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Patrioții noștri privilegiați facil 

mare vâlvă în delegațiunl.
Alaltăerl s’a întrunită și co mi

siunea pentru afacerile esteridre 
a delegațiunei ungare și cu oca- 
siunea acesta delegatulu Iuliu Hor
vath a aflată cu cale a vorbi și 
despre atacurile „pătimașe", ce le-a 
îndreptată pressa germană în con
tra proiectatei escursiuni a scriito- 
riloru și artiștii oră unguri la Ber
lină.

Numitulu delegată ungurii a 
accentuată, că faptulu acesta nu 
se pote ignora, dedrece acele ata
curi ale pressei germane făcu se 
apară nisuințele națiunei și ale so
cietății maghiare într’o lumină nu 
numai dușmănosă, ci și falsă. Cu 
îndatinata îngâmfare patriotică 
dădu Horvath ministrului de es- 
terne sfatulu, de a se ocupa de 
acestă cestiune și de a se îngriji 
ca opiniunea publică germană se 
fiă orientată cum se cade asupra 
stărilorii din Ungaria prin legați- 
unea austro-ungară din Berlinu.

Puținu respectă are Iuliu Hor
vath de opiniunea publică germană, 
decă crede, că ea s’ar mulțămi a 
se orienta după esplicările, ce le-ar 
da ambasadorulu monarchiei nds- 
tre din Berlinu. N'are publiculu 
germanii destule mijldce și isvdre, 
cu ajutorulu cărora și din cari se 
se pdtă informa direcții despre 
adeverata stare de lucruri din Un
garia? Par’că Germania ar fi si
tuată în altă parte a globului și 
n’ar ave locuitorii ei ochi și urechi 
s6 vedă și se audă ceea ce se pe
trece într’o parte a monarchiei ve 
cine aliate!

Și ce este mai ciudată, d lă 
Horvath se plânge de-o informare 
nesuficientă a opiniueei publice 
asupra nisuințeloră guvernului și 
ale societății unguresc!, tocmai față 
c’ună ambasadoră, care, precum 
a constatată ună altă delegată, 
■este acfi între cei șepte ambasadori 

ai monarchiei nostre singurulă Un- 
gură!

Ministrulă Kalnoky n’a sciută 
cum se mai ia în aperare pe am- 
basadorulă austro-ungară din Ber
lină. „Ar fi lucru nedrepții", cfi30 
elfi, „de a face responsabilă pen
tru articulii neamicabili ai unoru 
foi germane pe ambasadorulu nos
tru din Berlinu, căci contele Eme- 
ricu Szechenyi cunbsce bine rela- 
țiunile în Ungaria și la fiă-care 
ocasiune îșl susține cu demnitate 
caracterulu ca Ungurii",

Contele Kalnoky s’a mai aflat 
îndemnată a accentua, că gazetele 
germane, cari au scrisă în Jcontra 
Unguriloru, nu representă părerile 
cercuriloră competente. Ba mai 
multă, contele Kalnoky a găsită 
de cuviință a mai asigura, că es- 
pectorările foiloră germane, despre 
cari e vorba, au fostă desaprobate 
nu numai din partea guvernului 
germană, ci în genere de cătră 
toți Germanii, cari cu deosebire 
pentru Ungaria nutrescă senti
mente de amicițiă și de viue sim
patii.

„Aș dori", adause Kalnoky, 
„se se dea ocasiune, pdte la 
viitorele serbări ale societățiloru de 
dare la semnă, unui numeră mai 
mare de Unguri de a face o visită 
la Berlină, căci suntu convinsă, că 
primirea ce-o voră întempina’o, va 
delătura orl-ce îndoielă în simpatia 
Germaniloră pentru Ungaria".

Ei bine, acestă ocasiune se va 
oferi. Voră merge Ungurii la Ber
lină și voră fi bine primiți, căci 
așa pretindă interesele politicei es- 
teridre. Der 6re se pdte schimba 
prin acesta ceva din starea reală 
a lucruriloră în Ardeală și Țera 
ungurescă? Crede-voru ore atunci 
Germanii, cari sciu cum se prigo- 
nescă naționalitățile nemaghiare 
în aceste țerl, că guvernulă ungu
rescă este celă mai liberală și mai 
mărinimosă din tdtă Europa?

Ne surprinde forte multă, că 
ministrulă de esterne alu monar

chiei nostre, care mai bine ca toți, 
mai bine chiară ca ambasado- 
rulă din Berlină, care e Ungurii, 
ar trebui se cunoscă pănă în de- 
tailă starea lucruriloră în Unga
ria, ia în deșertă totă ce au scrisă 
foile germane, ca „Kreuzzeitung", 
despre prigonirea limbei și a cul- 
turei Germaniloră și aNemaghia- 
riloru în genere de cătră regimulă 
ungurescă.

Cu tdte considerațiunile, ce 
trebue se le aibă contele Kalnoky 
pentru susținerea buneloră rapor
turi între Germani și monarchia 
ndstră, s’ar fi căcjutu, credemă, ca 
densulă se facă drecare deosebire 
între simpatiile pentru monarchiă 
și pentru Ungaria și între simpatiile 
pentru sistemele de guvernare. 
Potă se fiă Germanii indepedențl 
mari amici ai monarchiei nostre 
și totuși se nu aprobe mesurile de 
maghiarisare forțată.

Opiniunea publică în Germa
nia nu se va pute schimba nici 
prin raporturi de ale legațiunei din 
Berlină, nici prin primiri oficiale, 
fiă câtă de strălucite, căci ea se 
întemeiază pe faptele ce se sS- 
verșescă cjilnicu în statulu ungară 
în contra Germanilor și a celorlalte 
popdre nemaghiare.

Bine ar fiderșifdrte la timpă, 
decă contele Kalnoky ar sfătui pe 
colegii săi dela cârma Ungariei, 
se țină semă mai multă de buna 
loru reputațiune înconcertulă sta- 
teloră europene și se înceteze de 
a mai prigoni limba și cultura na- 
ționalitățiloră nemaghiare.

Caprivi despre Alsația.

In ședința dela 9 Iuniu n. a dietei 
imperiale germane, cancelarul!! Caprivi 
a foștii interpelată de Richter în aface
rea pașapdrteloră pentru Alsația și Lo
rena. RăspuncJSndii, Caprivi a disă, că 
măsurile luate în privința pașapârteloră 
pentru Alsația și Lorena nu se potă 
sista acum, căci ele suntă reclamate de 

marele numără de procese de înaltă tră
dare și mai cu semă menținerea loră 
este reclamată de interese militare. Ca
privi di ie, că pașapdrtele mai au de scop 
împedecarea relațiuniloră dintre Alsația- 
Lorena și dintre Franța, și de-a grăbi 
germanisarea provinciei. Pe lângă agi
tațiile militare, agitațiile politice, cari 
au crescută fdrte tare, au trebuită să 
nască îngrijiri. Guvernulă a fostă între
bată, că starea de lucruri cu pașaportele 
ține-va și pe viitoră ? și că în astfelă de 
împrejurări nu suferă interesele statului ? 
Da, (fise Caprivi, măsurile privitore la 
pașaporte nu s’au luată din oause neîn
semnate. îngrijirile cari esistă astăcjl, 
esistau și atunci, ddr cu tote acestea le
gea aceea era neapărată de lipsă. Timp 
de 17 ani, câtă amă fostă norociți 
a numi Alsația și Lorena a ndstră, sen
timentală germană n’a făcută nici mă- 
cară ună pasă înainte în provinciile 
acestea, cu tdte, că noi nu le-am lipsită 
de iubire, bunăvoință și prevenire. Mij- 
locele acestea n’au ajutată nimioă și 
deci a trebuită să ne gândimă la altele. 
Intre Germania și între Franța a tre
buită să se înalțe bariere mai puter
nice, er în poporațiune a trebuită să 
deșteptămă convingerea, că hotarele 
suntă definitive. Sistarea măsuriloră 
relative la pașapdrte acum o țină 
de imposibilă. Stările dăunătdre de mai 
înainte ar reîncepe numai decâtă și apoi 
tote resultatele de pănă acuma vorbescă 
pentru menținerea loră. Noi nu putemă 
suferi, ca ofițeri francesl să se stabildscă 
acolo în numără mare, sub pretecstă ca 
să’șl satisfacă plăcerea de vânată în ți
nuturi, pe unde potă să facă inspectări 
de terenă și recunoscerl, cari contrariază 
interesele militare ale imperiului; în fine 
în ținuturi, cari, decă odinidră va veni 
treba la răsboiu, pdte că acelea voră fi 
teatrulă de bătaiă (Aprobări în drepta).. 
Disposiția relativă la pașapdrte numai 
așa va ave efecte, decă locuitoriloră li-se 
va da timpă, ca să se obiclnuescă cu 
ea. Țînta acesta nu se va ajunge, decă 
Alsația și Lorena se va gândi mereu la 
sistarea măsuriloră privitdre la pașaporte. 
Intru câtă afacerea trece pe terenă in
ternațională : despre asta putemă vorbi

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(16)

Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Tulia.

(Fine.)

In vocea lui era ceva ce-o spăria. 
Nu voia elă a-i permite, de-a fi conse- 
centă propriei sale promisiuni și a 
mamei sale? I-a înțelesă și cetită elă 
ore luptele inimei și acuma o respinge, 
după-ce și-a ajunsă scopulă și-a învinsă 
simțirea, și speră de a-i fi mai multă, 
decâtă ar fi dorita elă ?

„Nu-i nici o jertfă!" esclamâ ea 
vioiu, „nici una, crede-ml!" și cu o ca
racteristică espresiune a ochiloră săi tre- 
murândă continua ea : „Tu însuți ai 
cjis’o, că sunt a ta.,tl

„Da, copila mea! “ răspunse elă 
solemnelă și c’o intonare adâncă, „și 
mulțămită lui Dumnefjeu, că aceea ’ml 
și rămâi. Der celalaltă, celă care a ocu
pată mai întâi locă în inima ta, — mă 
înțelegi Margareto, — pe celă ce întră 
morțl îlă număramă, fu mântuită pe mar
ginea gropei; Lotar trăesce ! „Marga

reta se ținea de brațulă lui ca amețită. 
Puterile însă n’o părăsiră.

„Mulțămită lui Dumnetjeu", d e ea 
cu durere, „și Dumnetjeu să’lă binecu- 
vinteze, der pentru mine elă nu mai 
trăesce !"

„Și de ce nu pentru tine, copila 
mea? "

„Imposibilă!" strigă ea mișcată gro
zavă. „Tu uiți... fiica unui criminală...! 
Niol-odată! Der pe lângă asta promi
siunea mea..."

„Cea din urmă las’o în grija mea, 
Greto!" (fise Sudram c’o asigurare plină 
de iubire, punându i mâna pe umeri er 
ce se atinge de celelalte fi sigură, că 
Lotar tote le scie, și în iubirea lui elă 
a ținută proba. Preotulă nostru și con
tele Favell s’au îndatorată cu ondrea 
loră a ne păstra secretulă, er înaintea 
lumei tu și de aici încolo vei fi consi
derată ca fiica mea. In contra acestora 
credă că nu vei face obiecțiuni?"

Ea se arunca suspinândă la piep- 
tulă lui, der elă o desfăou din brațe-i 
cu o delicateță sigură și o conduse 

lângă ună scaună. Era acesta ore frica 
de a-șl perde propriu-i cumpătă ?

„Eu trebue să împlântă pomulă," 
(fise elă. „E timpulă supremă: mă voiu 
re’ntorce cnrândă, spre a te conduce".

Ca o visătore rămase ea, necapabilă 
de nici ună ougetă, și ’i părea că numai 
o secundă a trecută când ușa se des
chise erășl.

„Vino, copila mea!" tfise Sudram 
întincjendu-i i ana.

Și ea pășindă alături de elă, prin 
încăperile atâtă de cunoscute, ajunse în 
atelieră, unde așa adese în ora acâsta 
sta palpitândă cu inima.

Deodată se deschise ușa, și de pe 
împodobitulă bradă se reversa orbitdrea 
strălucire, a numerdseloră luminări, ce-o 
întimpina. Aromaticulă parfumă ală bra
dului umplea spațiulă ; amintiri oopilă- 
rescl o coprinseră, și după datina vechiă 
se uită pe tapetulă de muschiu, la ră
dăcina pomului. Der ce să caute ea 
acolo ? Dânsa și-a primită darulă Cră
ciunului înainte! Acolo însă asounsă 
între crengile, ce atârnau în josă, zăcea 
culcată o tînără statură bărbătescă 

cu păru-i buclată și răcfimată pe mână, 
er doi ochi strălucitori de fericire pri- 
viau dintră crengi spre ea.

Ună momentă, apoi sări elă in susă 
și o strînse la pieptulă său.

„Margareto, Margareto !“ striga elă.
Cu sfială se desfăcu dânsa din bra

țele lui și se uita în jură de sine — dâr 
Sudram a fostă dispărută și sub împo- 
dobitală pomă de Crăciună stăteau, nu
mai singuri iubiții.............................

Trecuseră câțiva ani, de când Lotar 
de Redern îșl conduse tinăra soțiă — 
pretinsa fiică a renumitului sculptoră 
Paul Sudram — în castelulă părințiloră 
săi. Iubirea și grația Margaretei, esce- 
lența spiritului și bunătatea inimei, în- 
trecură cu multă în ochii sooriloră săi, 
așteptările loră și avantagiulă ce l’ar fi 
putută aduce cu sine unirea fiiului loră 
cu o miresă născută din o familiă supe- 
ridră. Pe lângă aceea numele lui Paul 
Sudram era renumită departe peste mar
ginile patriei sale, abstragândă cu to
tală dela considerabila destre, ce ei erau 
în stare a garanta unicului loră copilă. 
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numai cu multă prevedere. In timpulă 
din urmă amă constată o mică îmbună
tățire a raporturiloră dintre Germania și 
Francia (S’aucjimă! S’aucjimă! Bravo) și 
ași regreta nespusă de multă, decă acesta 
n’ar fi așa. Der nici într’ună stată rela- 
țiunile internaționale nu suntă așa de 
delicate ca în Germania. De aici purce- 
(jendă, decă pe viitoră s’ar ivi în sînulă 
vre-unei partide dorința de a se adresa 
guvernului interpelări de natură inter
națională, rogă pe respectivii, ca să pă- 
șescă cu mine în înțelegeri prealabile 
și să mă întrebe, că ore respectiva in
terpelare consultă e a se face din punctă 
de vedere ală afaceriloră esterne? Alt- 
felă responsabilitatea va căde asupra in- 
terpelatorului. (Aprobări în drepta, 
liniște în stânga.)

După acesta deputății alsațianl 
centuară, că menținerea măsuriloră 
lative la pașaporte e dăunătore
punctă de vedere economică și declarără, 
că disposiția acesta nu e favorabilă nici 
pentru germanisare.

0 nouă convorbire cu Bismarck.

O telegramă din Londra aduce soi
rea, că ună colaboratoră ală diarului 
„Daily Telegraph14 a avută o convorbire 
cu „eremitulă“ din Friedrischruhe. Bis- ■ 
marck erășl a vorbită despre politica es- 
ternă, dicendă următorele: Raporturile 
Germaniei cu Francia suntă eminente. Ati
tudinea guvernuluifrancesă e de modelă; 
poporulă francesă e sinceră și cinstită 
în vederile și speranțele sale. Germania 
nu vre altceva, decâtă susținerea uni
tății sale. Prospectele de bună înțele
gere cu Rusia încă nu lasă mai puțină 
de dorită. Tripla alianță este destulă de 
tare, ca sS împedece turburarea păcei 
amenințate, cum se c|ice, prin evenimen
tele ce se petreoă în Bulgaria. Alianța 
este mai strînsă acți ca ori și când. Aus- 
tro-Ungaria nu este de lipsă numai pen
tru susținerea echilibrului păcei, ci e 
folositore mai aleșii pentru Germania. . . 
Ună răsboiu ori o neînțelegere între Ger
mania și Anglia e imposibilă.

Serbia față de Austro-Ungaria.

„Corr. d< l’Est“ (jic®, că ministrulă 
plenipotențiară sârbă din Viena a pri
mită din partea guvernului sârbescă în
sărcinarea să încredințeze pe ministrulă 
de esterne austriacă, că ministerulă GruicI 
e hotărîtă a reinoi declarațiunile de bune 
relații cu Austro-Ungaria și a-le susțină 
acestea în modă consoiențiosă. Serbia insă 
își reservă dreptulă ca să continue și pe 
viitoră o politică folositore intereseloru sale, 
dela ce nimică nu o va reține. Kalnoky 
s’a bucurată de acestă reînoire a decla- 
răriloră anteriore ale guvernului serbescă 
și șl-a esprimată speranța, că promisiu- 
niloră guvernului serbescă le voră urma 
faptele.

Da, cine cunoscea pe tînâra păreche 
mai de aprdpe, acela se unia cu păre
rea lui Wolf Favell, că familia Redern 
era singura, care se putea considera fe
ricită în privința acâsta.

Lotar este și va râmâne o apari- 
țiune comună, cum se presentdză ou du- 
zinele în t6te cercurile societății. Elă 
nu doria nicl-odată, oa s6 vorbâscă cineva 
despre elă, nici de bine, niol de reu. 
Elă, preoum era voia tatălui său, părăsi 
cariera diplomatioă și trăia ou tînăra lui 
familiă retrasă la una din moșiile sale. 
Numai când se așecța la piană, era ună 
oe înălțătorii și sublimă în vieța lui, și 
frapații asoultătorl învățară a cundsce, 
cum seducătorul^ farmecă ală unei ase
menea voci soiu prinde în vîrtejulă lui 
o inimă femeiescă.

Asupra Margaretei elă făcea o im- 
presiune liniștită și îndestulătore. Ideala 
căsătoria, sufletâsoa contopire, prin care 
înaltulă simțămentă din doi devine unulă 
însă nu era la ea, și fericirea și noro- 
oulă ei se concentra mai alesă în copiii ei, 
pentru cari ea era o mamă de modelă.

SCDULE yiLEL
Șcvinismă. Foia ungurâscă „Nep- 

zâszlo“ scrie, că comanda militară din 
Pecs a adresată o rugare scrisă in limba 
germană representanței comunale din 
Hosszu-Heteny (Ungaria), în care o rigă 
ca să-i permită, ca pe ună anumită locă 
ală comunei, militarii să potă face eser- 
ciții de tiră. Rugarea era să fiă presen- 
tată adunărei comunale și notarulă a 
vrută să cetescă rugarea, der la acesta 
toți membrii adunărei comunale, ca din 
gura șerpiloră, au începută să protesteze 
în contra rugărei sorise în limba ger
mană. Afară de acesta adunarea c’o mare 
maioritate a declarată, că nu se lasă în 
desbaterl asupra rugărei scrise în limba 
germană, er deoă comanda militară are 
ceva cu comuna, pe viitoră să se adre
seze cătră ea în limba maghiară, fiindcă 
locuitorii comunei nu voră învăța de 
dragulă comandei militare limba ger
mană.

!

* * *
Restaurarea municipiului orășenescă 

ală Timișdrei s’a făcută în 9 Iunie n. 
Peste totă luată, diregătorii de pănă 
acum au fostă cam toți realeșl. Românii, 
ei cei mai slabi representațl, trebuiră să 
sufere perdere: d-lă vice-fisc. G. Ar- 
deleanv a rămasă de totă afară. Mare 
nedreptate, dice „Luminătorulă“, după 
ună serviciu consciențiosă de — pare- 
ni-se — 25 de ani, însă așa e astăzi 
lumea. Când va domni dreptulă și în
dreptățirile naționale altcum va fi.

* * *
Lăcustele au apărută și în ceroulă 

comunei Teca. S’a făcută arătare minis
trului ung. de agricultură.

* * *
Esamenă de advocată cu suocasă 

strălucită a depusă înaintea juriului esa- 
minatoră dela Tabla din Tergu-Mure- 
șului, în dela sferșitulă lui Maiu
și începutulă lui Iunie n. d-lă Dr. Aurelă 
Munteanu, care șl-a făcută pracsa de ad
vocată în Brașovă. ’Lă felicitămă pen
tru succesă. Precum aflămă, d-lă Dr. A. 
Munteană, care de presentă se află în ares- 
tulă de stat din Seghediu pentru două due
luri ce le-a avută, după ce ’șl va face pe- 
dâpsa de 35 4^e> M va deschide cance
laria advooațială în Făgărașă.** *

Omorlți de trăsnetîî. Dela băile Pis- 
tyan, comit. Nyitra, se scrie, că Vineri 
în săptămâna trecută, descărcându-se o 
furtună violentă asupra acelui ținută, 
vr’o douătjecl de locuitori din sătulă 
vecină Luca căutară adăpostă de plbiă 
sub ună arbore. Trăsnetulă însă lovi în 
arbore și ucise șăse omeni, er pe alțl 
doi îi răni.

** *
Postul d( espeditorii la oficiulă poș

tală din Brașovă e de ocupată, pe lângă 
cauțiune de 600 fl. Condițiunile le potă

Că ore ea, după o petrecere atâtă 
de lungă în relațiunl ou ună Paul Su- 
dram, nu cu durere îi simția lipsa 
despre acesta nu se aucjia nime vorbindă, 
deși luorulă acesta se părea forte pro
babilă.....................................................

Vechia casă din suburbiulă reședin
ței, spre spaima și durerea domnișorei 
Elmira, fu vândută, er artistulă a pe
regrinată ârășl în favoritulă lui Sudă și 
acolo creeză elă minunate capete de 
opere, ce-i facă numele nemuritoră.

Elă scria adese-orl tinerei părechi 
din patria lui.

„Tineți-ml ună locă liberă la vatra 
v6stră“, 4i°e& elă într’ună din scrisorile 
sale, noăoi decă voră mai trece încă 
câțiva ani și voiu fi obosită de călâtoriă, 
mă voiu reîntărce la voi, și mica vostră 
Greta îmi va șede pe genunohl și nu 1 
se va teme de albulă meu capă și de 
barba mea căruntă, er eu îi voiu po
vesti despre mamă-sa, și despre mama 
mamei sale...“

vede concurenții la direcția poștală din 
Sibiiu și la oficiulă poștală din Brașovă. 
Pertractarea cu oferte se va ține la nu
mita direcțiune în 3 Iulie st. n., 12 6re 
din di.

* *
Mortu din causa lnghițirei simburi- 

lorii de cerașe. Profesorulă Nothnagel 
dela facultatea de medioină din Viena a 
înfățișată ascultătoriloră săi ună oasă de 
mdrte pricinuită prin mâncarea cerașe- 
loră împreună cu sâmburii. Nenorocita 
jertfă e învățăcelulă măsar I. Brunnecker, 
care a doua di după ce a măncată ce
rașe ou sâmburi cu totă, ajoăpătată aprin
dere de intestine și n’a mai putută fi 
mântuită.
ou sâmburii 
copiii.

Feriți-vă d’a mânca pomele 
lorii, și mai alesă feriți

In
*

* *
pădurea Baciu, lângă 
omorîtă ciobănașulă 
ai cărui boi se ră-

Omoruri.
Clușiu, a fostă 
Alesandru Gală, 
tăciseră pe o pășune oprită, fiindă-că
n’a vrută să dea zălogă. Făptuitorii 
suntă arestați. — Ună faciorașă frumosă 
din Bucova, comit. Huneddrei a fostă 
omorîtă de câțiva rivali ai săi, cărora 
nu le venia la socotelă, că feciorașulă 
era bine văzută de tdte fetele din sată. 
Ucigașii euntă arestați.

Pressa streină și espnnerca contelni Kalnoky.
In pressa streină, și mai alesă în 

cea din Berlină, a făcută forte bună im
presia espunerea contelui Kalnoky, des
pre care am vorbită în numărulă de erl.

„Nordd. allg. Ztg.rf constată, că es
punerea lui Kalnoky în privința ‘clari
tății și francheții nu lasă nimică de do
rită și că de bună semă va fi bine primită 
nu numai în monarchia austro-ungară, 
ci pretutindeni, unde interesele susține- 
rei păcei suntă dătătore de directivă 
pentru celă mai de-aprope viitoră poli
tică. Bună impresiă a făcută mai alesă 
hotărîrea și încrederea, cu care minis
trulă a acoentuată convingerea despre 
tăria alianței cu Berlinulă și cu Roma.

„Național Ztg.“ flice, că deja con
ducătorii politicei stateloră, care formeză 
tripla alianță, s’au declarată asupra ne
cesității alianței. Declarațiile unisone ale 
celoră trei miniștri voră da de golă tote 
soirile răspândite, cari stau în contrafa
cere cu acelea.

Tonulă declarațiiloră privitâre la 
Serbia de bună sâmă nu va face pe cei 
din Serbia să și-lă esplice greșită. Ger
mania, cum a (jisă adeseori și Bismarck, 
nu e interesată de-a dreptulă față cu 
statele din BaloanI, ca monarchia austro- 
ungară, der decă între Austro-Ungaria 
și Rusia nu s’ar stabili o înțelegere, 
atunci Austro-Ungaria pote conta pe 
ună sprijină morală din partea aliaților 
săi pentru consolidarea păcei în statele 
balcanice. F6rte puține prospecte suntă 
însă de a se îmbunătăți raporturile pe 
tăremulă politicei comerciale.

„Journal des Debatsu din Parisă ac- 
centueză, că declarațiile contelui Kal
noky față cu Serbia nu suntă nici de- 
cum amenințări, ci numai ună avertis- 
mentă cavalerescă și discretă, ală cărui 
tonă stă în armoniă cu caracterulă pacl- 
nică ală espunerei sale.

„Căpitan Francassa“ cjic®» că în cer
curile parlamentare ale Italiei, declara
țiile lui Kalnoky față de Bulgaria n’au 
făcută nici decâtă impresiă paclnică. 
piarulă amintită însă adauge, că Kal
noky n’a cerută, ca Serbia să urmeze o 
politică dușmănosă Rusiei, der a cerută 
cu demnitate, ca Serbia să nutrâscă și 
față ou Austro-Ungaria aceleșl 8enti- 

, mente, cum nutresce față de Rusia.

0 voce îngrijitdre.
Semi-oficiosulu „Pester Cores- 

pondenz“ primesce din cercuri 
militare din Viena următorulu ar- 
ticulu:

Intre proiectele, ce le-a presentată, 
ministrulă comună de răsboiu delegațiu- 
niloră, nu se află proiectulă oonstruirei

căiloră ferate strategice neapărată de 
lipsă, pe cari înzadară le căutămă la 
hotarăle sud-vestice ale monarchiei. O 
scurtă privire peste charta liuiiloră ferate 
e de ajunsă, pentru ca să putemă vede 
greșela, care în casă de răsboiu va face 
imposibilă înaintarea armateloră nostre 
în acele direcțiuni. Cu escepțiunea liniei 
ferate Budapesta-Zimony, nu dispunemă 
de alte linii ferate strategice, fiind-că 
linia ferată de sudă și liniile ferate su
dice ungurescl suntă destule, ce-i dreptă, 
pentru comunicația ordinară, der în casă 
de mobilisare, ele numai ară mări încur
cătura pentru unilateralitatea loră. Pentru 
a împinge înainte corpuri de trupe mai 
mari în direcția indicată, avemă nevoiă 
de două joncțiuni de căi ferate cu cele 
esistente deja. Pentru demonstrarea a- 
cestei lipse, punemă întrebarea, că 6re 
în stările esistente posibilă ar fi înain
tarea trupeloră din Ungaria și Transil
vania în Bucovina fără a întâmpina greu
tăți nespusă de mari încă în prima di 
a acțiunei ndstre? Câtă timpă linia fe
rată Aradă - Deva - Simeria funcționeză 
regulată, pe linia Arad-Timișdra se potă 
transporta pe di două corpuri de armată, 
der în împrejurări neprevădute, cum ar 
fi lipsa de alimentațiune și alte provi- 
siunl, cari pentru grabă ar trebui trans
portate pe acestă liniă, armata în acelașă 
timpă ar trebui să mârgă pe 
de țeră. 
acțiunea 
chipui.

Ună
nicl-odată n’ar trebui să se hrănescă cu 
ideia, că numai de cătră apusă putemă 
aștepta ataculă. Nu vremă oa prin acesta 
să hulimă întăriturile, cari au costată 
multe milibne, dela Lemberg, Cracovia 
și Przemysl, der credemă, că cu multă 
mai puțină decâtă întăriturile acestea 
ar fi costată oonstruirea unei căi ferate 
strategice întră Sibiiu și Cernăuți.

Rusia de ani cheltuesce multe mi- 
lione cu construirea de linii ferate stra
tegice. In Rusia căile ferate n’au altă 
soopă, decâtă apărarea țărei. Germania 
încă și-a construită căile ferate stra
tegice de lipsă, ba nici Italia n’a 
rămasă îndărătă. Numai în monarohia 
austro-ungară costă multe proiecte și 
desbaterl infinite înființarea unei simple 
baterii de tunuri seu a unui podă. Când 
ou răsboiulă din 1866 podulă dela Marc 
numai atuncia s’a construită, când ar
matele prusiane erau departe de ai 
noștri numai ca de-o miiă de pași.

Intârcjiarea periculosă, precum și 
economisirea fără de înțelesă a plătit’o 
deja Austro-Ungaria și pănă acum ou 
multe miliarde. Să ne gândim#, că răs- 
boiulă, care mai curendu ori mai târcțiu 

, totuși va isbucni, va hotărî susținerea său 
, căderea monarchiei pentru veciă.

Totă aoestă cjiară mai atrage aten- 
, țiunea guvernului austro-ungară și la 

darea pașaporteloră și la trecerile ofi- 
ceriloră ruși peste hotarele austro-un- 
gare cu scopă de a studia terenulă.

Ce s’ar alege atunol 
nâstră, fiă - care îșl

drumuliî 
din totă 
pote în-

militarii cu mintea sănâtdsă

de-
10

oo-

Din delegațiuni.
In oomisiunea pentru armată a 

legațiunei ungare s’au începută în 
Iunie n. desbaterile asupra bugetului 
mună ală armatei. In desbaterea gene
rală s’a criticată aspru și fără cruțare 
bugetulă.

Ministrulă de răsboiu br. Bauer făou 
o espunere generală a politioei ce l’a 
condusă, când a făcută bugetulă. Minis
trulă declară mai ântâiu, că spre oea 
mai mare părere de rău a sa, trebue să 
constate, că deocamdată e cu neputință 
să micșoreze cererile pentru armată. Cere
rile sale în proiectulă dinteiu ală aces
tui bugetă au fostă multă mai mari. 
Deja pănă acum s’au făcută reduceri în
semnate din considerațiunl pentru starea 
financiară a ambeloră state ale monar
chiei. Lucrarea, ce se afla în grija sa, e 
deci curată cârpitură. Trebuințele suntă 
numerose, er mijlocele disponibile suntă 
restrînse, și în bugetă suntă cuprinse 
numai basele, care în preliminarulă pe 
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anulă 1892 trebuescă necondiționata 
continuate. Sporiri mai mari ale cererilor 
nu se polii evita, și e de prevăzută, că și 
cestiunea sporirei efectivului de pace alu 
armatei va trebui sâ fă luată în cumpănă. 
Lumea întregă luoreză la sporirea pute- 
rei militare, și în acestă lucrare nici Aus- 
tro-Ungaria nu p6te râmând cu totulă 
îndărătă, deși noi nu suntemă în stare 
să opintimă puterile nostre atâta de 
multa, ca de esemplu imperiula germana. 
Bugetula conține minimula estremâ ala 
cererilora, sub care nu ne putema co
borî.

Raportorulă Ralcovslcy declară, că de 
16 ani, de când are oficiulă de raportoră 
pentru bugeta, nicl-odată nu i-a fosta 
oficiula de raportora așa de greu, ca de 
rândulă acesta. Preliminarulă conțin-e, 
spre marea sa părere de rău, o tendință 
îndoita periculosă.j Cea dintâiu constă 
în espansiunea cheltueliloru, care se mă- 
rescă în măsură estra-ordinară, și a doua 
oonstă în regresulH precisărei bugetului. 
Din cele 140 milione ale cererilora co
mune se vin pentru armată 133 milione. 
Prooentele cheltuelilora cresca din ana 
în ana. Dâr acâstă espansiune se observă 
nu numai într’o privință^ ci pe tâtă linia. 
Și cererea ^estra-ordinară e în cresoere 
și sunta multe cereri nedeterminate, care 
apară în preliminară numai ca paușală 
și fără o precisare a urmăriloră pentru 
viitoră. Suntă deja și cereri relative la 
efectivulă presentă ală armatei. Pentru 
anulă : 1891 se prevede o sporire a lui 
cu 2526 omeni, cu tote, că deja și în 
anula trecută s’a sporita efectivulă cu 
ună numără totă atâtă de mare. Ra- 
portorulă ține posibilă unele ștergeri în 
bugetă. Așa de esemplu se ceră pusei 
și pentru astfelă de trupe, care pănă 
acum n’au fostă înarmate, de esemplu 
trîmbițașii, toboșarii și pionerii. Singură 
acestă cheltuială e de 1*1 milione fior. 
In generală e neîndoiosă, că bugetulă 
de răsboiu se va mări în anii viitori celă 
puțină cu 20 milidne. Cu aoâsta încă 
nu e deplină resolvată cestiunea prafu
lui fără fumă, și nu se scie ce urmări va 
ave ea asupra armamentului. O astfelă 
de sporire esclude posibilitatea sporirei 
cheltueliloră statului pentru desvoltarea 
culturală.

Delegatulă Wahmann atrage aten
țiunea, că bugetulă cuprinde și implicite 
sporiri mari, cărora înoă nu li-s’a dată 
espresiune. Astfelă provisiunile, care arii 
fi să se acopere din creditulu estraor dinarii, 
suntă pe sfârșite, și reînoirea loră sin
gură cere ună plus anuală de 800,000 fi. 
în bugetulă ordinară. Totă așa sistemulă 
sohimbărei oonserveloră, care are să fiă 
introdusă în viitoră, pretinde o însem
nată cerere în plusă, ce se urcă la 600,000 
fi. Situațiunea e deci îngrijitore. Și pe 
lângă acestea nu e de cugetată o sistare 
totală a reformei militare. Susținerea po- 
sițiunei de mare putere a monarchiei nu 
oferă nici o perspectivă, că s’ar putâ 
ivi în acâstă posițiune mari schimbări. 
Vorbitorulă crede, că miniștrii ung. de 
finanțe și de oomerță din considerațiunl 
eoonomice nutrescă de sigură grele îngri
jiri față ou crescerea bugetulă de răsboiu, 
de-6rece sporindu-se continuu cheltuelile 
pentru armată, se face cu totulă ilusoriă 
împlinirea scopuriloră urmărite de ei.

Delegatulă Ak. Beiithy dice, că bu
getulă nu e motivată în tâte punctele 
și trebue să’lă respingă, de esemplu la 
cererile pentru artileria de fortăreță, 
.pentru academiile militare d’ase înmulți 
ou o sută locurile eleviloră. înființarea 
unei academii militare unguresol se res
pinge de ani sub cuvântă, că suntă des
tule institute de felulă acesta, și acum 
se cere îmulțirea locuriloră. Concedierile 
de soldați pentru micșorarea bugetului, 
cum erau mai nainte, acum lipsescă cu 
totulă. S’au preliminată în trecută 36 
milidne pentru pusei, de faptă însă s’au 
cheltuită 39 miliâne, și acum se mai 
iau în perspectivă încă 5 milione. 
.De aceea bugetulă trebue strictă esa- 

, minată.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Tohanulu vechiu, Iunie 1890.

On. D-le Redactoră! De când cu 
construirea căii ferate Brașovă—Zâr- 
nescl, între locuitorii comunei nostre dom- 
nesce mare agitațiă, căci pe când fiă-care 
comună se îngrijesce, ca prin construi
rea căiloră ferate să se facă câtă se 
pote mai puțină pagubă locuitoriloră, pe 
atunci la noi marcându-se linia căii fe
rate ne pomenimă, că acesta strătaiă par
celele de pământă peste mijlocă, cau- 
sândă prin acesta o pagubă câtă se pite 
de mare, fără ca locuitorii seu repre- 
sentanța comunală să fi fostă încunos- 
ciințată despre acesta.

Locuitorii trimiseră o comisiune în 
personele d-loră: N. Popă, N. Botezană, I. 
Radu șiH. Ungură, ca să cerce pe ce basă 
sooietatea pentru construirea căii ferate 
șl-a începută lucrările pe hotarulă co
munei acesteia fără a întreba primăria 
seu representanța comunală..

Comisiunea trimisă află, că acesta se 
faoe cu învoirea primarului și notarului 
comunală.

In Dumineca Tomei,când primarulă 
actuală raportă despre acestă resultată ală 
comisiunei, poporul se indignă grozav, eru- 
pendă în strigăte amenințătore la adresa 
notarului. In fine furia poporului se 
domoli prin întrevenirea învățătoriloră 
și a altoră persone iubitore de liniște și 
pace.

In urma acesta d-lă notară înoă în 
cjiua aceea făcu raportă la pretură insti- 
gândă persone demne ca' agitatori de 
poporă, pote cu scopulă ca prin acesta 
să delăture orl-ce suspițiune deoparte, 
âr de alta ca să taiă pofta omeniloră 
de a-șl mai ridica vocea în contra abu- 
suriloră, ce nu arare-orl se comită la 
noi. Astfelă în sera de 21 Aprilie gen- 
darmeria ridica din pată pe 2 locuitori, 
ducându-i la Brand, âr alți 2, oarl înoă 
erau urmăriți de gendarmeriă, se pre- 
sentară de bună voiă în 22 Aprilie; alte 
persâne, cari n’au fostă predate gendar- 
meriei, s’au citată înaintea oficiului pre- 
torială. Resultatulă cercetărei îlă vomă 
vede.

Adevărată, că în cele din urmă d-lă 
notară convocă pe 27 Aprilie represen
tanța comunală spre a lua o decisiune 
în privința căii ferate. Acâsta decise a 
se trimite o representsțiune la comitată 
spre a se face pașii de lipsă pentru ușu
rarea releloră ce le-ar aduce construirea 
căii ferate prin loculă marcată. In urma 
acesta sperămă, că ddră-doră în cestiu
nea acesta voră fi luate în considerația 
și drepturile poporului nostru; ar 6 fostă 
bine însă, dâcă s’ar fi făcută acesta și 
fără de a mai da prilegiu la atâtea tur- 
burărl și neplăceri.

Toma dela Câmpii.

Regularea averilorfl nâseudene.
Protocol!!

(Urmare). 

împăciuire judecătorescă.
I. Br. Kemeny Domokos et cons, 

abstau prin acâsta dela acțiunea loră, 
presentată înaintea trib. reg. din Bistrița 
în 30 Iulie 1883 sub Nr. 2516 în con
tra erariului reg. apoi a comuneloră Bu- 
daoulă rom., Ragla, Șeuță, B.-JosenI, 
Gledină, Nușfalău, Borgo-Tiha, Borgo- 
Murășenl, Borgo-Bistriță și Monoră peto. 
recunoscerea dreptului de proprietate la 
tote realitățile inferate în protocolele 
funduarie a comuneloră Budaculă rom. 
Nr. 1, — Șeuță Nr. 1,— B.-JosenI Nr. 
1, — Nușfalău Nr. 1, — B.-Tiha Nr. 1,
— B. MurășenI Nr. 1, — și Monoră Nr. 
1, seu la așa numiții munți revindecațl, 
dela preten8iunea pentru predarea ace
lora în posesiune apoi și pentru solvirea 
aloră 3,110,490 fi. ca usufructă pierdută 
precum și dela totă feliulă de preten- 
siunl din acea acțiune atâtă față de 
erariulă reg., câtă și față de comunele 
nacționate, sub condițiunea, ca acestea 

să solvescă o sumă de 315,000 fi. v. a.,
— și dechiară totodată că prin acestă 
sumă suntă pentru totdâuna și pe de
plină escontentațl în privința tuturoră 
pretensiuniloră loră din acțiunea amin
tită, în specie atâtă în privința prețului 
munțiloră revindecațl, câtă și în privința 

usufructului pierdută dela acei munți, 
apoi în privința intereselorh pretinse, 
precum și a tuturoră speseloră avute, 
ou ună cuvântă în privința tuturoră 
pretensiuniloră loră referitdre la mun
ții revindeoațl, fiă acelea pretensiunl 
de proprietate, fiă de altă natură, și 
numâscă-se acelea ori și cum se voră 
numi.

In urma aoâsta aotorii iau asupră-șl 
evicțiunea în acea privință, că din familia 
Grof și Baron Kemâny afară de aoeia, 
cari prin procesulă de față au ridicată 
pretensiune de proprietate la acei munți 
revindecațl în anulă 1769, cari formeză 
adl obiectulă de cârtă — nu suntă 
alți succesori sâu următori de dreptă, 
cari să potă; face pretensiune la acei 
munți, sâu la usufructulă din aceia, de 
aceea dâr pentru casulă, decă totuși s’ar 
mai afla vr’ună succesoră orlurmătoră de 
dreptă din familia Gr. și Br. Kemâny, 
care pentru munții, cari formeză obiec
tulă acestui procesă, sâu pentru usufruc
tulă perdută să pășescă cu ceva preten
siune fiă în contra erariului reg., fiă în 
contra comunelor inacționate, și dâoă ac
torii în contra provocărei făcende ară 
intrelăsa de a documenta prin procesă 
neadeveritateapretensiunei aceluia: atunol 
actorii se obligă a reîntdree erariului reg. 
eventuală comuneloră inacționate preten- 
siunea acelui membru familiară seu ur- 
mătoră în dreptă, la munții ce formeză 
obiectulă acestui procesă, din suma îm- 
păciuită cu 315,000 fl. v. a. în acea pro- 
porțiune, în care se va statori prin sen
tință judecătorâscă ridicată la valârea 
de dreptă.

Acestă obligamentă de evicțiune e 
solidară pentru toți actorii, cu tâte aces
tea însă în urma acestei solidarități din
tre dânșii nici unulă nu se pote deobliga 
la replătirea unei sume mai mari, de- 
câtă care o-au primită dânsulă din suma 
împăoiuită ca parte a sa.

■ II. Erariulă regiu se obligă prin 
acâsta a solvi anticipative prin asem- 
nare la cassa statului r. u. din Buda
pesta, pentru și în greutatea comuneloră 
numite în punctulă IV ală împăciuirei, 
actoriloră br. Kemeny Domokos et cons, 
la mâna plenipotențiatului acestora spre 
acestă scopă, br. Kemeny Kalman co
mite supremă ală comitatului Albei inf. 
suma statorită în punctulă I cu 315,000 
fl. adecă trei sute cincl-spre-4ece mii fl. 
v. a. și anume 105,000 fl. v. a. în timp 
de 30, adecă treizeci de (jfi0 calculate 
dela îmanuarea resoluțiunei referitâre la 
acceptarea judecătorescă a acestei îm
păciuiri; 105,000 fl. V. a. în 1 Februarie 
1891, âr cei din urmă 105,000 fl. v. a. 
în 1 Februarie 1892. Tote acestea la în- 
cunjurarea esecuțiunei; totă odată păr
țile interesate dechiară prin acesta aparte, 
că după acesta sumă interese nu se pot 
pretinde, și că nici nu suntă de a se 
solvi.

Despre solvirile făoânde în sensuiă 
acestei împăciuiri, comunele interesate 
suntă a se încunosciința.

III. Se obligă erariulă regiu a an
ticipa pe lângă interese de 5°/0 pentru 
și în numele comuneloră numite advo- 
cațiloră Danilă Lica și Gavriilă Mânu 
totă felulă de spese, ce le-au avută 
aceștia atâtă în purtarea proceseloră 
dintre erară și comune de-o parte, pre
cum și dintre comune și familia Kemeny 
de altă parte, câtă și cu călătoriile loră 
în acestea cause, înoată acelea spese acjl 
îsă încă nesolvite, deci der erariulă re
giu va fi datoră în timpă de 30 de dile 
dela îmanuarea resoluțiunei referitore la 
acceptarea judecătorescă a acestei îm
păciuiri de a solvi prin asemnare la 
perceptoratulă regiu din Bistrița advo
catului Danilă Lica 11,000 fl. adecă un
sprezece mii fl., âr advocatului Gavriilă 
Mânu asemenea 11,000 fl., adecă un- 
spre-dece mii fl., la olaltă douăzeci și 
două mii fl. ca spese procesuale.

Esactitatea sumeloră de susă, pre
cum și îndreptățirea plenipotențiațiloră 
de a-le pretinde, li-au recunoscută co
munele din fostulă districtă ală Năsău- 
dului și după suma în plenipotințele loră 
de sub 3—46. (Va urma.)

Dare ie seină și mulțăniită publică.
Clușiu, 10 Iunie 1890.

Comitetulă alesă pentru arangiarea 
unui Maială în favorulă tineriloră uni
versitari lipsiți de mijloce la înscriere și 
depunerea exameneloră, cu totă onorea 
vine pe calea acesta a mulțămi aceloră 
prea Stijnate familii și Domni partici
pant, cari n’au pregetată a ne onora 
cu presența d-loră, dându-ne dovecjl 
eclatante, că tinerimea română din Clușiu 
ori și când în întreprinderile ei pote 
conta la sprijinulă morală și materială 
ală inteligenței române.

In ce privesce reușita morală, acesta 
o lăsămă în aprețiarea d-loră partici
pant; ®r ce atinge succesulă materială, 
spre informarea p. t. publică, dămu ur- 
mătorulă raportă :

Intrate 124 fl. 40 cr. Spese 105 fl. 
90 cr., rămâne der venită curată 18 fl. 
50 cr., cari s’au alăturată la fondulă 
destinată pentru ajutorarea universita- 
riloră români lipsiți de mijlâce la îns
criere și la depunerea esameneloră.

Oferte marinimâse au incursă dela 
d-nii: Eugenă Crișiană proprietară în 
Berchieșă 20 fl., Dr. A. Isacă advocată 
3 fl. 40 cr., Dr. Gr. Silași 1 fl., Severă 
Barbu 1 fl., Alexie Popă adv. 1 fl., D-na 
Dr. Rațiu 60 cr., D-na Berciană 40 cr., 
D-na văd. Roșesoă 60 cr., D-nu Nasta 
60 cr., Ioană Bereșă 40 cr., Ioană Laslo 
protopopă 2 fl. și M. Bohățelă 3 fl.

Acestoră prea st. domni contribui
tori comitetulă pe acâstă cale le mul- 
țămesce.

Pentru comitetă:
Drd. Ales. Andressi, Petru Marină,

președinte. cassaru

DIVERSE.
Jidovulu trăiesce și din nenorociri pe 

căile ferate. Cu ocasiunea ciocnirei tre- 
nuriloră la Rakos-Csaba, sosi după mo
dulă nopții ună trenă de ajutorare cu 
câțiva funcționari superiori ai căii ferate. 
Inspectorulă G. visitâ pe cei nenorooițl, 
trecu dealungulă rânduriloră călătoriloră 
sfătuindu-i să fiă b’niștițl și răbdători, și 
terminândă se uită mereu jură împrejură: 
„Nu mai e nimenea acl?“ Nici ună răs
punsă. Inspectorulă striga atunci în gura 
mare ună nume : „Berger! Berger! Aoi e 
d-lă Berger ?“ După tăcere de o secundă 
apăru din întunerecă o umbră și se opri 
înaintea inspectorului. „Ah, aici ești d-le 
Berger, mulțămită Domnului, că nu te-ai 
nenorocită.11 Umbra dete ună semnă de 
vieță : „Eu sunt, d-le inspectoră. Multă 
nu mi-s’a întâmplată, aci la frunte o 
mică sgărietură — face celă multă 200 
fl!u Funcționarulă strigă răstită: „Ce 
200 fl? Omule, totă nu’țl ajunge? Te 
rogă d-le Doctorău, 4ise adresân- 
du-se cătră unulă din medicii de față, 
„esamineză pe acestă domnă...“ Medi- 
culă esaminâ îndată pe „nenorocitulă“ 
și declară, că nu i-s’a întâmplată nimică. 
„Și rana dela frunte?11 obiectă oălăto- 
rulă. Inspectorulă răspunse în loculă 
medicului : „Decă mai cțicl 0 vorbă, 
atunol pe temeiulă acteloră nâstre, care 
dovedescă, că rana acâsta ai primit’o 
acum patru ani între Raab și Bruch, 
voiu face arătare în contra d-tale pentru 
încercare de înșelătoria! Atunci au să 
iasă la ivâlă și alte lucruri...u Umbra dis
păru ca cum l’ar fi luată Han-Tătarulă. 
Istoria acestui Jidovă e următorea: 
Prin anulă 1870 trăia în Pesta exjucă- 
torulă la bursă Berger, care ca comer
ciantă ruinată îșl căutase nenorocirea 
în jocă la bursă și o și găsi. ’Șl luă re- 
fugiulă la asigurări și ca achisitoră cu- 
treeră Ardâlulă, Bănatulă și Țâra un- 
gurâscă. Avu norocă. Cu ocasiunea unei 
nenorociri pe calea ferată i-se rupse 
ună picioră și primi 10,000 fl. despăgu
bire. De atunol steualui se uroâ mereu. 
Ajunse grăza căiloră ferate ungare și 
comune. Trăia numai din catastrofe pe 
căile ferate. Nu era nici o cioonire, în 
urma căreia să nu primâscă elă despă
gubire, directorii căiloră de comunica- 
țiune au voită totdâuna să 'ncunjure 
scandalulă și s’au învoită pe cale pacl- 
nică cu faimosulă călătoră, și când Berger 
acum câțl-va ani ârășl căștigâ o sumă 
mare de bani, pentru-că la Canija-mare 
îșl frânsese brațulă, representantulă oăiî 
ferate făcu obiecțiunea forte’ntemeiată: 
„De unde’șl ia d-lă Berger atâtea membre, 
câte vrea să i-se plătescă?“ A<jl are 
Berger vr’o 100,000 fl. celă puțină. Se 
pare însă, că nu e mulțumită cu inte
resele dela acestă avere, căci îșl dă me
reu silința să se „nenorocescă“ pe căile 
ferate. De astă-dată „nenorooirea“ sa 
nu i-a ajutată.
_ ■ ----------- -r

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cnrsnlft 8a borsa de Viena
din 12 Iuniu st. n. 1890

Renta de aură 4°/n............................
Renta de hârtiă5°/0.............................
împrumutată căiloră ferate ungare - 

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră terete do 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

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

ungurescă - - - - - - -
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă - - - •

103.50
99.70

116.80
96.30

113.40
89.10

104.—

138.50

Renta de argintă austriacă - -
Renta de aurii austriacă - - -
Dosuri din 1860 .......................
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei.......................
Kapoleon-d'orI............................
Mărci 100 împ. germane - -
Londra 10 Livres sterlings - -

89.95
109 80
140.—
966.—
341.75

■ 305.25
• 5.54
- 9.33
- 57.571/,
- 117.20

In alien Trafiken und Galanterie - Gesohăften.
Cig ar® t

ist das echte Vj‘

fLE HOUBLON
FRANZOStSL'HKS FABRIKAT VON _

C-A'WX.EY * HENRY
PARIS _

Kg

General - Depot: OTTO KANITZ & CO.. WIEN.
332,26—2127.—

89.—

Jpy OLANDA.
Este deschisă în fiecare (ți dela 5 ore d. a. pănă la 10 ore 

sera.—Prețulu de intrare 20 cr.Cu distinsă stimă
F. HERB.

B SALON STEREOSCOPIC i
Piață, Tergulti flosului No. 25.

La floriuța mai amltoră va sta descliisa iacă scoria tuapă.
Vineri în 13 și Sâmbătă în 14 Iunie

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Âustro-Ungaria
luni.......................................
luni........................................
anu............................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Admînîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei

50

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

Mersult trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—Pr edealu Predealu—Budapesta B.-Besta-Aradw-Teius Teiuș-Aradu-B.-Pesta £opșa-mică—Sibiiu

Trenu 
accele

rată.

Trenă Tren de Tren de 
accele

rată
per- 
aâne

per- 
adne

Trenă 
accele
rată

Tronu 
de 

pers.

^Tronti Tren (ja| 
accele
rată. per- 

«dne
Trend 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Tr.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădășel

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 
Ghirlș 
Cucerdea
Uidra 
vințulă 
kiud

de susă

Teiuști J
1

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
EEsabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Peldidra

Brașovd

Timișă
Predealu

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.4S
4.31
4.54
5.14
5.40

5.49
6.02
6.12
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

Trenă 
de pers
10.35
11.02
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

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

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
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
5.3916.U3
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

BucurescI 
Prcdeaiu 
Ti miști

Brașovd

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodă
Hașfalău 
Sighișdra
Elisabetopole
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiuști

Ai udă 
Vințulă 
Uidra
Cucerdea 
Ghiriști 
Apahida

I
de ausă

Clușlu

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Răv
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.L2
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

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11
7.15
8.40
1.40 3.—TTăo

4. —
4.44
5.20
5.47
6.35
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. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.5J
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd I 
f

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.U8
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
ll.J 3 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop 
BSrzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josă
Alba-Iuila 
Teiuști

8.—

2.-
4.20
8.10

^2.20
s.2.34
2 3.05
|3.23
5 3.39

i

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

3.25
9.40
1.02
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

Teiuști
Alba-Iulia
Vințulă de josh 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zamh
Soborșină
Berzava
Conopă
Radu a-Lipi
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

AradO

I

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

5.49
76.O6
‘•6.24
16.53
17.06

7.45
11.51

1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
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

Reghinul-săs.

Simeria (Piski)-]|®etroșenB JPetroșeni-Simeria(Piski)

Simeria
Strein 
Hațegă 
Pui 
Orivadia
Banița
Petroșenl

T. d. p.
7.17
7.54
8.45
9.39

10.37
11.26
12.-

T, omn. 
11.28 
12.12

1.08
2.03
2.51
3.30
4.02

T. omn.
3.50
4.32
5.20
6.15
7.03
7.43
8.15

Petroșenl
Banița 
Orivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

T. omn.
6.05
6.45
7.26
8.07
8.51
9.41

10.20

T. omn.
10.42
11.23
11.57
12.33

1.19
2.09
2.47

T. omn.
4.03
4.49
0.24
6.04
6.43
7.28
8.-

Ar adu—Tiutișor
T. omn.

a
T. omn

Timișora—JLradfi

Aradti
Aradulă nou 
Nămeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timiștira

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

4.18 Timiștira
4.40 Merczifalva
5.05 Orczifalva
5.33 Vinga
5.50, Nămeth-Sâgh
6.06 Aradulă nou
6.50 Aradă

6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

6.05 &hirișu—Turda Turda—Ghirișu

Mureșil-Audoșă-Bistrița Bistrița-Mureșu-Itudoșu
pT. omn.;|

4. — | Bistrița 
g i Țagă-Budatelecă 
g ggi Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrați cu linii grose însemnezi! orele de nopte.

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița ,

T. omn-
1.16
4.50
7.21

Ghirlșd 7.40 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghiriși 6.25 10.-

3.-1

Sigliișora—Odorheiu

Sighișdra
Odorheiu

Copșa-micâ
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

r. de p. T. do p. Tr. om"

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59

6.10 12.52 9.23

Sibiiu-Copșa-mică
Tr. orna, Tr. de p. Tr, de p

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

Cucerdea - Oșorheiu 
Beghinuiâ s&sescă

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulh 
Mirașteu

Oșorheiu

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

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3.56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.54
4.48 10.12 5.10
5.11 10.35 5.34
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

7.25 7.-

Beșhinulă săsescir 
Oșorheiu-Cucerdea

1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55 Simeria (Piski)-Uni ed

Reghinul-să8.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
Tr. de p,

8.-

Oșorheiu <
7.24

10.-
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9 51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. oinn,

4.-
4.21
4.50

Odorheiu—Sighișora
Unied.-Simeria (Piski).

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră
5.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

Uniedtira 
^erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10


