care se manifesteză în Serbia prin per
secuția Austriei, trebue să se sfirșescă c’o 
catastrofă. „N. fr. Presseu îșl sfîrșesce 
articululă cu aceea, că celă mai splen
didă succesă ală lui Kalnoky este mă
rirea sigurității păcei.

„Fremdenblattu declară, că cabine- 
tulă din Viena nicl-odată n’a ținută cont 
de monopolisarea simpatiiloră Serbiei, 
nici lipsa acestora n’o supără de locă. 
Enunciațiunile lui Kalnoky au convinsă 
delegațiunea, că conducerea afaceriloră 
esterne este în mâni tari.

„Wiener Tagblatt“ Z*00» câ Kalnoky 
vorbesce încă blândă cu copii necrescuți 
din Balcani, dâr cu atâtă mai mare va 
fi strioteța, cu care îi va strînge în mar
ginile respective.

După „Deutsche Zeitung“, contele 
Kalnoky n’a descoperită decâtă numai 
ună punctă negru pe orisontulă politică; 
acesta e Serbia.

SOIRILE PILEI.
Audiențe. La 9 Iunie n. Maiestatea 

Sa a acordată audiențe generale la peste 
100 persone. Primiți au fostă și d-nii: 
Vasile Moldovană, fostă președinte ală 
sedriei orfanale din Dicio-Sân-Mărtină, 
și maiorulă Mihălțianu.

* * *
„Miraoulă." Poporațiunea catolică 

din Galgocz și împregiurime se află în 
mare ferbere din causa unei întâmplări 
neînțelese. Vierulă Havranek Jși nevas- 
tă-sa, după luoru de mai multe ore în 
vii și după ce prândiră, se puseră să 
ddrmă lângă ună îisvoră, aprope de așa 
numita pădure tînără. Deodată se deș
teptă Havranek strigândă : „Sfânta maică 
a Domnului a apărută la isvoră, am vă- 
Zut’o cu ochii mei.“ Nevastă-sa îi spuse 
același lucru. Amândoi împrăștiară scirea 
despre visiunea loră și partea cea mai 
mare a poporațiunei catolice, chiar și 
inteligență, începu a peregrina la isvoră. 
Comandară să se zugrăvâscă o iednă, 
după descrierea făcută de cei doi țărani, 
representândă pe maica Domnului, așa, 
că în Joia verde porniră în procesiune-’la 
isvoră, cântândă cântece religiose, cete de 
omeni din Galgocz și din comunele înveci
nate. încercarea preotului catolică, de a lu
mina pe omeni, n’avu succesă și solgăbirăul 
încă așteptă să vaZă ce sfârșită va lua 
lucrulă. Autoritățile bisericescl superiore 
suntă datore să cerceteze^lucrulă. Deo
camdată cei cari au vii în apropierea 
isvorului se bucură, că în casă când lo- 
culă acela s’ar destina pentru peregri
nare, îșl voră vinde vinulă repede și cu 
prețuri bune.

* * #
Intoleranță religiosă. Cu ocasiunea 

confirmării într’ună institută de fete din 
Pesta, episcopulă Palasthy găsi cu oale 
să le rostescă feteloră o vorbire în oare 
Zise: „In vieța socială veți veni în atin
gere și ou creștini de alte confesiuni. Vă 
facă deci atente, că religia catolică, nu’i 
vorbă, nu opresce a vorbi cu ei și deol 
și voi puteți vorbi cu ei, der să 
nu vă încredețl nici decum necatolici- 
loră, ci să vă încredețl esclusivă numai 
catoliciloră44. Acestă intoleranță a fă
cută o rea impresiune nu numai părinți- 
loră protestanți ai feteloră din acelă în- 
stitută, ci și părințiloră catolici, spune 
„Pester Lloyd.“

* * *
Trenurile de persdne, mieste și de 

mărfuri, care transportă și persone, cari 
circulă pe liniile Solnocă—P.-Ladany, 
Oradea-mare—Clușiu, Clușiu—Brașovă, 
Brașovă—Predelă, P.-Ladany—Dobrițin, 
Cucerdea—Târgu-Murășului, Târgu-Mură- 
șului—Reghinulă-săsescă, Murășă-Ludoșă 
—Bistrița, Copșa-mică—Sibiiu, Dobri- 
țină—Bud-Sân-Mihaiu, Oradea mare —Be- 
iușă — Vașcău , Oradea-mare—P.-Fiirdo 
Oradea-mare—Kot, Sighișora— O'dârhe- 
iulă-săcue^că, afară de stațiunile citate 
planulă mersului trenuriloră dela 1 Iu
nie stilulă nou, se oprescă condiționată 
și la cantone. Numărulă acestoră can- 
tone se pote vede în planulă mersului 
trenuriloră, ce se află la fiă-care sta
țiune.

* * «
Nenorocire. In Făgărașă se spăriâ 

calulă unui Română, pe oare’lă trînti și 
îlă răni așa de rău, încâtă bietulă omă 
muri după câteva minute.

Germanii și Maghiarii.
Foile ungurescl continuă a’șl vărsa 

pe rendă foculă asupra Germaniloră, ne- 
uitândă în acelașă timpă a spune neade
văruri, ca de obiceiu, despre stările in
terne, și tot-odată a arăta și intențiunile 
maghiarismului, demascându-se astfelă 
șoviniștii ca ceia ce în adevără suntă.

„Pester Lloydu a fostă celă dintâiu 
care, dreptă răspunsă la artioulii Ziareloră
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„Kreuzzeitung" și „Volkszeitung", a spus 
neadevărurile, că „Sașii de multă nu se 
maigândescă la durerile loră „închipuite", 
că representanții loră stau în dietă în 
rândurile tiranei partide guvernamentale, 
și unulă, care vre să fiă cu o nuanță 
mai „națională", șede în rândurile par
tidei oposiției mederate. Prin urmare, 
fiice foia jidano-maghiară, nu stă așa rău 
.cu apăsarea."

„Sieb. Deutsch. Tageblatt" răspunde 
făiei din Pesta, că afirmările ei suntă 
parte esagerate, parte neadevărate. Este 
esagerațiă a spune, că representanții Sa- 
șiloră ardeleni ședă în rândurile partidei 
guvernamentale; numai unii representanțl 
se țină de partida numită. E neadevără, 
că Sașii au încetată cu „durerile" loră 
și că aceste dureri suntă „închipuite". 
„Unde amă renunțată noi vre-odată în 
scrisă ori verbală—întrebă foia națională 
săsescă — la plângerile nostre bine ’nte- 
meiate după dreptă și lege ? Decă lupta 
unui poporă pentru caracterulă său ame
nințată și apărarea în contra acteloră 
ilegale de volniciă n’ar fi îndreptățite, 
atunci negreșită că durerile 
delenl ară fi închipuite...

O altă fdiă ungurâscă, 
Hirlap", care se preface a 
„sălbătăcia neînțelesă între popore aliate 
și neobicinuită între popâre culte, ce au 
dovedit’o „Kreuzzeitung" și „Volkszei- 
tung" în articulii loră — cum dicea ea 
e marfă ungurescă șovinistică, fabricată 
aci și importată la Berlină pentru a fi 
arătată lumei germane —tj*ce că nu e— 
adevărată ceea ce se susține despre Ma
ghiari, că persecută pe Germani, și se 
laudă cu libertatea și ospitalitea ungu
rescă, cu legea șcdleloră medii, care pre
vede obligământulă învățărei limbei ger
mane.

Las’oă acestea suntă mofturi scrise 
pe hârtiă, der totă fâia ungurâscă de
mască intențiunile maghiarismului și con
firmă cuprinsulă articuliloră foiloră ger
mane, tjicândă:

„Și noi Maghiarii în Ungaria sun- 
temă de asemenea îndreptățiți (adecă ca 
Prusienii — R. G.) a ne crea ună stată 
națională, ba suntemă constrînșla folosi 
pentru acesta tote mijlocele de dreptă și 
legale (adecă cum înțelege Ungurulă șo- 
vinistă dreptulă și legea: pentru elă to
tulă, pentru altulă cotulă. —R. G.), decă 
nu vremă să renunțămă la ființa nostră 
de stată deosebită și fiindcă suntemă nu
mai șâse milione Maghiari (adecă cu 

.Jidovii și cu renegații — R. G.), deci e 
pentru noi o necesitate politică cu atâtă 
mai mare a susține caracterulă națio
nală (?) ală Ungariei și a ne apăra în 
contra influinței streine și pe toți aceia, 
cari se alătură de bună voiă la noi, a’i 
primi bucurosă. (Er pe cei oarl nu se 
alătură de bună voiă, îi așteptă cnutulă 
ungurescă, dovadă necesitatea „mijloce- 
loră de dreptă și legale", adecă asiatice 
pentru crearea statului națională ma
ghiară. — R. G.)

Caraghiosă e foia ungurescă, când 
vre să dovedescă „libertatea ungurâscă" 
ou aceea, că în Pesta se plănuesce cons
truirea unui teatru germană. Audi năs- 
drăvăniă unguresoă! Intr’ună orașă, unde 
tocmai Ungurii suntă în minoritate, unde 
suntă 120,000 Germani, zidirea unui 
teatru germană e „grațiă ungurâscă"! 
Ba speră foia ungurâscă că, „după-ce 
Maghiarofagiloră din Berlină li-a suc- 
.oesă a se apăra deinvasiunea Huniloră, 
li-a succesă totodată a face imposibilă 
construirea teatrului germană în Pesta".

Aceste espectorărl ale fâiei „Buda
pesti Hirlap", despre intențiunile ma
ghiarismului împreună cu sentința pro
nunțată de fâia „Budapesti Ujsag", că 
zidirea teatrului germană „delendam 
esse", și împreună cu strigătele din (|i- 
lele trecute ale lui „Ellenzek" în contra 
primarului din Orăștiă, care la deschide
rea esposiției industriale a vorbită nem- 
țesce, — lucruri, cari de altmintrelea se 
petrecu față cu tâte națiunile nema
ghiare — suntă âre dovetjl de „libertate 
.și constituționalitate", ori dovecjl de

„sălbătăciă neobicinuită. între popore ci- 
vilisate și neînțelesă între popore aliate?

Gândâscă-se șoviniștii!
mai cerceteză-le și 

„vr’un prunc"?

Sasiloră ar

„Budapesti 
nu sci, că

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din com. Ternavei-mid, Iunie 1890. 

(Fine.)
Mi-se pare cam iritatăjd-lă advocată 

când vine a’ml spune, ba a mă face să 
1 recunoscă adevărulă, că d-lă Macaveiu, 

venindă în D.-Sân-Mărtină nu a aflată 
șcâlă, nu casă parochială, ci 8 jugăre 
de pământă, și în timpulă funcționării 
sale a edifioată casă parochială frumosă, 
care a costată pe comuna bisericâscă 
peste 2500 fl., a câștigată casă cantorală 
și a înmulțită porțiunea canonică, ce se 
pote dovedi cu cartea funduară, ba încă 
a adusă și ordine în comuna bisericescă.

Inzadară îșl dă d-lă advocată oste- 
nela de a împodobi pe d-lă Macaveiu 
ou merite, căci aoelea cadă și se scu
tură de pe d-sa, cum au căzută penele 
de pe corbulă lui Esopă, fiindă în pu
blică cunoscută, că Blașulă intenționând 
sprijinirea Româniloră în Sânmărtină, a 
dată bani de s’a edificată casă paro
chială și s’a cumpărată o parte din pă
mântă, și casa în care locuesce canto- 
rulă, ba și ceea ce s’a vândută cu 800 
fl., der datoria totă stă pe grumazii po
porului. Apoi ce ordine va fi adusă în 
comuna bisericescă nu ne spune d-lă 
advocată ; credă că înțelege administra
rea averei, despre care noi cei depărtați 
nu putemă ave cunoscință, der de va 
fi ordine ori disordine va sci Blașulă, 
că aoum are și esactoră.

Totă cam supărată mi-se pare d-lă 
advocată și pentru aceea, că am numită 
Sân-Mărtinulă punctă debilă, susțiindă 
că acela nu ar fi așa cum sciu eu, căci 
copiii și copilele române se instrueză 
prin d-lă Macaveiu din religiune, prin 
urmare nu suntă lăsațl în scirea lui 
D-cJeu. Spună dreptă, că eră m’a adusă 
d-lă advocată în încurcătură de nu mă 
potă lumina în lucru. Nu sciu adecă pe 
care prunci îi înțelege d-lui, că îi instru
eză d-lă Macaveiu, pe pruncii locuitori- 
loră din Sân-Mărtină, ori pe cei streini, 
cari frecventeză scola de stată ? Der ori 
pe care îi înțelege, nu potă pricepe cum 
ar pute avâ d-lă Macaveiu darulă supra
naturală, de a instrui - pruncii, fără a 
veni cu ei în atingere nemijlocită! Cum 
că pe pruncii obligați la scălă ai popo- 
reniloră și pe cei adulțl nu-i instruâză, 
va recunosce și trebue să recunoscă chiar 
și d-lă Macaveiu, apoi cumcă pe cei cari 
frecventeză scăla de stată erășl nu îi 
instrueză, este lucru constatată, căci 
precum scimă noi cei depărtați de cen
tru, d-lă Macaveiu cu tote că a luată o 
remunerațiune 6re-care, totă nu a pășită 
în acea scolă, pănă nu 
Blașulă de spate, și chiar 
Blașiu în anulă scolastică 
fostă în scdlă nicl-odată, 
apărută în „Gazetă" articulii cestionațl; 
e dreptă, că de atunci umblă regulată.

Dâcă d-lă Macaveiu, în cestiunea de 
față, ar fi avută numai ună grăunte din 
zelulă, cu care d-lă advocată din nobleță 
inimei și din simpatiă are înclinarea ală 
împodobi, întrebă: ar fi suferită biserica 
sa în starea în care se află? Acea bise
rică s’a edificată încă în anulă 1865 sub 
auspiciile și la stăruința d-lui 
tratoră Ioană Pușcariu și de 
pănă adl nu numai că nu s’a 
tată, der s’au formată nisce 
grope încâtă bietulă pâcătosă, care întră 
într’însa trebue să-și încorde atențiunea, 
ca să nu-șl frângă gâtulă; apoi privindă 
spre stucatură, care pe rândă s’a sfărî- 
mată și ruinată cu totulă, încâtă au ră
masă lețele gole, inima privitorului tre
bue să se umple de tristeță.

încă o rugare ! Decă d-ta d-le ad
vocată ai propusulă firmă a continua cu 
apărarea causei pănă la fine, seu folo- 
Bindă terminulă advocațială, pănă la 
„inrotulare", fă bine și ia informațiunl 
dela clientă, că scolele din tractă, oare 
le-a fostă înființată protopopulă Căpu-

cianu — nu de acelea edificate cu spese 
de câte 6000 fi.
adl pruncii, ca să nu (jică
C’un cuvânt, de atunci de când d-1 Macavei
substitue pe protopopii, și primesce ou 
plăcere titulatura de protopopii, ceroetat’a 
vre’o scdlă din tractă? îndemnat’a po
porule prin cuvântări să-și dea pruncii 
la învățătură și fost’a vre o dată și asis- 
tat’a la vr’ună esamenă din scolele ra
ionului său? etc.

Acestea intormațiunl luate, pasă în- 
nainte cu Dumnedeu!

încâtă privesce dorința d-lui advo
cata de-a păși pe față și „a-ml arăta 
cinstita față1", îlă asigureză, că în ”ou- 
vântula de încheiere, când se înțelege de 
sine, că m’așl estinde ceva mai tare, nu 
numai mă voiu subscrie cu numele și 
conumele, der îmi voiu ține de onore a 
mă face și în personă cunoscută cu d-sa, 
ba mai multă, mă voiu pune la disposi- 
țiă a discuta asupra modalității cum s’ar 
pute mijloci, ca copiii Sân-Mărteniloră 
să se împărtășescă de orecare instruc
țiune românescă și pănă s’ar aduna ca- 
pitalulă de 6000 fi.

Pănă atunci rămână totă celă de 
de multă Observ.

dulă scolastică centrală și de sti - 
pendiă ală districtului Năsăudă dorescă 
a aplana și purifica pe cale paclnică nu 
numai procesulă intentată de Br. Ke- 
mâny Domokos et cons., fără și unele 
cestiunl emanente din contraotulă ddto. 
12 Marte 1872: DanilăLica și GavrilManu 
ca representanții tuturoră celoră 44 co
mune ținătore de fostulă districtă ală 
Năsăudului îșl alătură plenipotențiile res
pective la acesta protocolă sub 3—46, 
er adv. Ioachimă Mureșianu ca. repre- 
sentantele fondului scolastică și de sti- 
pendiă ală districtului Năsăudă ’șl alătură 
plenipotența sub 47.

In urma acestora se suscepe la pro
tocolă pe basa înțelegerei statorite întră 
Br. Kemeny Domokos et cons., întră 
erariulă regiu, apoi întră comunele Nă
săudă, Rebrișâra, Rebra, Parva, Neposă, 
Feldru, Ilva mică, Leșiu, Ilva mare, 
Sân-Iosifă, Măgura, Rodnavechiă, Rodna 
nouă, Maieru, Sân-Georgiu, Salva, Hor- 

Teloiu , Romuli , Bichigiu , Mi- 
” j “ “ ‘ Su-

>

dou , 
titei, Mooodă, Zagra, PojenI, 
plaiu, GăurenI, Runcă, Borgo-Prundă. 
Borgo-Bistrița, Borgo-Tiha, Borgo-Mu- 
reșienl, Borgo-Suseni, Borgo-MijlocenI, 
Borgo-JosenI, Borgo-Rusu, Monoră, 
Gledină, Șeuță, Budaculă română, Ragla, 
MorărenI, Rusi’n munți, Nușfalău și Sân- 
tiona, precum și între fondulă scolastică 
centrală și de stipendie ală districtului 
Năsăudă următorea împăciuire judecă- 
torescă; _________ (Va urma.)

l’a împinsă 
împinsă de 
1889/90 n’a 
până nu a

adminis- 
atuncl și 
padimen- 
găurl și

Regularea averiloru năseudene.
Regularea afaceriloră românescl-gră- 

nițeresci dela Năsăudă s’a săvîrșită. îm
păciuirea ce o publicămă este nu numai 
în defavorulă proprietariloră, der este 
sdrobitore pentru Românii grănițerl. 
Etă cuprinsulă:

Onoratei primării comunale in...
Ca plenipotențiațl ai Domnieloră 

Vostre în procesulă cu familia Kemeny, 
precum și în procesele cu înaltulă erariu 
regiu maghiară, ne luămă voiă a Văîn- 
cunosciința, că în sensulă repețiteloră 
consultări avute curepresentanțiiD-Vostră 
precum și pe basa concluseloră aduse 
de aceștia în adunările loră ținute la 26 
Augustă 1888, precum și la 30 Noemvre 
1889 și dilele următăre în Năsăudă, 
pentru de a aplana odată pentru tot- 
deuna tote acelea cause de procesă, amă 
încheiată în numele D-vostră atâtă cu 
familia Kemeny, câtă și cu înaltulă era
riu regiu maghiară la 10 Ianuarie 1890 
înaintea tribunalului regiu din Bistrița 
o împăciuire judecătorescă, pe care Vi-o 
comunicămă mai la vale în întregă cu
prinsulă ei atâtă în limba ofioiosă ma
ghiară, câtă și în traducere română, cu 
rugarea ca să binevoiți a-o lua spre sci- 
ință și a Vă acomoda dânsei.

Bistrița, 1 Febr. 1890.
Ai domniiloră Vostre stimătorî 

Danilă Lica m. p. Gavrilu Mânu m. p. 
advocată. advocată.

Protocols
suscepută în 10 Ianuarie 1890 în archiva 
de procese a tribunalului reg. din Bis
trița în causa de procesă a br. Kemeny 
Domokos et cons, contra erariului regiu 
apoi contra comuneloră Budaculă rom., 
Ragla etc. peto recunâscerea dreptului 
de proprietate la realități și predarea 
acelora în posesiune, mai încolo peto 
solvirea aloră 3,110,490 fl. v. a. s. c. 
ca usufructă perdută.

Fiindti de față: din partea actoriloră: 
Dr. Victoră Rohrer, advocată în Buda
pesta ; din partea curatorelui eredităței 
Br. Kemeny Istvân: totă Dr. Victoră 
Rohrer advocată în Budapesta; din 
partea erariului regiu: Dr. Iuliu Csâ- 
vâssy consiliară ală direcțiunei fiscale do- 
minale din Budapesta; din partea co
muneloră inacționate, precum și din 
partea tuturoră celorlalte comune din 
fostulă districtă ală Năsăudului: Danilă 
Lica și Gavrilă Mânu, advocațl în Bis
trița; din partea fondului școlastică cen
trală și de stipendii ală districtului Nă
săudă: Ioachimă Mureșianu, advocată în 
Năsăudă.

Ordinându-se prin resoluțiunea tri
bunalului regiu din Bistrița ddto. 28 De- 
cemvre 1889 Nr. 4513—1889 pe diua de 
8 Ianuarie 1890 terminulă pentru sus- 
ceperea împăciuirei, care termină însă 
cu acea ocasiune s’a amânată pe diua 
de astăcll, representanții partideloră s’au 
și presentată, și Dr. Iuliu Csâvâssy con
silieră ală direcțiunei fiscale dominale îșl 
alătură plenipotența la acestă protocolă 
sub 1, er advocatulă Dr. Victoră Rohrer 
plenipotența sa de substituire primită 
dela Bokros Elek sub 2.

Dedrece însă atâtă erariulă regiu, 
câtă și tdte comunele din fostulă dis
trictă ală Năsăudului, precum și fon-

TELERGAMELE „GAZ. TRAN S“.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Belgradu, 12 Iunie. In urma 
vorbirei lui Kalnoky, guvernului 
serbescu a trimisă ministrului seu 
plenipotențiaru în Viena o notă, 
în care declarațiunile lui
Kalnoky l’au întristată adencă pe 
guvernă. Cu tote măsurile de re
presalii luate de guvernulă austro- 
ungară în contra importului de 
porci din Serbia, guvernulă ser- 
bescă remâne fidelă declarațiuni- 
loră sale de amiciția leala de mai 
nainte; din partea Serbiei nu s’a 
făcută nici celă mai mică lucru, 
ce ar pute jigni reciprocitatea 
amicală.

Sofia, 12 Iunie. Curtea de ca- 
sațiă își va da în septemâna vi- 
ităre liotărîrea 
Panița.

Berlinu, 12
Zeitung“ ține de reu și desaprobă 
convorbirile continue ale lui Bis
marck cu corespondenți streini. 
Figura istorică a lui Bismarck 
n’are nevoiă de astfelă de lucruri.

sa în procesulu

Iunie. „National-

«.'isrNialu pieței SBrașovut 
din 12 Iuniu st. n. 1890.

Bancnote romSnescI Oump.
nArgintă românesoă - 

Nctpoleon-d'orl - - -
Lire turcescl - - -
Imperiali .... 
GalbinI
Scris. fonc.„Albmau6u/0

r n n
Ruble rusesc! - • -
Mărci germane - -
Discontulă 6- 8n/0 pe ană.

n
t»

M
r,

9.25
9.20
9.30

10.56
9.54
5.45

133.—

Vând. 9.28

LII
9.23
9.33

10.61
9.59
5.50

Ctursulfl la bursa de Viena 
din 11 Iuniu st. n, 1890.

R«nta da aură 4u/n............................
Ranta de hârtia 6u/n.............................
împrumutului căilorâ ferate ungare - 

aurii .......... 
dto argintii............................

Amortisarea datoriei căilortk ferate de 
ostil ungare (1-ma emisiune) ■ - 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil u.ngare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloril ferate de 
ostil ungare (3-a emis’une) • • 

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

ungurescă ....... 
Imprumutulă cu premiulii ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintii austriacă .... 
Renta de aură austriacă.......................
LosnrI din 1860 ..................................
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 
Acțiunile bAncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împărătesei..................................
Napoleon-d'orI.......................................
Mărci 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlings ....

1C3.75
99.80

116.50
96.30

113.20
89.10

104.—

138.25

126.75
89.—
90.15

109.75
140.—
966.—
842.—
305.75

5.54
9.33

67.50
117. -

Editoră și redactor^ responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria de feru și fa- .C!r?TTT 
brica de mașini a lui mWX1Jjj.wXX

SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU: BIROUL tj ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :

VI., Kiilso vâczi-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garnituri de treieratu cuvaporu.
Locomobile și treie- 
rători cu aburii și per- 
vasuri (rame) de ferii, 

mai departe
Garnituri de treierată 
cuVertej (Gopel).mori 
pentru curațitulu ce

realei oru 
(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe se află gata : Apaj 
rate originale americane pentru legatulu snopiloru, mașini originalii 

americane de cositu.

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Royal pat., Pluguri-Royal, cari se conducă de sine, Pluguri 
originale ale lui Schlick. șiVidats cu 1 brazdă, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgări, grape.

Mașini de semănata in rânduri „HALADAS11, patentate ale Ini Schtick. 
Mașini de semânatu în latu, mașini pen
tru preparată nutrețu, mașini pentru sfă- 
rîmatu porumbă (cucuruză), mori de 
urluitu, mori de măcinată și iustalațiuni 
pentru fabricarea de uleiu (piuâ de uleiu). 
Prețurile cele mai eftine. — Modalități

de plată favorabile.
Prețuri-curente la cerere gratis .și franco,

281,18—9 

ABONAMENTE pla

*

►?<

„GAZETA

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

III_________n;_________ III
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.

g

TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.

> luni.
anu .

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

ir. 
ir. 
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria
Pe
Pe
Pe

anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

2
1

11. -
11. —

50 cr

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se faed mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, sâ

franci, 
franci, 
franci, 
repede

binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statft r. u. valabila din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predealii S’redealia—budapesta
Trenă 
accele

rată.

Trenu Tren de 
accele

rații per- 
sdne

Tren de 
per- 
sâne

Trenă Trenă Vr®?U Tron doi 
accele
rată

de 
pers.

accele
rații. per- 

aâne

S*.-fi*esta-AradĂ-Teiuș Teiu8-Aradu-KS.-®*estaJ Copșa-raică.— Sibiiu

Trenă 
accele
rată.

Trena 
do 

pers.

Trenă 
de 

uera.

Trenă Trenă 
accele- do 

rată. pers.

Tr«nîi 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare |

Mez6-Telegd
BAv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădâșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghlriș
Cncerdea
Uiora
Vințulh de sush
Aiud

Teiușn )
1

Crăciuneltl
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașh 
Elisabetopolo
Sighișăra
Hașfalfiu 
Homorodh
Augustină
Apața
Feldidra

Brașovd

Timișii
PredealA

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.03
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

5.49
6.02

TT2
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pere 
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
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11

BucurescI
Predealul
Timiș tî

Brașovi)

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodtk 
HașfalSu 
Sighișbra 
Elisabetopolo 
Mediașh

6.Z8
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.391

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Copșa mică

Micâsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușn

Aiudh 
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriștii 
Apahida

Clușiu

sus Ci

I

Nădășelh 
Gîhrbău
Agliireșh
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

SSudapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2. .3
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

4.10
4.50
5.50

7 22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12 31

[I
4.45 Viena

4.44
5.2C
5.47
6.36
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5.—

1.10
1.36
2.0)
2.08
8.31
5 11
7.16
8.40
1.40

6.28
6.05
6.26
6.42 '
6.68
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

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
6.45
5.51
6.08
6.42
7.5>
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
7.20

HBudapesta
Szolnok

Aradd

Glogovațh 
Gyorok 
Paulișn 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinu 
Zamti 
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Siiueria (Piski) 
Orăștia
Șiboth 
Vințulii de josh 
Alba-Iulla 
Teinșh

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25l[reiușfl

9.40lAlba-Iulia
1.02|Vințulii de josh
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Șiboth
Orăștia
Simerla (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zarnh 
Soborșinh 
Berzava 
Oonoph 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd J 
I

Szolnok
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
12.10
4.47
7.45 

~6.05

Copșa-mlck
,Șeica mare 
Ldînneșii 
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.
4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. do p.

10.47
11.17
11.58
12 29
12.52

Tr. omn

7.10
7.35
8.27
8.59
9.23

Sibiua-tDopșa-iuâcă

Sin»eria(Piski)-S®etr»șeuiiSD,etr®șeuI-85nuerBa(Piski)
2

Simerla 7.17 11.28
Streiu 7.54 12.12
Hațegh 8.45 1.08
Pui 9.39 2.03
Crivadia 10.37 2.51
Banița 11.26 3.30
Petroșeni 12.- 4.02

3.50
4.32
5.20
6".T5
7.03
7.43
8.15

Jbradâ—TimSșora

Aradh
AradulA nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05

Mur&su-ILudoșii-BistHța Bistrița-Mureșu-Saidoșâ

------ H
4.—| Bistrița
g 4y| Țagh-Budatelech 4 £
9 59 Murășh-Ludoșu

a

Murâșii-Ludoșh 
ȚagU-BudatelecU
Bistrița

'Vota: Numerii îucuadrați cu linii grose însemneză 6rele de nopte.

Petroșeni 6.05 10.42
Banița 6.45 11.23
Crivadia 7.26 11.57
Pui 8.07 12.33
Hațogil 8.51 1.19
Streiu 9.41 2.09
Siiueria 10.20 .2.47

4.03
4.49
0.24
6ĂÎ4
6.43
7.28
8.-

Timișor a—Aradu

6.18 Timișdra 6.30
6.40 4.40j Merczifalva 7.23
7.05 5.05 Orczifalva 7.49
7.33 5.33 Vinga 8.16
7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37
8.14 6.06 Aradulh nou 9.09
9.04 6.50 Aradtt 9.25

<3 hirișu—Turda Turda—<»bir ișu
Ghirlși] 
Turda

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

Sighișora—® dorheiu
Sighișdra 
Odorheiu

_ 11.25
7.49 1.50h

Iipc^raiia A. MURESIANU Brașov..

3.46.05 9.40 2.41
6.25 10.-

1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

13.20
8.40

Odorheiu—Sighișora
l

Sibiiu
Ocna
Lâmneștî 
Șeica mare 
Copșa-mică

Tr- omn.
7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.
4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p
9.50

10.14
10.40
11.10
11.356.2U

Cncerdea -Odorheiu 
fi&egliinuJtâi s&sescw

Cncerdea
Cheța 
Ludoșh 
M.-Bogata 
Iernuth 
Sânpaulh 
Mirașteu

Oșorheie ■

Reghinul-săs.

Tr. de p. Tr. do p.
8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. omn.
2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50
7.2o 7.-

Bfceghinulu s&sescii- 
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs.
Oșorhelu |

Mirașteu 
Sânpaulh 
Iernuth
M. Bogata 
Ludoșa 
Cheța 
Cncerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. do p,
8.25

10.—
5.54

Tr. dc p.
8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53 
12.06 
12.22 
12.50

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

Shnen-ia (Piski)-Unâed.

Simerla (Piski) 
Cerna
Unieddra

Pr. omn.
4.-
4.21
4.50

Unied.-Simerîa (Piski).

0 dorheiu 
Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28)

L'nleddra
sterna 
Simerla

9.25
9.51

10.10

6.—


