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Mâne, Marți, se întrunesce în 

Sibiiu congresului națională ală Sa- 
siloră ardeleni, cu scopu ca se se 
modifice programulu stabilită la 
Mediașă în 1872 și întregită la 
Brașovă în 1881.

Motivele, cari au îndemnată pe 
conducătorii poporului săsescă se 
schimbe acestă programă, au is- 
vorîtă din necesitatea d’a se sta
bili o unire între tote partidele 
săsescl, pentru ca astfelă activi
tatea loră în comitată, în comună, 
în cestiunile bisericesc!, școlare și 
economice se aibă resultate mai 
mari și binefăcetore pentru întregă 
poporulă săsescă.

Principala causă a desbinării 
poporului săsescă în partide a fostă 
cestiunea: cărei partide se apar
țină deputății sasi în dietă? Aceștia 
au mersă pănă acum în neunire, 
fiă-care pe calea, ce i-s’a părută, 
după a sa pricepere și chibzuială, 
mai priincibsă, așa că nici atunci, 
când a fostă vorba de binele co
mună ală poporului săsescă, nu 
s’a putută stabili o înțelegere între 
deputății sasi înrenduițl parte din 
ei în diferite partide ungurescl din 
dietă.

Partea cea mai mare a con- 
ducătoriloră poporului săsescă a 
ajunsă la convingerea, că, decă e 
vorba de susținerea și desvolta- 
rea poporului săsesc"., numai pe 
o unică cale se pote ajunge acestă 
țintă, pe când bătendu-se căi di
ferite, mergendă fiă-care de ca- 
pulă seu, poporulă săsescă merge 
spre peire.

Astfelă raționeză maioritatea 
conducetoriloră poporului săsescă, 
și în foile naționale săsesc! s’a 
dată mereu espresiune de ună 
timpă încdce acestui raționamentă, 
și în același timpă și dorinței fer- 
binte d’a se înlătura câtă mai cu- 
rendă desbinările. Spre\ acestă 
scopă s’a convocată congresulă, 
ce se va ține mâne.

Basele, pe care are se se sta- 
bilescă unirea tuturoră Sasiloră 
pentru o lucrare comună, priin- 
cidsă susținerii și desvoltării po
rului săsescă, suntă cuprinse în- 
tr’ună proiectă de programă, ce 
s’a publicată în Ții ele acestea în 
fdia națională săsescă din Sibiiu.

In acestă proiectă de programă 
se proclamă indivisibilitatea monar
ch! ei sub dinastia habsburgo-lota- 
ringică, indivisibilitatea țSriloră 
corănei ungare și principiulă gu
vernării constituționale a țăriloră 
monarhiei; se se dea din partea po
porului săsescă tot sprijinul recerut 
pentru a face din statulă ungară tot 
mai multă ună stată de dreptă, 
pentru a’i da o legislativă bună, 
ună guvernă onestă și tare, o jus
tiția dreptă, o administrațiă re
gulată; idea de stată, îndreptățită 
în sine, se nu fiă folosită ca pre
textă pentru a-o esploata spre sco
puri unilaterale ale unni partidă, 
ale unei naționalități, să nu se 
zădărnicescă, prin escesă de gu
vernare și de centralisare, parti
ciparea cetățeniloră statului la ad
ministrația autonomă a comunei 

și a comitatului; să nu se săver- 
șescă ilegalități din partea puterii 
esecutive și a organeloră ei în 
defavorulă ordinei și păcei dintre 
cetățeni; statulu n’are confesiune, 
și e obligată a respecta vieța re- 
ligiăsă internă a cetățeniloră și 
sfera de dreptă a confesiuniloră, 
precum acestea suntă obligate a 
ingera pe terenulă de dreptă ală 
statului; legile religionare tran
silvane, care garanteză egala în
dreptățire și autonomia bisericilor, 
garantate și prin legea dm 1868, re- 
mână legi de stat fundamentale și 
nealterabile ; limba statului ca 
atare este îndreptățită, der legea 
de naționalitate din 1868 e a se 
considera ca minimulă de liber
tate și îndreptățire, și nu este er- 
tată a se face ilusoriă prin re- 
stricțium; legislativa să lucreze 
pentru binele tuturoră cetățeni
loră, cu deosebire pe tăremulă eco
nomică, spirituală și morală; po
porulă săsescă se lucreze prin 
pressă, prin reuniuni, în corpora- 
țiuni comunale comitatense, bise- 
ricescl și altele pentru îmbunătă
țirea sorții sale; în agricultură, eco- 
nomiă și industriă să introducă po
porulă săsescă tote inovațiunile, 
în biserică și școlă se nu se îm
partă puterile în modă nefolosi- 
toră.

Acesta e în liniamente gene
rale cuprinsulă proiectului de pro
gramă, pentru realisarea căruia 
poporulă săsescă va ave să lucreze 
în unire și în bună înțelegere în 
familiă, în vieța publică, în reu
niuni, în representanțe bisericesc!, 
comunale și comitatense, în uni
versitatea săsescă, precum și în 
dietă deputății sași, aparțină ei 
orl-cărei partide.

Fără îndoielă, acestă programă 
conține multe lucruri salutare, pe 
car! le-ară pute îmbrățișa tăte na
ționalitățile nemaghiare, der cu
prinde și puncte, car! trebue se 
le pună pe gânduri și asupra că
rora ne vomă pronunța la tim- 
pulă său.

Pressa serbescă și espunerea contelui Kalnoky.
Pressa sârbescă se ocupă mereu de 

espunerile contelui Kalnoky în delega- 
țiunl. „Male Novine44 comenteză în modă 
batjocuritoră declarațiile lui Kalnoky, 
âr „Novosti44 dice, că ministrulă comună 
de esterne ală Austro-Ungariei numai 
de-aceea a făcută astfelă de declarații, 
pentru-că a fostă informată tendențiosă 
de agentulă diplomatică ală Austro-Un
gariei din Belgradă. „Novosti44 dice, că 
Austro-Ungaria vre să dea o nouă di- 
recțiă politicei interne și esterne a Ser
biei, lucru care se opune hotărîtă pro
gramului, după care Austro-Ungaria 
n’are să se amestece în afacerile state- 
loră din Balcani. Unele foi sârbescl 
vădă în măsurile de represiune față cu 
Serbia în esportulă de porci începutulă 
răsboiălui economică, ba se și vorbesce 
de contra-măsurile ce are să le ia Ser
bia. „Odjek44 constată, că guvernulă ser- 
bescă n’a fostă încunosciințată pe cale 
diplomatică despre ordinațiunea, ce a 
dat’o guvernulă ungurescă în contra es-

portului porciloră sârbescl, er despre 
acesta guvernulă din Belgradă a luată 
scire numai de prin cfiare' Numita foiă 
în fine dice, că oprirea transporturiloră 
de porci, în cari din întâmplare s’ar afla 
și porci românescl, stă în contrazicere 
cu convenția comeroială austro-ungară- 
serbă. De altfelă guvernulă sârbescă a 
luată măsuri, ca porcii respinși să fiă 
visitațl.

Cu privire la acusarea, că în Serbia 
dela schimbarea tronului esistă ună cu
rentă dușmănosă față cu Austro-Ungaria, 
„Odjek44 Zice, că curentulă acesta a 
precedată schimbărei tronului, er despre 
acesta cea mai mare responsabilitate cade 
asupra Austro-Ungariei, fiindcă cercurile 
conducătore ale monarohiei într’ună în
tregă deceniu și-au însușită sistemulă, 
care a păgubită multă atâtă în privința 
materială, câtă și spirituală pe Serbia. 
Regența și guvernulă de-acum tot-deuna 
au ținută să delăture orl-ce neîncredere 
față cu Austro-Ungaria. Cuvintele lui 
Kalnoky, cari vorbescă despre relațiile 
Serbiei față cu Rusia, „Odjek44 le pri- 
mesce cu multă satisfacțiă Zi®®11^ c& cabi
netului din Viena nu-i este iertată să judece 
simpatia naturală, oe-o nutrescă poporele 
slave față de Rusia, ca o dușmăniă în
dreptată contra Austro-Ungariei; sen- 
timenteloră amicale austro-ungare Serbia 
totdeuna va răspunde cu asemenea sen
timente.
Limba vechia slavă în biserica din Muntenegru. 

piarului „Narodnic Novine44 i-se te- 
legrafiază din Cetinje, că metropolitulă 
rom. cat. din Antivari, MilanovicI, prin 
sprijinulă episcopului Strossmayer, a 
mijlocită dela scaunulă Romei, ca de- 
aicl înainte în bisericile rom. cat. din 
Muntenegru serviciulă dumneZeescă să 
se săvîrșâscă în limba vechiă slavă. In 
tipografia statului din capitala Mun ten e- 
grului s’a și începută deja tipărirea căr- 
țiloră bisericescl și școlare în limba ve
chiă slavă și cu caractere slave.

Recunoscerea republicai Brasilia.

O telegramă din Berlină spune, că 
guvernulă francesă a hotărîtă să recunosoă 
republica brasiliană, după-ce guvernulă de 
acolo a stăruită, ca în afacerea neînțele
gere! ivite pentru teritoriulă francesă 
dintre Guyana și Brasilia să hotărască o 
comisiă alesă. Guvernulă francesă a mai 
cerută guvernului brasiliană sistarea vă- 
mei pe cauciucă'.'și regularea afaceriloră 
streine. Președintele republicei, Carnot, 
va primi în Zh®!0 viitore pe delegatulă 
brasiliană Itajuba.
Ministrulă francesă Constans decorată de Ța- 

mlă, și Nihlliștii.

O scire telegrafică anunță, că Țarulă 
Rusiei a decorată pe ministrulă francesă 
Constans cu ordinulă rusescă „Sf. Ana.44 
Unele diare streine spună, că Țarulă l’ar 
fi decorată pe Constans pentru-că acesta 
are merite în afacerea cu nihiliștii prinși 
în Parisă, cari voiau se facă sfârșită vieții 
Țarului.

O telegramă din Petersburg anunță, 
că cu o Zi mai înainte de ce Țarulă s’a 
dusă din Gacina au foscă chiămațl la elă 
guvernatorulă supremă și căpitanulă po
liției, cu care s’a întreținută mai multă 
de două ore. In urma acestei convor
biri Țarulă cu întregă familia sa a pă
răsită Gacina, ducându-se la curtea din 
Petersburg. Acestă schimbare de loou- 
ință întâmplată c’o grabă ne mai auZită 
a causată mare agitațiă în capitala Ru

siei. Se vorbesce, că s’ar fi descoperită 
ună nou atentată de cătră poliția din 
Petersburg și de aceea Țarulă ar fi pără
sită Gacina.

Face scumpă.
Inarmările se sporescă atâtă de re

pede și așa de înspăimentătoră, încâtă 
mai că îți vine a Zi®6: înarmările facă 
imposibilă pacea.

Militarismulă modernă nu p6te, fiă 
mai curândă, fiă mai târZiu, să nu aduoă 
o sguduire puternică în societate, mai 
alesă decă ne gândimă, că elă apasă cu 
deosebire clasele de josă ale poporațiu- 
nei, cari în schimbulă dărei directe nu 
primescă nimică, fiindcă din venite pu
ține cu puțină, ca să nu Zi®®m'i ®n ni
mică, rămâi. Militarismulă aZl mai multă 
ca ori și când e causa neîndestulirei și 
neliniștei generale, căci sub scutulă lui, 
înmulțindu-se din ană în ană armatele, 
situația devine totă mai nesuportabilă, 
încordarea totă mai mare, apăsarea totă 
mai simțită, er în fața lui problemele so
ciale, finanțele și bunăstarea economică 
se nimicescă.

Omenii puși în fruntea afaceriloră 
stateloră, muți și surZl la țipetele popd- 
reloră, se mângăe cu frasa că: și cea 
mai scumpă pace e mai puțină costisi- 
tore ca ună răsboiu ori câtă de ieftină 
— deși cu toții suntă pătrunși de con
vingerea, că ună răsboiu, și încă gro
zavă, are să urmeze. Și răsboiulă acesta, 
după însă-șl declarațiile lui Moltke și a 
altoră autorități militare, va fi unulă din 
cele mai mari răsboie din câte ne arată 
istoria, fiindcă întregă Europa, armată 
pănă ’n dinți, se va mișoa și-și va tri
mite pe câmpulă de luptă florea popo- 
rațiunei și totă ce are ea mai scumpă 
și mai bună, se voră ucide unii pe alții 
cu cele mai perfecționate arme și se 
voră bate atâta pănă când ună poporă 
va nimici pe celalaltă în sânge și în 
bani. Voră urma apoi crise economice 
și financiare.

Cu ocasia întrunirei delegațiuniloră 
s’au auZită voci, că monarchia ndstră e 
îndărătulă celorlalte puteri mari din Eu
ropa și în cantitate și în calitate în pri
vința militară, deși proporția numerică 
e mai aceeași. Să dămă der, Zi®& ele, 
înainte, ca să nu rămânemă îndărătă, 
căci așa cere pacea și aii ații noștri.

Din incidentulă acesta deci, dămă o 
scurtă statistică militară.

Monarchia ndstră, care are o popo- 
rațiune de 37 milione suflete, dispune de 
ună efectivă de răsboiu de 1,263,996Jos- 
tași. Rusia, ai cărei locuitori europeni 
atingă cifra de 95 milione, pote pune 
pe picioră de răsboiu, afară de glote și 
miliția teritorială, 2.264,293 ostași. Fran- 
cia cu 38 milione locuitori, dispune de 
ună efectivă de răsboiu de 1.788,300 
ostași, afară de armata teritorială. Ger
mania cu 42 milidne locuitori pote pune 
pe picioră de răsboiu 1.492,104 dmenl. 
Ralia, cu o poporațiune de 28 milione, 
are ună efectivă de răsboiu de 733,312 
ostași. Anglia 570,000, Spania 450,000 și 
Turcia 468,000.

Armatele suntă înspăimântătore, der 
cheltuelile cu susținerea efectivului lor de 
pace și mai înspăimântătore.

Astfelă Anglii cheltuesce pe ană 
cu armata 280 milidne fi.; Francia 310 
milidne; Germania 215 milione; Italia 
110 milidne; monarchia ndstră 110—120
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miliâne. Cheltuelile Rusiei nu le scimă 
positivă.

In proporțiâ deci Austro-Ungaria 
cheltuesce pe anii mai puțina ca statele 
din vorbă.

Ministrulă comună austro-ungară 
contele Kalnoky avândă în vedere înar
mările celorlalte puteri a declarată îna
intea delegațiuniloră, că sporirile mili
tare neapărată trebue să se întâmple și 
deci cheltuelile să se înmulțescă, căci 
așa face Germania, așa Francia etc. Er 
ministrulă de răsboiu comună br. de 
Bauer a spus’o verde delegațiuniloră, că 
va fi silită a face cele mai mari preten- 
siunl și pote că nici 120 miliâne nu 
voră ajunge spre ase acoperitotetrebu
ințele armatei.

SOIRILE .yiLEL 

ț Constantinii I. Popasn, încă unulă 
din vechia breslă a vredniciloru comer- 
cianțl români din Brașovă, cari în totă 
vieța loră au stăruită pentru binele ob- 
ștescă ală neamului loră, a părăsită 
acâstă lume plină de năcazuri și patime. 
Nobilulă sufletă ală lui Const. I. Po- 
pasu și-a lăsată ună viu monumentă în
tre noi nu numai prin faptele și vieța 
lui esemplară, ci și prin disposițiunile 
lui din urmă, în sensulă cărora — pre
cum ni-se asigură — partea cea mai 
mare a averei sale, ce a agonisit’o în 
oursulă vieței sale laboriâse, a desti- 
nat’o pentru scopuri de binefacere în 
folosulă națiunei sale iubite. Memoria 
acestui vrednică comerciantă și bravă 
Română va rămâne neperitore între noi, 
er faptele lui voră servi ca esemplu viu 
demnă de imitată generațiiloră viitore.

Fiă-i țărîna ușora și memoria bine
cuvântată !

* # *
împăratul germanii în Ungaria. „Egyet- 

ertes" spune, că după cum este infor
mată „Presse", împăratulă germană, la 
învitarea Maiestății Sale monarchului 
nostru, probabilă, că va veni la tomnă 
în Ungaria, ca să ia parte la manevrele 
de-acolo.

* * *
Daniă Academiei române. Se autorisâ 

Academia Română a primi casele răpo
satului Teodoră Masinca, profesoră la 
soâla comercială din Craiova, situate în 
strada Unirei din acelă orașă, lăsate de 
numitulă Academiei, prin testamentulă 
său făcută la Corfu (Grecia), în diua de 
3 Ianuarie 1890.

* * *
Să ia esemplu și alte comune. Comuna 

Satulă-nou are de toți 10 învățători, din
tre cari suntă 7 românescl, 2 sârbescl și 
1 de stată, fiă-care învățătoră a avută 
pănă acum ună salară anuală de 400 
fi., cuartiră liberă cu grădină de legumi 
seu 60 fi., l/2 lanță de pământă arătoră, 
3 stânjinl de lemne și 5 fi. pentru sorip- 
turistioă. In 26 Maiu a. c. scaunulă sco
lastică de acolo, la 9 învățători a urcată 
salarulă dela 4 sute fi. la 5 sute fi., pen
tru ouartiră în locă de 60 fi. li-a votată 
100 fl. și celelalte emolumente, er învă- 
țătoriloră Procopă Roșculeță și Vasiliu 
Radu comuna bisericâscă gr. or. rom. 
separată le mai plătesce pentru canto- 
rată pe ană câte 120 fl. la unulă.

* * *
Gimnastici români în străinătate. Dlă 

Moceanu, cunosoutulă gimnastică din 
Bucuresol, care a visitată împreună cu 
alțl colegi Austria, Franța, Italia, Spa
nia și Orientulă pănă la Calcutta, de 
astă dată va pleca în țările nevisitate de 
d-loră. Va merge la Londra, apoi la 
New-York, San-Francisco, de aci la 
Yokohama, Peking, Sidney, Melbourne, 
întorcându-se prin Calcutta, canalulă de 
Suez, etc. în patriă.

* 
* *

Testare de avere. Locuitorulă sasă din 
Brașovă, Eduard Bdhlert, a testată totă 
averea sa, mișcătâre și nemișcătâre, care 
se sue la,o însemnată sumă, presbiteriu- 
lui ev. săsesoă din locă, care va folosi 
venitele averii pentru școlele săsescl, * 

pentru ajutorarea școlariloră săraci cu 
cărți de scolă, avândă a se plăti pentru 
ei și taxele școlare, și altele.

♦* A
Inveninare. Joi sera în săptămâna 

trecută, doi copii ai unui lucrătoră din 
fabrica de zachară de lângă Bodă, lă- 
sațl acasă fără supraveghiare, mâncară 
măsălariță și în curândă se manifestară 
simptome de înveninare. Nâptea fu în- 
sciințată direcția poliției din locă des
pre întâmplare și trimise pe ună medică 
ală orașului cu medicamentele necesare în 
Tilii vechi, unde locuescă părinții co- 
piiloră. Se speră, că copii voră scăpa cu 
viâță.

** *
Furtu. Ni-se împărtășesce, că totă 

Joi sera în săptămâna trecută, tăbărîndă 
nisce Țigani la podulă Bârsei, două Ți- 
gance luară drumulă cătră Hălhii, in
trară în casa unui Sasă și, nefiindă ni
menea în casă, furară dintr’ună sorină 
vr’o 150 fl. Când mergeu Țigancele pe 
pârtă, stăpâna casei tocmai eșia din grajd 
și le văcju. Iute se duse în casă și găsi 
scrinulă deșchisă și banii dispăruți. Eșind 
afară găsi pe ună vecină, îi spuse în
tâmplarea, er acesta încăleca repede ună 
cală și ajunse pe drumă pe Țigancele, 
care fură întorse îndărătă și arestate. Cu 
mare greutate au "fostă găsiți la ele banii, 
din cari lipsiau 10 fl.

* * *
Unii ospățu cum ar trebui sS se țină 

ospețele la Români. Ună ospe scrie în 
„G. P." : La 8 Iunie c. n. s’a cununată 
Paraschiva, fiica bravului economă și 
epitropă biserieescă Toma Secoșiană din 
JadanI, cu plugarulă și coristulă Ioană 
Gornicu. Cununia s’a întâmplată cam la 
2 âre d. a. cu ceremonii, care se cu
vine omeniloră fruntași în comună. Ee- 
teniile s’au cântată prin corulă vocală 
din locă sub conducerea dirigintelui Roșiu. 
După cununiă se adunară ospeții sub 
o șatră, unde în jurulă mirelui și ală 
miresei în ordine bună a decursă prân- 
cjulă, la care au participată mai mulțl 
fruntași din sată. Cam la finea prân
zului se presentâ corulă, carele cântă 
frumosă vre-o cinci piese și apoi se de
părta între aplause. După mai multe 
toaste și împărțirea daruriloră miresei, 
cam la Z000 ore sera ospeții se depăr
tară. Astfelă der a fostă ospăță bună și 
frumosă, fără ca să se tae ună bou și 
fără ca să decurgă ospățulă o Și 0 
nopte, ori chiar 3—4 (ȚI0) cum s’a în* 
datinată între alțl plugari români. Și 
pentru aoesta am Zisă: ospăță cum se 
cuvine să se țină ospețele la Români".

* * *
Prelegere de albinăritîî. Institutorula 

ambulantă Andreas Abend va ține o 
prelegere despre cultura albineloră, în 
13 (25) Iunie a. c. înainte de amedl la 
9 ore, pentru elevii seminariului ev. La 
prelegere potă asista și alte persone, 
care se intereseză de cultura albineloră.

** *
Sinucidere. Vineri, în săptămâna tre

cută, a fostă găsită împușcată, lângă 
grădina lui Bachmaier, pe cărarea ce 
duce din livadea poștei la stejerișă, o 
calfă de cismară. Se crede, că pârdal- 
nica de dragoste i-a răpusă Zilei0-

* * *
înecată. Totă în acea Zi a fostă gă

sită înecată în Timișă ună bătrână cer- 
șitoră din Dârste în vârstă de 80 ani. 
După cercetările făcute, e ne’ndoiosă, că 
bătrânulă a căzută de pe puntea cea în
gustă, pe care a vrută să trenă lângă 
casa Nr. 46 din Dârste, unde se află o 
piuă de dârstărită în Timișă.

Visitațiunea canonică a Episcopului Arabului.
Biroulfl de corespondențe din 

Pesta și după elu mai multe foi 
răspândiseră faima, că Prea 
Sânția Sa Episcopulu Aradului cu 
ocasiunea visitațiunei sale în Ti- 
mișâra ar fi dojenită pe credin
cioșii săi să fiă buni „patrioțl și 
credincioși statului Redacțiunea 

„Luminătorului" ne dă în privința 
acesta următărele lămuriri :

„Biroulă de corespondențe14, mai 
corectă însă: „cuibulă de minciuni14, a 
aflată de bine a răspândi faima minci- 
năsă prin depeșele sale telegrafiice, a- 
nume că Prea Sânțitulă Episcopă ală Ara
dului, cu ocasiunea ultimei sale visite 
canonice făcută în giurulă Timișorei în- 
tr’o cuvântare rostită la adresa credincio- 
șiloră săi ndin Timiș6ra“ i-ar fi admo- 
niată „să fiă buni patrioțl" etc.

In interesulă adevărului și fiindă-că 
am fostă presentă la sosirea Prea
S. Sale, constată, că Prea Sânția Sa, 
de astădată nici că a oercetată pe 
credinc’oșii săi din Timișora, prin urmare 
este mai multă ca imposibilă să fi ros
tită la adresa loră veri-ce cuvântare. A 
rostită însă Prea S. Sa o cuvântare în 
biserica din Mehala, der sensulă acestei 
cuvântări este de totă altulă, și numai 
o inimă coruptă și ună sufletă tenden- 
țiosă și rău pote să dea acestei cuvân
tări sensulă seu înțelesulă ce i-l’a dată 
susă numitulă „cuibăde minciuni". Adecă 
în cuvântarea sa d-lă Episcopă, după ce 
a îndemnată poporulă la muncă solidă, 
întinsă seriâsă, la cruțarea din câștigă 
etc. l’a îndemnată și la ^îngrijirea de cres- 
cerea copiiloruu, să-i dea la școlă și la 
învățătură, ca aceștia să devină buni și 
folositori „familiiloru loră, satului, bise- 
ricei și și patriei comune". Astfeliu de 
sfătuire a fostă bine primită de auZi- 
torl, nime n’a înțelesă din ea scopurile 
și tendințele șovinistice, cari cine scie 
din ce motive voră fi fulgerată prin 
creerii respectivului corespondentă.

Totă. în acesta afacere primimă 
și noi următorea corespondență.

Timișora, în 9 Iunie 1890. 
Domnule Redactoră.

Spre a nu fi indusă în erore onora- 
tulă publică prin neadevărulă, răspândită 
cu rea tendință și cu rea intențiune de 
cătră foile ungurescl, pe oare, cu durere 
vedemă, că ’lă răspândesce acum chiar 
și „Tribuna" din Sibiiu, susțiindă în nu- 
mărulă său 119 din a. c., că Prea Sânția 
Sa, D-lă Episcopă ală Aradului Ioană 
Mețianu, cu ocasiunea visitațiunei cano
nice, întreprinsă în sărbătorile Rosaliiloră 
din anulă curentă în mai multe comune 
din jurulă Timișorei, ar fi disă la adresa 
credincioșiloră săi din Timișora cuvintele: 
„sunteți răi patrioțl", „nu sunteți cre
dincioși patriei ungurescl", — vă rogă 
a da locu în prețuitulă d-vâstră diară 
următâreloră:

Românii din comuna Mehala, situată 
în nemijlocită apropiere de Timișora, 
voindă a ave cu ună cesă mai înainte 
limba română în biserică, fără să aștepte 
resultatulă procesului intentată în contra 
Sârbiloră pentru despărțirea ierarchică 
de cătră Sârbi, prin energiculă ajutoră 
ală Prea Sânției Sale despărțindu-se de 
ierarchia sârbescă, s’au constituită încă 
în anulă 1887 în comună bisericâscă ro
mână, și cu mari jertfe și-au zidită bi
serică piopriă, și s’au încorporată epar- 
chiei române a Aradului.

MulțămițI de acestă resultată, Ro
mânii din Mehala au invitată în diferite 
rânduri pe Prea Sânția Sa, ca să-i cer
ceteze, și în specială în anulă acesta l’au 
invitată înainte de Rosalii cu 4 săptă
mâni prin o deputațiune esmisă din sînulă 
loră. In urma acestei invitări și în urma 
invitării și a altoră comune din jurulă 
Timișorei, Prea Sânția Sa a întreprinsă 
visitațiunea canonică din sărbătorile Ro
saliiloră. Primirea, ce i-a făcut’o popo
rulă nostru Prea Sânției Sale, în Timi
șora și în totă looulă a fostă din cele 
mai trumose și vrednice, ba potă dice, 
ne mai văZută în aceste părți.

Am însoțită și eu împreună cu alțl 
inteligențl pe Prea Sânția Sa în mai 
multe comune. L’am auZită slujindă și 
predicândă poporului.

Prea Sânția Sa a cercetată, de când 
este Archiereulă nostru, aprope patru 
sute de comune din eparhia Sa, și învă
țăturile și sfaturile Prea Sânției Sale 
suntă astăZl trecute în inima și mintea 

poporului. Prea Sânția Sa nu mai are 
trebuință de mărturia nimărui,} pentru- 
că faptele mărețe săvârșite de P. S. S. 
astăZl lumea le cunosce. Și decă eu 
scriu acestea, o facă numai pentru ca să 
dau espresiune sentimentului publică ală 
poporului greu vătămată prin neadevă
rurile răspândite.

Voiu aminti deci pentru orientare, 
că Prea Sânția Sa în cuvântarea ți
nută în Mehala, chiar în considerarea 
luptei purtate de poporă pentru a ave 
în biserică limba română, a începută a- 
cestă cuvântare a Sa în adevără memo
rabilă — vorbindă poporului despre în
semnătatea limbei române ca factorulu prin
cipalii ală vieții și desvoltării nostre naționale, 
lăudândă zelulă și jertfele, depuse de 
Mehalenl pentru activarea limbei române 
în biserica loră, și constatândă, că ună 
poporă se pote edeca moralminte și in- 
telectualminte numai prin propria sa 
limbă națională. De aici purcedândă, Prea 
Sânția Sa constată, că dâcă Mehalenii 
au adusă [atâtea sacrificii pentru a ave 
limba română în biserică, acesta este o 
dovadă, că dânșii voescă a-șl crea o 
stare mai bună prin alimentarea cre
dinței în DumneZeu și practicarea vir- 
tuțiloră creștine și cetățenescl, ceea 
ce acum și în viitoră le va fi cu a- 
tâtă mai ușoră, cu câtă audă cuvântulă 
lui DumneZeu în dulcea loru limbă ro
mână, și facă parte din biserica nostră 
română națională.

După acesta vorbi P. S. S. în spe
cială despre virtuțile creștine și mo
dulă, cum acestea conducă poporele la 
bunăstare și fericire, și termină implo- 
rândă binecuvântarea cerului asupra po
porului.

Acesta fundă sugetulă cuvântării 
Prea Sânției Sale, adresate Româniloră 
MehalenI, vă puteți închipui, câtă este 
de mare indignațiunea nostră și a po
porului față de neadevărurile răspândite 
cu rea intențiune.

Unu Timișoreană.

DIN DELEGATIUNL
In ședința dela 13 Iunie n. comisiu- 

nea pentru afacerile militare a delega- 
țiunei austriaco s’a ocupată de cererile 
ordinare ale armatei comune. Delegații 
în genere au cerută ministrului comună 
de răsboiu o motivare mai deslușită a 
sporirei trebuințeloră estra-ordinare mi
litare, căci altfelă nu potă critica conscien- 
țiosă bugetulă. La „non possum"-ulă 
delegațiuniloră însă ministrulă comună 
de răsboiu Bauer a răspunsă la rân- 
dulă său c’ună „non possum" și mai pu
ternică.

Ministrulă de răsboiu Bauer a c^isQ, 
că în fața stăriloră esistente, nici că se 
pote gândi la reducerea bugetului de răsboiu 
ba că acestă bugetă trebue să crescă 
mereu, pănă când va esista tendința bol- 
năviciâsă a sporirei forțeloră militare. Că 
pănă când voră ține aceste stări, de fapt 
nu se scie. Dâr ori pănă când voră 
ține ele, e neîndoiosă, că pregătirile mi
litare se voru îmulți. Nici viitorulă bu
getă nu va fi mai mică. Ministrulă Zise 
că și de rândulă acesta ar fi pășită cu 
pretensiunl mai mari, der avândă în 
vedere starea financiară actuală, a fostă 
nevoită a mai șterge ceva de pe răvașă. 
Sporirea efectivului de pace trebue nea
părată să se țină în vedere, er acesta la 
totă casulă va pretinde cheltuell mai 
mari. Câtă voră fi de mari aceste chel
tuell, ministrulă Bauer nu scie, fiind-că 
la . acesta influințeză și afacerile es- 
terne și afacerile financiare. Bauer 
Zise, că în delegațiunile ungare a ce
rută ună credită de 100 de miliâne 
florini, der se pâte, că acâstă sumă o 
va reduce la 10 miliâne seu îlu va sul 
la 120 milione. (Mare mișcare.) Raportu
rile actuale bolnăviciose negreșitu trebue 
să se sferșescă prin o catastrofă, seu prin 
desvoltarea unoră raporturi mai sănătose. 
Ministrulă Zise, că din singuraticile po- 
siții, ce suntă de-a se vota, se voră 
nasce în celă mai de aprope viitoră 
nouă pretensiunl bănescl. La provederea
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armatei cu prăfuiți fără fumă trebue să 
ne gândimă în orl-ce casă, fiindcă și ce
lelalte puteri europene se provâdă deja 
cu elu. E scumpă prafulă fără de fumă, 
cjise ministrulă Bauer, der dela acesta 
nime nu ne va pbte scuti, nici nu este 
„modîis in re“. Decă procurarea pulberei 
fără fumă ar deveni o cestiune de ur
gență, atunci, cjise ministrulă, suntă si
lită a recurge la ună creditu suplimentarii. 
Ministrulă apoi espuse lipsa creărei unui 
ală 42 regimentă de cavaleriă, sporirea 
artileriei de fortificații, precum și introdu
cerea generală a puscei de 8 m.m.

Delegatulă Chlumeczky, după ce și-a 
esprimată mulțămita față cu espunerile 
ministrului Bauer, c|ise c& se teme, că 
înainte de-o catastrofă seu de-o desar- 
mare va urma o totală ruină financiară. 
Noi nu putemă să ne permitemă lucsulă 
ce-’lă face Germania și întrebă apoi, că 
bre sporirea efectivului armatei nu va 
cere o modificare a legei militare ? Chlu- 
meczky apoi accentua, că produce 
o forte mare neliniște împrejurarea, că 
în mânia mariloră și repețiteloră nostre 
jertfe, stămă cu tote aceste în fața unei 
desăvârșite nesiguranțe. La desarmare 
nu ne putemă gândi, der reducerea tim
pului serviciului militară la totă casulă 
trebue să urmeze.

Plener regretă, că bugetulă nu este 
o iconă fidelă a adeverateloră greutăți, 
ce avemă să le întâmpinămă. Răulă 
acesta provine în parte dela delega- 
țiunile ungare. E de lipsă, ca delegațiunea 
să cunoscă întregă planulă cheltueliloră; 
acesta se referesce și la prafulă fără 
fumă, pentru care d-lă ministru cere 
unu credită de 21/., milione.

Demel dice, că sporirea efectiveloră 
de pace e imposibilă fără de-o modifi
care a legei militare. Dreptă compen- 
sațiă pentru acestă sporire trebue să se 
reducă timpulă serviciului militară. De
legatulă apoi 41°®, 0& lipseso(i din es
punerile ministrului Bauer tocmai amă
runtele acelea, care corăspundă reali
tății. Delegațiunile der pretindă să li-se 
arate posițiile singuratice pentru cari au 
să voteze.

Ministrulă Bauer îșl apără decla
rațiile sale 4icendă, că nu pote suferi 
imputarea, că bugetulă nu e lămurită.

După ce mai vorbescă delegații 
Falkanheyn, Suess și Kathrein, comi- 
siunea primesce bugetulă oa basă pen
tru desbaterile speciale, cari s’au înce
pută în aceeași di.

In ședința dela 14 Iunie n. delega
tulă Bilinsky a depusă pe biuroulă de- 
legațiunei austriaco ună raportă asupra 
provinciiloră ocupate, Bosnia și Herțe- 
govina, întrebândă tot-odată pe ministrulă 
comună de finanțe, care este actuala 
stare politioă în aceste provincii? Ra- 
portorulă a mai întrebată, că ore n’ar fi 
cu scopă a se ușura colonisarea Bosniei 
și Herțegovinei cu elemente din Galiția 
apusenă? Răspun4endă ministrulă a disă, 
că elă bucurosă sprijinesce nisuințelede 
colonisare, ba crede chiar, că colonisă- 
rile acestea nici n’ar întâmpina piedecl 
în Bosnia. Din punctă de vedere prac
tică însă trebue să-și facă observarea, că 
în Bosnia și Herțegovina abia este pro
prietate fără de stăpână și că e fbrte 
ou anevoiă a câștiga pămentă de culti
vată în împregiurările de față, fiindă-oă 
acâsta numai cu învoirea kmețiloră și » 
agei se pote întâmpla. Astfelă der pen- | 
tru oolouiștl nu rămâne decâtă pădurile 
statului. . .

La observarea raportorului, că de 
ună timpă încoce pressa din afară agi- 
teză mereu și puternică față cu Bosnia 
și Herțegovina, ministrul nu'negă, că de 
vr’o 8—10 luni încoce, ela ordinea 4ilei 
în pressa streină agitațiunea în afacerea 
Bosniei și Herțegovinei și că agitația 
acesta de-oparte e îndreptată directă în 
contra acestoră provincii, er de altă parte 
în contra Austro-Ungariei. Agitatorii nu 
alegă mijlocele, nici nu se temă de bă- 
nuell estreme numai ca să ne presante 
pe noi ca pe unii, cari apăsămă pe Bos
nia și Herțegovina, și că noroculă aces

toră provincii ar fi, decă ele ară scăpa 
din mâna nbstră. Ministrulă apoi con
stata, că în mânia tuturoră agitațiuniloră, 
starea provinciiloră nu numai că e normală, 
der nu se arăta în ele nici cea mai ne
însemnată mișcare de nemulțămire. . .

Sarcina comună.
Sub acestu titlu publică „Er- 

delyi Hirado“ dela 14 Iunie unu 
articulu de fondu, în care arată 
urmările dualismului într’o lumină 
nu prea îmbucurătore pentru Un
garia. Etă ce cjice între altele fdia 
ungurescă:

Este adevărată, că pe hârtiă se vină 
aprope două din trei părți a erogațiu- 
niloră pe Cislaitania, care de altmin
trelea este multă mai bogată decâtă noi, 
pe când pe noi, — totă numai pe hâr
tiă — abia se vine cevașl mai multă, 
decâtă a 3-a parte. De aci însă nu 
urmeză, ca noi tot-deuna să fimă pă
căliți.

Cheia stabilită pentru suportarea 
sarcineloră comune, s’a falsificată de 
multă, și în tote privințele în favorulă 
celoră din Cislaitania. Astfeliu bugetulă 
pentru întreținerea curții noi îlă plă- 
timă tocmai pe jumătate, pe când curtea 
partea cea mai mare din acestă bugetă 
o cheltuesce în Viena.

Numărulă Maghiariloră aplicați în 
funcțiuni de acele, a căroră ocupare 
atârnă dela numirea loră din partea minis
trului de esterne, precum la consulate, la 
ambasade, la archive etc., — nici pe de
parte nu este proporționată cu ală Cis- 
laitaniloră, ba nu corăspunde nici nu
mărului de 73, cu care contribuimă la 
suportarea sarcineloră comune.

In cei 15 ani din urmă din buge
tulă comună Ungaria a căpătată pentru 
clădiri militare și pentru fortificații cu 
totulă 2.735,930 fi., pe când Austria a 
căpătată 33.082,900 fi., va să dică Un
garia a căpătată 8%, er Austria 92°/0. 
Pentru anulă acesta Ungariei nu i-s’a 
destinată nimică pentru fortificații, er 
pentru clădiri militare i-s’au destinată 
11,600 fi., Austriei i-s’au destinată însă 
360,000 fi. pentru fortificațiunl și 957,000 
pentru clădiri militare.

Că fortificațiile în casă de răsboiu 
se folosescă pentru scopuri comune, asta 
nu importă, căci după dreptulă terito
rială, fortificațiile și clădirile militare de 
pe teritoriulă Austriei, suntă ale Aus
triei și Ungaria n’are nici ună dreptă 
la ele, precum nici Austria n’are dreptă 
la cele aflătore pe teritoriulă Ungariei.

Nici aceea nu este adevărată, că 
noi amă contribui la suportarea sarci
neloră comune în măsură multă mai 
mică ca Austriacii, pentru-că d. es. or- 
ganisarea landverului austriacă încă și 
astădl se află în stadiulă, în care se afla 
honve4imea nbstră înainte de 1870. 
Austria spesâză mai puțină pentru land- 
verulă ei, decâtă Ungaria pentru hon- 
ve4ime. La noi p. e. servițiulă activă 
ală honve4imei este de 2 ani, pe când 
în Austria e numai de ună ană.

Efectivulă de pace ală honvecimei 
ungurescl, înainte de a se pune în praxă 
noua lege militară, consta din 1264 
ofițeri, 8913 soldați de rendă și 1527 
cai, pe când ar fi fostă datore să aibă 
numai 400 de ofițeri, 2500 ostași de 
rendă și 100 cai. Așa-deră Ungaria din 
libera ei voință susține cu 800 ofițeri, 
6300 ostași de rendă și 1400 cai mai 
multă decâtă era datore a susține. In 
casă de răsboiu, honvedimea Ungariei 
este de două-orl mai mare decâtă ar fi 
datore a presta.

Prin acestă întărire și sporire a hon- 
ve4imei, se împuțineză spesele militare 
comune, căci decă Ungaria ar îm
puțina efectivulă și bugetulă honve4imei, 
ar trebui să se urce spesele și efectivulă 
armatei comune, în care casă pe Un
garia s’ar veni mult mai puține sarcini, de 
cum suntă cele ce le are astă4l cu hon- 
ve4imea. Va să 4i°ă sporirea și întă
rirea honve4imei ungurescl servesce spre 
ușurarea Austriei.

Regularea averiloru năseudene.
Protocolu

(Urmare).

IV. Comunele Năsăudă, Rebrișora, 
Rebra, Parva, Neposă, Feldru, Ilva 
mică, Leșiu, Ilva mare, Sân-Iosifă, Mă
gura, Rodna vechiă, Rodna nouă, Ma- 
ieru, Sân-Georgiu, Salva, Hordou, Telciu, 
Romuli, Bichigiu, Mititei, Mocodă, Zagra, 
PojenI, Suplaiu, GăurenI, Runcă, Borgo- 
Prundă, Borgo-Bistrița, Borgo-Tiha, Bor- 
go-Mureșienl, Borgo-Suseni, Borgo-Mij- 
locenl, Borgo-Joseni, Borgo-Rusu, Mo- 
noră, Gledină, Șeuță, Budaculă română, 
Ragla, MorărenI, Ruși’n munți, Sântiona 
și Nușfalău, ca atari, cari și prin sen
tința Curiei reg. mag. ca judecătoriă 
supremă ddto. 25 Octomvre 1887 Nru. 
2840 s’au dejudecată a lua evicțiunea față 
de erariulă regiu et cons, pentru obiectele 
procesului mai susă amintite intentată 
de Br. Kemeny Domokos et cons. în 
contra erariului regiu, fără nici o de- 
tragere atâtă suma de 315,000 fl. adecă 
trei sute cinspre4ece mii fl. anticipandă 
în sensulă punctului II ală acestei impă- 

, ciuirl Br. Kemeny Domokos et. cons, 
și suma de 22,000 fl. adecă două4ecl și 
două mii fl. anticipandă în sensulă punc
tului III ală împăciuirei advocațiloră co- 
muneloră ; în privința replătirei acestoră 
sume însă se statorescă prin înțelegere 
comună între erariulă regiu și numitele 
comune următorele:

1. Suma de 337,000 fl. v. a. anti
cipandă de erariulă regiu atâtă Br. Ke
meny Domokos et cons., câtă și advo- 
cațiloră comuneloră inacționate se re- 
plătesce aceluia, adecă erariului regiu 
din venitulă acelora păduri ale susă nu- 
miteloră comune, cari în sensul proiectului 
de lege, așternut dietei încă în luna lui Oc
tomvre a. tr. și respective în sensulă legei 
aducânde pe basa acelui proiectă de 
lege se voră lua în administrația sta
tului și se voră administra comulativă, 
și anume astfelă, că întregă venitulă cu
rată, ce va resulta din acelea păduri, 
după subtragerea dăriloră statului, co- 
mitatense și comunale, cu ună cuvântă 
a tuturoră greutățiloră publice, apoi a 
speseloră de administrația, de esploa- 
tare și a pregătirei planuriloră de eco- 
nomisare, se va întrebuința pentru aco
perirea acestei pretensiunl a erariului 
regiu. —

Deci der susă numitele comune se în- 
voescă, ca venitulă din pădurile loră, ce 
după amintitul ă proectă de lege, res
pective aducânda lege se voră adminis
tra comulativă din partea statului, și 
care venită va resulta după subtragerea 
tuturoră dăriloră statului, comitatense și 
comunale, apoi a speseloră de adminis
trația, de esploatare și a pregătirei pla
nuriloră nouă de economisare, precum 
și a intereseloră solvinde atâtă după îm- 
prumutele amintite mai josă în punctulă 
4, câtă și după spesele advocațiloră 
amintite în punctulă III, să se întrebu
ințeze pentru acoperirea acestei preten
siunl a erariului regiu.

2. In privința proporțiunei, în care 
voră ave să participe susă ‘numitele co
mune la replătirea acestei pretensiunl, 
prin înțelegere comună se statoresce, 
cum-că ca cheiă proporționară să servescă 
acelă venită, care se va stator! pentru 
fiă-care comună în sensulă legei adu- 
cende pe basa proiectului de lege refe- 
ritoră la luarea păduriloră comunale și 
administrația statului.

3. Erariulă regiu dechiară prin acesta 
că dânsulă nu e îndreptățită a pretinde 
interese dela comunele numite mai susă 
pentru suma de 315,000 fl. anticipată 
Br. Kemeny Domokos et cons., și comu
nele nu se potă deobliga la solvirea ată- 
roră interese.

4. Din venitulă pădurilloră comu
nale din fostulă districtă alu Năsăudului, 
administrânde comulativă din partea sta
tului, voră fi de a se solvi nu numai 
dările statului, greutățile publice, spesele 
de administrare, de esploatare și de pre
gătirea planuriloră de economisare, apoi 
sumele replătinde erariului cu 315,000 fl. 
și 22,000 fl., ci și împrumutele contrase 
prin unele comune din fostulă districtă 
ală Năsăudului cu aprobarea mai înaltă 
în scopulă pregătirei planuriloră de eco- 
conomisire, cari împrumute după con- 
spectulă alăturată la acestă protocolă 
sub 48 facă suma de 42,327 fl. 72 cr., 
și anume în cei 10 ani de ântâiu cal
culați din 1 Ianuarie 1891 cam deodată 
numai interesele aceloră împrumute, dâră 
după totala depurare a, sumeloră antici- 
cipate atâtă Br. Kemeny Domokos et 
cons, câtă și advocațiloră în anumite 
rate și din capitalele împrumutate, de sine 
înțelegendu-se, că sumele întrebuințânde 
pentru solvirea intereseloră după aceste 
împrumute, precum și a însuși împrumu- 

teloră, se voră calcula în contulă ve
nitului din pădurile administrate comula
tivă a aceloră comune, cari faptice au 
oontrasă acele împrumute.

Pentru acele sume, pe cari erariulă 
reg. le va anticipa pentru solvirea inte
reseloră după împrumutele contrase de 
unele comune pe lângă aprobarea mai 
înaltă, preoum și după suma anticipândă 
advocațiloră cu 22,000 fl. v. a., erariulă 
e îndreptățită a-șl computa față de co
mune câte 5°/0 interese, er comunele se 
și obligă la solvirea acestora.

5. Erariulă reg. dechiară prin acesta 
că atâtă suma solvindă Br. Kemâny Do
mokos et cons., câtă și cea solvindă ad
vocațiloră se va replăti singură și es- 
clusive numai din venitulă curată ală 
păduriloră comunale luânde în adminis
trația comulativă din partea statului și 
așa pentru acoperirea acestoră preten
siunl nu se potă pemnora, secuestra seu 
înțrebuința, nici pădurile ca atari adecă 
proprietatea, nici alte realități, precum 
în genere nici alte venite comunale.

6. Prin înțelegere comună se sta
toresce ca erariulă regiu așa sâ admi
nistreze pădurile comunale luânde în ad
ministrația statului, încâtă vâdendă, — 
între marginile planului de economisare 
— pădurea, ce cade pe mai mulțl ani 
de-odată, din venitulă aceleia erariulă 
sâ’șl râsplătescă întrâga sa pretențiune în 
celă mai scurtă timpă, der celă multă 
în timpă de 4©oe ani calculați dela 1 
Ianuarie 1891, și că comunele numite 
mai susă în punctulă IV — încâtă su
mele anticipate prin erariulă regiu nu 
s’ară replăti în mâi scurtă timpă — 
sâ nu fiă îndreptățite în acestă timpă 
de 4ece ani a pretinde ceva parte din 
venitulă păduriloră administrânde comu
lativă din partea statului. (Va urma-)

Mulțumită, publică.
Budapesta^ 10 Iuniu 1890.

Societatea „Petru Maioră“ a tine- 
rimei române universitare din Budapesta 
esprimă Onoratei Direcțiuni a institutului 
de credită și economii „Arieșanau din 
Turda respectuosa sa mulțămită pentru 
ajutorulă de 50 fl. votată pentru susți
nerea și sporirea fondului ei.

Pentru comisiunea supraveghiătore. 
Ioanîi Petroviciu.

CONSTANTINU I. POPASU, 
comerciantă, membru în comitetulă gremiului 
românu de comerciu levantină, membru și ad- 
ministratoră ală comitetului parochială gr. or 
din cetate, membru ală delegațiuniloră școle- 
loră române gr. or. din Brașovă, membru fun- 
datoră ală „Associațiunei transilvane pentru li
teratura română si cultura poporului română și 

ală maimultoră societăți de binefacere etc.
a încetată din vieță Sâmbătă în 2 

(14) Iunie a. c. la orele ll3/4 din nopte, 
după o grea și îndelungată suferință, în 
etate de 68 de ani. înmormântarea se 
va severși Luni în 4 (16) Iunie a. c. la 
orele 4 după amedl în cimiteriulă bise- 
ricei Sf. Nicolae din Prundă, conduc- 
tulă funebrală pornindă dela locuința 
decedatului din strada Funariloră de 
susă nr. 188. Despre acestă ireparabilă 
pierdere încunosciințămă cu adâncă du
rere pe tote rudeniile, pe toți amicii și 
cunoscuții multă regretatului și neuitatu
lui răposată.

Brașovu, 3 (15) Iunie 1890.
Paraschiva Alessiu, născ. Popasu, 

ca soră. George Popasu ca nepotă și 
fiu adoptivă.

Comitetulu parochială românii gr. or. 
din cetatea Brașovului ne trimite urmă- 
torulă anunciu:

Constantinii I. Popasu, comerciantă, 
epitropă parochială ală bisericei române 
gr. or. din cetatea Brașovului, membru ală 
Delegațiuniloră școlare, ală comunității 
Brașovului și ală comitetului adminis
trativă Jugaiană, nu mai este între cei 
vii! Nobilulă sâu sufletă și-a părăsită 
locașulă său pământescă Sâmbătă în 2 
Iuniu a. c. la ll:,/4 bre din nbpte. După 
ună serviciu neobosită de 15 ani ca epi
tropă parochială și economă ală funda- 
țiuniloră Jugaiane, în vârstă de 68 de 
ani a trecută la cele eterne. Acestă dure- 
rbsă și profundă simțită perdere, Comi- 
tetulă parochială o aduce la cunoscință 
publică.

«Uurigul* pieței l&rușuvtt

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

din 15 Iuniu ut. n, 1890.
Bancnote româneecl (Jump. 9.27 Vând. 9.30
Argintă româneecfi - „ 9.24 „ 9.27
Kopoleon-d’orl... n 9.31 „ 9.33
Lire turcesol - - ■ n 10.55 „ 10.60
Imperiali .... n 9.55 „ 9.G0
GalbinI „ 5.45 , 0.50
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Cursulă k bursa de Visas
din 14 Iuniu st. n. 1890

Rentr* de aur* 4%.........................103 10
Rents, de hârtiă5% .................... - - 99.40
împrumutul* căilor* ferate uneare -

aurii 119,90
dto argintii......................... 96.20

Amortisarea datoriei căilor* ferate do 
ostil ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilor* ferate do- 
ostil ungare (2-a emisiune i - -

Amortisarea datoriei căilor* forat* do
ostil ungare (8-a emis'une', - • 113.40

Bonuri rurale ungaro..........................S9.10
Bonuri croato-slavone....................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescti .............................. —.—
Imprumutulil cu premiul* ungurescti 138.50 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.—
Renta da hârtiă austriacă .... 88.40
Renta de argintii austriacă .... 89.55
Renta de aurii austriacă........................109.50
LosurI din 1860 ...... . 139.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 966.— 
Acțiunile băncei de credit* ungar. - 341.— 
Acțiunile băncei de credit* austr. • 303.25
Galbeni împărătesei- ...... 5.56
Napoleon-d’orI................................... 9.3372
Mărci 100 tmp. germano .... 57.60
I ondra 10 Livres sterlinge - - - - 117.30

Cele mai bune

Materii (stofe) de Brunn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri line 

SsesgeMmhof 
în Brunn.

Pentru unb rendii de haine bărbătesc! 
de primăverii seu veră

este de ajuns* unu cupon* în lungime de 
3T0 mtr., cari fac* 4 coțl de Viena.

Un* cupon* din 
lână veritabilă costă

fi. 4.80 calitatea obicinuită, 
ia*' fi. 7.75 calitatea fină. 
B** fi. 10.50 calitatea cea mai fină. 
BJ*- fi. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe sunt* de căpătat* în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînători și turiști, 
peruvien* și toscing* pentru haine de sa
lon*, postavuri pentru uniforme de amplo
iat!, stofe de spălat* din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichet* 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întoemai după mostre se garăntâzâ.

Mostre gratis și franco. 
268,40-30

ABONAMENTE

x

„GAZETA THAHSILVAHIEI"
Prețulu abonamentului este: 

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Avisii i-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

■
♦
R
♦*
<
■

X

3
6

12

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:
anii................................................................2
șese luni.........................., . . . . 1
trei luni...............................................

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

Pe
Pe
Pe

>

n. - 
fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

k'XXl

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arata și poșta ultimă.
Admînistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

:£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$

Mersulu trenuriloru
pe liniei e orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

S*redea5â—SSiadag» estaISudapesta—IPredealn

Trenă 
accele- 

ratu.

Tren* 
accele

rată
Tren de 

per
sane

Tren de 
per- 
s6ne

Viena 3.25 8.- 10.50
Budapesta 9.25 2.— 7.35 6.10’
Szolnok 11.29 4.05 11.07 9.28
P. Ladâny 1.07 5.46 1.20 11.58

Oradea-mare 2.24 Toi 3.02 inh| 2.32 7.11 3.09 2.06
Mezo-Telegd 3.02 7.41 3.48 2.46
R6v 3.33 8.16 4.31 3.40 t
Bratca 4.54 4.03 1
Bucia 5.14 4.25
Ciucia 4.26 9.05 5.40 4.51
Huiedin 4.58 9.35 6.22 5.321
Stana 6.3S 5.49
Aghiriș 6.59 6.11
Ghirbău 7 11 6.28
Nădășel 5.49 Trenu de pers 7.24 6.44

I 6.02 10.35 7.39 7.04 1
Clușiu | T12 11.02 7.54 8.30

Apahida 6.27 1123 8.11 8.55
Ghiriș 7.31 12.42 9.18 10.31
Cucerdea 7.55 1.18 9.49 11.19
Uidra 1.25 9 56 11.27
Vințul* de sus* 1.33 10.02 11.35
A.iud 8.21 1.55 10.22 12.02
_ . ! 8.37 2.14 10.39 12.26
Teiuș* 8.42 2.24 10.57 1.18
3răciunel* 2.49 11.20 1.54
Blașiu 9.14 3.02 11.36 2.11
Micăsasa 3.33 12.04 2.49
Copșa mic* 9.49 3.48 12.23 3.23
Mediaș* 10.07 12.39 3.46
Slisabetopole 10.30 1.08 4.27
Sighișdra 11.06 1.50 5.39
HașfalSu 11.22 2.06 6.03
Homorodfl 12.37 3.20 7.51
Augustin* 3.56 8.36
Apața 1.26 4.19 9.10
Feldidra 1.47 4.44 9.44

Brașov*
2.23 5.20 10.31
2.33 5.30

Timiș* 3.15 6.14 11.23
Predealu 3.47 6.45 12.08

BucurescI 9.30 1135

BucurescI

Brașov*

Clușiu

Viena

. Huiedin

i-Telegd

P. Ladâny 
Szolnok

ghișora

I
Oradea-mare <

Tren* Tron* 
accele
rat*

de 
pers.

I

accele
rată.

4.10
4.50
5.50

7 22

7.51
7.58
8.15

de sus*

8 45
9.16

a
10.36
10.48

12.01
12.31

T |
|lB.-l®esta-Ara«3w-TeiiaȘ|’®'eâ8sȘ“Ajradw-B3.“SBeslK. ®®g»șa-micâi—Sibiiw

l’ren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată .

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
accele

rată.

Trenă 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.

4.45.
9.12
9.41

10.17
10.32
.11.04
11.30
11,51
12.27

11.47
12.04
12.32
L2.44

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

Viena
BSudktpeeta
Szolnok

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.
6..
7.5
8.1
8.
8.
9.05
9.1»
9.43

10.021
10.41
10.56
11.13]
11.321 
12.07
12.41

1.09
3.08
5.10

Argdii

Glogovaț*
Gyorok
Pauliș*
Eiad.ii a-Lip ova 
Oonop
Berzava
Soborșin* 
Zamif
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibot*
Vințul* de jos*
Alba-Iulia
Teiuș*_______

8.—
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
"2.34 
=3.05 
|3.23 
“3.39

3

10.50 3.25 Teiuș*
9.40 Alba-Iulia
1.0'2 '
5.27 I
5.50'
6.02 1
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]

Vințul* do jos*
Șibot*
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zam* 
Soborșin* 
Berzava 
Conop* 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Arad* J 
I

Szolnok
Budupeata

Viena

5.49
Toii

'“6.24
16.53 
= 7.06
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

Tr. de p. T. iU p. Tr. omn

Copșa-micâ 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneș* 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

Silsîiu-©®gîșa-Enică
- Tr. oinn. Tr. «Ic p. Tr. de p.

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

7.45
6.05

Cucerdea -Oșoidieta 
S&eșhixiulâ s&sescu

sEuesda (Piski)-Ba’eta,®șem IPetreșeni- §âmeria(Piski)

I1

|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T.'omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațeg* 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn.l
4.03
4.49!
0.24! 

"6Â)4
6.43
7.28
8.-

8.15
10.40

6.05
fi

Murtștt-&udoșft-WstH$a j ^EStidta-Mm-feșîâ»3.ud®șu

Murâș*-Ludoș*
Țag*-Budatelecu
Bistrița

|T. omn. |
±zf
6.48;
9 o»

| Bistrița
" Țag*-Budatelec* 

g gg Murâș*-Ludoș*

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnez* orele de nopte.

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoș* 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernut* 4.33 9.57 4.54
Sânpaul* 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

| 5.30 10.54 5.35
Oșorheiu < 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.2b 7.-

săsescu-
^swa-Saeina-CsaceB-dea

Aradtt—TămSșĂB’a
T. omn. T. omn. '£■ omn. T. omn-

Arad* 6.18 4.18 Tiinișdra 6.30 1.10
Aradul* nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nâmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul* nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Arad* 9.25 3.55

Turda-fâfiniriș*

Miraștou 
Sânpaul* 
Iernut*
M. Bogata 
Ludoș* 
Cheța 
Cucerdea

CîBkărSșik — a'unlu

Oșorhelu

Reghlnul-săs.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.-

7.24 5.54
7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.58
902 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.2b

Tr. de p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simerâa (Piski)-Uiaied.

T75mn-
1.16
4.50
7.21

Ghirlș* 
Turda

7.40 10.50 3.56 H.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirlșg

8ig;Ba2ș®ra—Odorheiu

Sighișdra 
lOdorheiu

|__6^zl 11.25] Odorheiu 
j 7.49| 1.50}sighișdră

tipografia A, MUREAI A N U Brașov,

6.25 10.—

Sighișora

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. oinn,

4.-
4.21
4.50

SJaied.-Simeria (Piski).

Linieddra
Cerna

10.52 5.28 Simeria
8.40 2.45

9.25
9.51

10.10


