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tro-Ungaria este armată, ca nici
odată, găsescu acuma deodată 
că acesta armată nu e de ajunsu 
pentru apărarea monarchiei, că e 
în tote privințele defectudsă și că 
trebue să fiă desvoltată pe tdtși 
linia. Numai o singură esplicare 
și scusă esistă pentru o asemenea 
procedere, că adecă pacea nu1 se 
mai consideră ca asigurată pentru 
viitorulu celu mai apropiată și că 
se admite cu siguritate, că răsbo- 
iulă este aprdpe. Ceea ce se pe
trece acuma în Germania și în 
Austro-Ungaria nu e alta decâtă 
o mobilisare prealabilă. De aceea 
nu putemă crede asigurăriloră de 
pace ale d-lui Kalnoky, cari stau 
în așa mare contracjicere cu de
clarările ministrului de răsboiu.

Diplomații noștri — scrie 
„Egyetertes“ — nu suntă medici 
destulă de dibaci, ca să pdtă aduce 
însănătoșare păcii. Se vede der, că 
nu suntă alte prospecte, decâtă 
catastrofa. Decă sub catastrofă 
generalulă Bauer a înțelesu răs- 
boiulă, atunci mai bine ar fi ca 
acestă catastrofă neîncungiurabilă 
să isbucnescă mâne, decâtă poi- 
mâne, când și dușmanulă va fi 
câștigată o cp- Der are catastrofa 
acesta și o altă lăture, cu multă 
mai rușinosă , cea financiară, de 
care nu-i pasă ministrului de răs
boiu și la care trebue să se gân- 
descă ministrulă ungurescă de fi
nance. Este țera ndstră țera mi- 
liardeloră și nu e țeră săracă, care 
abia a începută să scape puțină 
de deficită și care acum nici fiiloru 
săi nu le mai pdte asigura pânea 

| de tdte cplele? Cine pdte sci mai 
bine ca ministrulă de finance, câte 
opintiri a trebuită se facă de mai 
bine de 20 de ani și trebue se facă 
încă și ac}î țera, ca să’șl asigureze 
celu puțină esistența de tote cjilele? 
Și acum din nou să vină molo- 
chulă pregătiriloră de resboiu și să 
înghiță tdte succesele opintiriloră 
fără părechiă ale „națiunei‘£ ?

„Egyetertes“ sfătuesce pe mi
nistrulă de finance Weckerle, ca 
să strige „generalului ministru co- 
mandantă“, ună „TZaZtf/“ hotărîtă. 
Se pdte ca Weckerle să facă ca 
premergetorulă său Szell și să 
risce postulă său, der nu va pute 
opri în nici ună casă povoiulă cre- 
diteloră militare. Șl-a legată odată 
monarchia ndstră sdrtea de aceea 
a Germaniei și acum nu-i mai ră
mâne decâtă a-o imita pe acesta 
în tdte, chiar și cu pericululă de 
a întâmpina o catastrofă.

Brașovd, 5 Iunie st. v.
însuflețirea, de care au fostu 

cuprinși membrii delegațiuniloru 
austro-ungare în urma espuneriloru 
pacînice ale ministrului de esterne, 
a dispărutu dintr’odată, ca o nă
lucă, făcendu locu celei mai amare 
desamăgirl; ilusiunile, ce le-a deș
teptată politica precaută a con
telui Kalnoky au fosta cu desă
vârșire nimicite de cătră coleguia 
seu dela ministeriuia comuna de 
resboiu, br. Bauer, care a mărtu
risită sincera, că pănă acum a 
fosta ce a fosta, der încă de aci 
încolo se voru pretinde dela mo- 
narchiă jertfe îndoita mai mari 
pentru armată.

Bugetulu de față, cjise gene- 
raluia Bauer, este numai o „câr- 
păcelă“. In viitoru va trebui se 
facă pretensiunl neasemănata mai 
mari. Va fi neapăratu de lipsă a 
se mări efectivuld de pace alu 
armatei, ceea ce va causa cheltu
ieli mai mari. Dânsulu a vorbitu 
în comisiunea ungurescă de 100 
de milione, der pdte că voru fi 
de lipsă și 120 de milibne, ba și 
mai multa. Stările de față în Eu
ropa — adause ministruia de răs- 
boiu — trebuie să ia odată unu 
sfârșita, fia printr’o catastrofă, fiă 
prin aceea, că vomu ajunge la o 
hotărîtă însănătoșare a păcii.

Perspectiva, ce-o arată minis
truia de răsboiu contribnabililord 
din monarchiă, este câta se pote 
de tristă, ba desperată, decă ne 
gândimu, că și sarcinile de ac|i 
abia le mai putemu suporta. De 
aceea foile independente din Viena 
și Pesta se unescu în părerea, 
că încordările estraordinare pentru 
înmulțirea și întărirea armatei nu 
suntd în proporția cu puterile eco
nomice ale poporațiunei monar- 
chiei și că, prelungindu-se situa- 
țiuneq, de față încă unu șira de 
ani, ușoru pdte urma o catastrofă, 
care să aibă cele mai triste urmări 
pentru monarchiă.

Cu mare greu le-a succesu gu- 
vernelora de dincolo și de din- 
coce de Laita, întroducându totu 
feliulu de dări și imposite nouă, 
de a micșora deficitula și a echi
libra puțind bugetele, când etă, că 
deficitula se întdree pe cealaltă 
ușă în formă de nouă împrumuturi 
spre înmulțirea cheltuelilord ordi
nare pentru armată.

Ce finitu va ave acesta? —în
trebă „N. fr. Presse“. Bine că mo- 
narchia trebue să fiă tare, trebue 
să se armeze, der e vorba de a 
aduce acesta necesitate în conso
nanță cu puterile țării, organisa- 
țiunea armatei să se facă așa, ca 
să nu sece tdte isvorele averei 
naționale.

Austro-Ungaria — 4^ce „Desfi 
Naplo“ — nu pdte suporta multu 
timpu pretensiunile militare for
țate. După câți-va ani trebue să 
ajungemu la ruina financiară și 
militară. Acesta trebue să-o înțe- 
legă bărbații de statu ai Germa
niei ca și aceia ai monarchiei 
ndstre. Este o absurditate, că a- 
ceia, cari înainte cu doi ani au 
declarată în delegațiunl, că Aus

Pressa rusăscă și espunerea contelui Kalnoky.

Aprope tdte (fiarele rusesc! mai de 
frunte comenteză espunerea contelui Kal
noky în delegațiunl. Tote se unescă în 
a recunosce, că desbaterile în delega
țiunl decurgă netedă și liniștită. Unele 
din ele accentueză chiar cu satisfacțiă, 
că contele Kalnoky n’a disă, că prietinia 
Serbiei cu Rusia este dușmănosă pentru

pentru ea“, ba „Petersburgkija Vjedo- 
mosti“ (fice chiar, că în politica orien
tală a Austro-Ungariei esistă șovăire.

Ce privesce pe Serbia, „Novosti“ 
(fice, că nu numai Scupcina și pressa, ci 
întregă poporulă sârbescă nu simpati- 
seză cu Austro-Ungaria. Guvernulă din 
Viena deci hotărască-se a renunța odată 
la amesteculă în decisiunile Serbiei și 
atunci antipatia poporului sârbă va 
dispărd. Guvernulă austriacă însă n’o 
vre acesta; cuvintele și faptele lui — 
ce privesce independența statei oră bal
canice — îșl contradiîă. Oprirea impor
tului porciloră sârbescl va atinge greu 
pe poporulă serbescă; ordinulă însă nu’șl 
va ajunge scopulă.

Situația internațională.

Cu tdte înarmările colosale, cjiarele 
streine mereu bucină, că pacea este asi
gurată. De curendă foia germană „Ham
burger Nachrichtenu a scrisă ună articulă 
mare și umflată, în care vorbindă despre 
situația internațională mai întâiu dice, 
că alianța germano-austro-ungară se ra- 
dimă pe base atâtă de solide, încâtă 
reînoirea ei n’ar întâmpina nici o greu
tate. In multe locuri se dă espresiune 
convingerei, că în Viena esistă ună cu
rentă contrară, care e de părerea, că 
alianța acesta nu este folositore pentru 
interesele vitale din' Balcani ale Austro- 
Ungariei de-oparte, er de altă parte e 
lucru sciută de totă lumea, că Austro- 
Ungaria ar veni într’o situațiă nespusă 
de strîmtorată, decă ar renunța acum la 
alianță. In contra Rusiei numai așa s’ar 
pute asigura, decă Austro-Ungaria i-ar 
ceda ei Bosnia și sfera sa de interese 
în Balcani, — lucru, care este o mare 
jertfă pentru Austro-Ungaria și la care 
nu este silită câtă timpă se află în tripla 
alianță. Ori și cum deră vomă privi lu
crurile, (fice „Hamburger Hachrichten“, 
alianța germano-austro-ungară, după câtă 
se pdte vede, este asigurată pentru ori 
ce eventualitate. Alianța acesta eschide 
o alianță între Germania și Rusia, care 
dealtfelă ar fi de-o valore dubiă pentru 
Germania, fiind-că alianța acesta nu s ar 
rădima pe simpatii. Fdia din Hamburg 
îșl sfîrșesce articululă astfelă:

Pănă când Germania, Austro - Un
garia și Italia voră râmând unite în 
tripla alianță, contândă și pe puterea 
maritimă a Angliei, pănă atunci pacea 
Europei nu va fi conturbată. Pe lângă 
înarmările care asigură pacea, va fi deci 
și pe viitoră vorba, ca tripla alianță sâ 
rămână pe basele ei originale și ea se 
nu se pună in serviciulă intereseloru spe
ciale. Noi credemă, că ce privesce pe 
Germania, direcția vechiă va fi urmată 
cu atențiune.

Bismarck, Caprivi și Verdy <lu Vernois.

Oposiția, ce se face proiectului mi
litară germană, dă ansă la scirl care de 
care mai sensaționale. In (filele din 
urmă o telegramă din străinătate anun
țase, că ministrulă de răsboiu germană 
Verdy du Vernois ar fi în ajună de a 
căde, er alaltăerl se lățise în Berlină 
faima, că posiția cancelarului Caprivi se 
clatină și că Bismarck îșl va reocupa 
loculă de mai nainte. piarulă germană 
„Freissinige Zeitung“ scrie următdrele: 
„Suntă în Berlină dmenl, cari vorbescă, 
că Bismarck se gândesce la aceea, că 
respingerea proiectului militară va face 

sa. Bismarck la
când a lăsată la o parte pro-

Austro-Ungaria. O împrejurare însă con
stată foile rusescl, și anume că: „Afa
cerile Austro-Ungariei în Peninsula Bal
canică nu suntă nici decum satisfăcătore

posibilă rechiămarea 
timpulă său,

iectulă militară, asupra căruia se des- 
bate, a făcut’o cu intențiune ca decă se 
va întâmpla o schimbare de cancelară, 
elă să-i facă de drumă următorului său. “ 
Numita fdiă apoi adauge: „Decă întru 
adevără principele Bismarck a reflectată 
la astfelă de lucruri, se va înșela cu 
atâtă mai tare, căci acesta este ună 
lucru, care privitoră la politică nici că 
se pote înohipui.

Aspirațiunile Serbiei.
Serbarea comemorativă dela Șabatz 

a dată taberei liberale sârbesol prilegiu 
de a arăta din pressă aspirațiunile Ser
biei. Organulă liberală din Șabatz a pu
blicată, cu ocasiunea serbării făcute în 
ondrea dinastiei ObrenovicI, o poesiă 
festivă, adresată regelui Alexandru, oare 
cuprinde următdrele cuvinte: „Te salută, 
o, Domne, valurile arginții ale Savei și 
ale Drinei! Și Bosnia te salută, vechia 
patriă a Sârbiloră! Când se va ivi în 
fine diua, în care armata Serbiei va în
tră în Bosnia ?!“ In articululă festivă alu 
foiei, Șabatzulă e desemnată ca sentinela 
Serbiei în contra inimicului ereditară. 
Articululă înoheiă astfelă: „Fii bine ve
nită, Domne, în acestă ană în Șabatz, 
în anulă viitoră însă în Serajevo, Priz- 
rend și Salonică!u

Serbia și espunerea lui Kalnoky.
O telegramă din Belgradă împărtă- 

șesce, că (fiarele sârbescl continuă a se 
ocupa’ cu espunerea ministrului Kalnoky 
în modă mai multă ori mai puțină iri
tată, der mai corăspuncfătoră stării lu- 
cruriloră și declarațiunei oficiale a gu
vernului sârbescă. Soirea telegrafică, că 
„Narodny Dnevnik a publicată ună ar
ticulă violentă în contra Austro-Unga
riei atacând’o, nu corăspunde adevăru
lui, căci articolulă din vorbă protestâză 
în adevără, dâr e obiectivă și nici de- 
cum agresivă. Soirea despre confiscarea 
(jiareloră din Viena și Pesta e neade
vărată.

Totă din Belgradă se împărtășesce, 
că autoritățile vamale ungare au respinsă 
ună șlepă cu ună nou transportă de 
porci din Serbia. Se mai spune, că in
sula Drinei, Mlinska-Ada, s’a constatată 
ca teritoriu ungară, și așa apare îndrep
tățită confiscarea viteloră sârbescl, aduse 
la pășune pe insulă, de autoritățile aus
tro-ungare.

Pregătiri militare francese.
O telegramă din Parisă împărtășesce 

soirea, că senatulă francesă a votată un 
proiectă de lege, prin care eventuală se 
încorporeză armata teritorială — milițiile 

în armata activă. Prin acestă proiect 
puterea armatei francese de ântâia liniă 
devine înspăimântătdre. Pute-va Germa
nia să țină pasă ou Franța ?

SOIRILE VILEI.
Reuniunea femeilorfl române din Aradfi 

și provincii șl-a ținută adunarea generală 
în 12 Iunie n. c. în Aradă sub condu- 
oerea d-nei v.-președintă Aurelia Beleșă, 
fiindă de față 60 de dame române din 
Aradă și provincia. P. S. Sa părintele 
Episcopă Ioană Mețiană, ca patronă ală 
reuniunei, încă lua parte la adunare. S’a 
constatată, că Reuniunea numără 175 
de membri și are ună capitală de 
aprdpe 5000 fl. S’a alesă cu unanimitate 
presidentă a Reuniunei d-na vice-presi- 
dentă A. Beleșiu, vice-presidentă d-na 
oassieră Rhea Silvia Ceontea, dr cassieră
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copii au fostă găsiți înecați în șanțurile 
șoselei ce duce la Colentina, la cără- 
midăria dela Colentina au fostă omo- 
rîțl patru lucrători, dărîmându-se ună 
șopronă peste ei. Nici bătrânii nu’șl 
aducă aminte să fi mal apucată o ase
menea furtună.

* * *

*) Intre partisanii Sătmarului și între aceia, 
cari ceru Careii-marl ca metropolă a comita
tului s’a încinsă o luptă înverșunată. Intre Ro
mâni încă au fostă deosebiri de păreri în pri
vința acesta, de aceea urmându principiului 
„audiatul- et altera pars44 dămă locu corespon
denței de mai susă. — Red.

Reforma cualificărei profesorilor!! de 
gimnastică. Ministrulă de instrucțiune, 
Albin Csaky,' a conchiămată în minis
terulă de instrucțiune publică pe cfiua 
de 16 a 1. c. ună consiliu specială în care 
s’a pertractată oestiunea oualifieării pro- 
fesoriloră de gimnastică. Conferinței i-8’au 
pusu următorele întrebări: 1) De ce or- 
ganisațiune să fiă institutulă de gim
nastică, care se va înființa, pentru cua- 
lificarea profesoriloră de gimnastică ? Să 
se organiseze în sânulă vre-unei reuniuni 
său în modă de sine stătătorii ? Indi- 
vidiiJJ ce felă de pregătire și etate tre- 
bue să aibă pentru a pute fi primiți ? 
Câtă timpă să dureze cursulă de instruc
țiune? Ce felă de obiecte și în ce es- 
tensiune să se îmbrățișeze institutulă ? 
2) Pe lângă institutulă de cualificare, ce 
se va înființa pentru profesorii de gim
nastică, se va mai simți trebuința deschi
derii cursuriloră suplementare de gim
nastică? Decă da, câtă timpă să dureze 
și de ce organisațiune să fiă? 3) Cursu
rile de câte trei ani ce s’au înființată în 
pedagogiile de stată civile din Budapesta 
pentru cualificarea învățătoriloră și învă- 
țătoreloră dela școlele civile suntă ore 
a se mai susține și nu reclamă îndrep
tări în vr’o privință ? 4) Ce felu de dis- 
posiții suntă necesare a se lua în peda
gogiile pentru învățătorii și învățătorele 
școleloră poporale pentru ca învățătorii 
și învățătorele dela școlele normale să 
potă câștiga o instrucțiunne și cualifi- 
cațiă conformă esigințeloră instrucțiunei 
gimnasticei în școlele normale ? Bate 
de ajunsă timpulă, ce s’a luată spre 
acestă scopă în programulfi preparan- 
diiloră de stată ? Este de dorită ca din 
considerarea stărei instrucțiunei gimnas
ticei să se facă deosebire nominală între 
institutele de instrucțiune și dela acei 
învățători, cari cu privire la gimnastică 
suntă cualificațl în institute necorăspun- 
dătore, să se ceră a se supune la ună 
deosebită esamenă de gimnastică? In 
rine ministrulă dice, că afară de aceste 
întrebări, mai potă forma obiectulă con
sultării și alte întrebări, ce stau în legă
tură cu acestea.

* * *
Ministrulu Gsaky în Clușiu. „Kolozs- 

vâr“ dela 16 Iunie ne spune, că ministrul 
de instrucțiune contele Albin Csaky a 
sosită la 15 Iunie n. în Clușiu în celă 
mai strictă incognito. Foiă ungurescă 
într’ună raportă dice, că ministrulă Csaky 
a cercetată tote institutele culturale, 
examinândă și cele mai mici amănunte. 
Numai a doua di dimineța s’a lățită ves
tea în Clușiu, că a sosită ministrulă. 
„Kolozsvâr44 spune, că d-lă Csaky nu 
este îndestulită cu încăperile universi
tății, despre care să fi cjisfi, că jîn iterio- 
rulă ei nu pote să umble omulă sigură, 
decâtă cu o chartă și că pănă și studen- 
țiloră crede, că 11-e greu a afla sala în 
care au să asculte prelegerile.

* * *
Școlele de învățăcei. In urma unei 

ordinațiunl a ministrului de comerță 
se tragă la răspunderd și se pedepsescă 
după § 4, art. de lege XXXVIII pentru 
negligență în visitarea școleloră și acei 
învățăcei, cari nu locuescă la stăpânii 
loră, ci acasă în familiă.

* * *
Vărsare de apă. Duminecă noptea 

spre Luni, în urma ploii celei mari, s’a 
ruptă stăvilarulă canalului Timișfi din 
susă în Dersteșiapa a inundată loculă 
pănă la stația căii ferate, pricinuindă 
mari pagube în sămenăturl și stricăciuni 
la traseu. Câteva case de lângă stațiă stau 
în apă.

• * *
Oficiulă poștalii din Tusnadu a înce

pută la 16 Iunie n. a funcționa pentru

d-na Barbara Antonescu. In fine adu
narea a enunciate — după cum ne spune 
„Bis. și Școla“ — următorulă condusă: 

In considerare, că consistoriulă din 
Aradă a fostă încredințată din partea 
Sinodului eparchială din anulă curentă, 
a stărui, ca câtă mai curând ă sâ în
ființeze și activeze o.școlă de fete cu 
internată în Aradă, care scopă îlă ur- 
măresce și acestă reuniune, și în consi
derare, că înființarea unei astfelă de 
școle este urgentă reclamată de trebuin
țele de cultură și educațiune ale nemului 
românescă din acele părți, adunarea ge
nerală aviseză comitetulă reuniunei a 
întră în pertractare cu consistoriulă din 
Aradă în acestă afacere și a conlucra 
și din partea sa la realisarea acestui 
scopă, dându-i tot-odată autorisarea, ca 
sâ potă spesa spre acestă scopă din 
averea reuniunei sumele ce voră fi de 
trebuință.

* * * *
Fonduri de pensiune pentru preoți. 

Ună preotă română din diecesa Gherlei, 
într’o corespondență adresată nouă, plede- 
ză pentru înființarea de fonduri de aj utorare 
ori de pensiune pentru preoții prea rău 
dotați ori tinvalidl și’pentru preotesele văd. 
în tote îdieceseleromâne, în cari pănă acum 
nu esistă asemenea fonduri. „Să înfiin- 
țămă fonduri diecesane sub administra
rea preoțimei rurale11, — cjice numitulă 
preotă, — „Să dămă fiă-care preotă 
câte-o anumită sumă anuală spre acestă 
scopu, și decă noi nu ne vomă bucura 
de rodele acestei munci a nostre, celă 
puțină următorii noștri nu se voră mai 
plânge asemenea nouă, er noi când^ne va 
suna ora morții ne vomă pută despărți 
mai mângăiați, căci familiile nuni le-amă 
lăsată chiar numai așa, în voia întâm- 
plărei.44

* * *
înlocuirea limbei grecesc!. într’o an

chetă ținută la ministeriulă ung. de in
strucția s’a hotărîtă, ca în loculă limbei 
grecescl să se învețe mai intensivă, pe 
basa cetirei autorilor fi, literatura ungu- 
rescă; s’au desemnată autorii greci, car 
au să fiă cetiți în traducere ungurescă, 
și s’a admisă și biografia și caracterisarea 
activitățiii celoră mai distinși dintre ei 
(Homeră, Tucidide). Desemnulă liberă 
se instruăză în tote patru clasele su- 
periore, geometria descriptivă numai în 
cele două classe din urmă.

* * *
Purtarea titlului de ingineră s’a re

gulată astfelă de ministerulă instrucțiu- 
nei în înțelegere cu celelalte ministerii 
interesate: Titlulă de „ingineră diplo- 
mată“ suntă îndreptățiți a-lă purta numai 
aceia, cari au obținută o diplomă înainte 
de 1850, ori cari după 1850 au obținută 
absolutoriu ori o diplomă seu dela uni
versitate, seu dela politechnică, pe când 
aceia, cari au ascultată acolo numai spe
cialități singuratice, au să pârte numai 
titlulă de „ingineră14. Aceia, cari înainte 
de 1880 au obținută diploma de geo
metri la politeohniculă Iosif, au să porte 
titlulă de „geometru diplomată44. In fine 
și funcționarii aflători în serviciulă sta
tului ori municipiului, însărcinați cu 
agende technice, ohiar de ar ave cualifi- 
care technică, au să porte titlulă de „in
gineră44 numai câtă timpă provădă ser- 
viciulă technioă, cu oare suntă însăr
cinați.

* * £
Furtună mare. Vineri în săptămâna 

trecută s’a descărcată asupra Bucures- 
ciloră o furtună grozavă. Tunetele și 
fulgerile urmau unulă după altulu, ven- 
tulă sufla violentă și ploia, amestecată 
cu grindină, cădea șiroie. Stradele se 
transformaseră în părae, așa că se în
fățișa oapitala ca inundată. Furtuna a 
pricinuita stricăciuni mari în parcuri, în 
grădini, rupendă arbori, și chiar la edi
ficii. In provincia pagubele suntă enorme, 
mulțl agricultori suntă ruinați, căci grin
dina, în greutate pănă la 100 grame, a 
nimicită multe recolte. In Câmpulă co- 
oonei din BucurescI nisce ruine s’au dă
râmată omorîndfi cinci copii, er alțr 

timpă de trei luni. Oficiulă primesce și 
predă scrisori și pachete de totă felulă, 
primesce și îmâneză telegrame, primesce 
și plătesce depuneri la cassa poștală de 
păstrare. Intre Tusnadă și St. Mărtină 
ein Ciucă și între Tușnadă și Sepsi- 
Sângeorgiu circulă în fiă-care di căruțe 
de poște.

** *
Judecată la morte prin ștrengii. Tri- 

bunalulă din Comorn, după o pertractare 
de două diie, a judecată la morte prin 
ștrengă pe ucigașulă Janos Pdcze, care a 
omorîtă pe mamă-sa și pe soră-sa.

Pregătirile electorale în Bucovina.
Din Cernăuți se scrie între al

tele lui „N. fr. Presse":
Pregătirile electorale pentru viitorele 

alegeri nouă de’deputațl în dieta bucovi- 
nenă oferă adl ună tablou mai tistă ca 
totdeuna, din causa machinațiuniloră 
electorale, care facă să se di )ă, că de
putății mai multă se numescă, decâtă se 
alegă. Comitetulă centrală electorală die- 
tală desemneză simplu pe cei mai mulțl 
deputațl. dietall și’i impune alegătoriloră. 
La alegere se mai folosescu și cunoscu
tele mijloce ale puterii. De altă parte 
boerii autochtonl s’au unită de astă-dată 
cu marii proprietari poloni și au încinsă 
cu iubirea loră fericitore mai tote cer- 
cercurile electorale ale Bucovinei. De 
faptă acestă comitetă ală țării constătă- 
toră din mari proprietari de naționalitate 
română și polonă de rândulă acesta nu 
s’a mai mărginită la pregătiri electorale 
în propria lui tabără, adecă în curia ma- 
rei proprietăți secunde, care, precum se 
scie, are să trimită în dieta optă depu- 
tațl, ci a hotărîtă a’șl estinde activita
tea și asupra celoră două-spră-c^ece cer
curi electorale rurale, ba chiar și asu
pra orașeloră în Bucovina, cu singura 
escepțiune a capitalei țării, Cernăuți, pe 
care fiindă cuprinși de marinimiă, a lă- 
sat’o la libera hotărîre a alegătoriloră. Cer- 
curiloră electorale rurale în numără 
de două-spră-cj.ece li-s’au pusă pe listă 
candidați ori mari proprietari naționali, 
ori funcționari politici alipiți loră cu 
totă inima. Ruteniloră, cari facă peste 
47 (?) procente din poporațiunea Buco
vinei, li-s’au lătată în acestă listă trei 
locuri. AdevăratI representanți ai țăra- 
niloră, de cari erau pe la 1870 șese 
în dietă, nu se voră vede nici de aci în
colo.

Acestă espunere a situațiunei 
în Bucovina, relativă la pregăti
rile pentru alegerile dietale, e atâtu 
de confusă, încâtu numai atâta 
poți deduce din ea, că Ruteniloru 
nu le convine unirea mariloru pro
prietari români cu cei poloni.

0 adunare a Cehiloru tinerî.
In Praga s’a ținută la 13 Iunie o 

adunare a Cehiloră tineri, la care"a par
ticipată multă lume. Președintele clubu
lui Cehiloră tineri, profesorulă Tilscher^ 
deschise adunarea cu o vorbire, în care 
arătă, că s’au găsită fii ai poporului ceh 
(adecă Cehii bătrâni), cari au vrut sâ’lă 
jertfescă pe acesta. Din norocire însă a 
fostă de față în dietă o grămăjoră de 
adevărațl representanți ai poporului cehă, 
cari au fostă conscii de datoria loră și 
n’au uitată, că e vorba de esistența po
porului loră. Acum nu mai e nici ună 
Cehă, care să nu scie, că pactulă e ună 
periculă, în contra căruia poporulă tre- 
bue să-și adune puteri nouă și să-și fău- 
rescă arme nouă. Pentru acesta s’a con
vocată adunarea.

Deputatulă dietală și profesorulă 
Blazek arăta, că guvernulă Taaffe e mai 
rău decâtă guvernele de mai nainte cre- 
dinciose constituțiunei. Dovadă pactulă 
și ordonanțele guvernului în cestiunea 
limbei și a școleloră. In dietă Cehii bă
trâni au ștersă din programă dreptulă 
de stată și încoronarea. (Strigăte de: 
Pereat!) Folosindă slăbiciunea Cehiloră 
bătrâni, cari și-au perdută creditulă și 
au ajunsă să adune fărîmiturile (Strigăte:

Rușine să le fiă babalîciloră și lachei- 
loră cehi bătrâni), contele Taaffe li-a 
făcută Germaniloră concesiuni. Der pao- 
tulă numai atunol se pote săvârși, când 
punctațiunile mulțămescă pe amândouă 
naționalitățile.

Dr. Bzorad adv. în Deutsch-Brod 
atacă violentă politica lui Rieger și 
aprobă în numele poporațiunei rurale 
purtarea deputațiloră cehi tineri; depu
tatulă Dr. Engel arăta situațiunea po
litică.

S’a luată apoi unanimă următorea 
resoluțiune: Deputațiloră cehi tineri li-se 
esprimă mulțămită pentru purtarea loră 
în dietă; totodată se esprimă părerea 
de rău, că deputății cehi bătrâni nu 
și-au depusă mandatele. Adunarea aș
teptă cu încredere, că acesta se va în
tâmpla în celă mai apropiată timpă ori 
că deputății cehi bătrâni, avândă in ve
dere situațiunea politică actuală, voră 
intra în clubulă Cehiloră tineri.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Sătmaru1}, 13 Iuniu 1890.

In Nr. 118 ală „Gazetei44, sub titlulă: 
„Gestiunea metropolei comitatului Satu- 
mare'1, d-lă L. M. învitâ pe membrii ro
mâni ai representațiunei comitatense, ca 
la congregațiunea din 12 Iuniu să vo
teze pe lângă Cărei, și nu pe lângă Săt- 
mară. S’a și ținută adunarea memorabilă, 
der propunerea Careieniloră, ca „ces
tiunea metropolei14 să nu se admită la 
ordinea dilei, s’a respinsă cu 316 în 
contra a 187 voturi, și apoi s’a decisă 
mutarea reședinței comitatense dela Cărei 
la Sătmaru cu 315 în contra a 21 vo
turi. — Careienii adecă, vădându - șl 
minoritatea, nici n’au votată mai încolo.

Maioritatea membriloră români pre- 
sențl a votată în favorea Sătmarului. 
Interesulă publică justifică pe deplină 
votulă maiorităței. Opidulă Cărei e si
tuată în marginea comitatului, și numai 
înfluința snmețiloră conți de Kârolyi a 
isbutită a ține acolo de UDă secolă și 
jumătate reședința comitatensă, într’ună 
orașu atâtă de inferioră rivalului său.

Totuși decă în Cărei ar fi o coloniă 
română, ce-șl păstreză limba, relegea și 
datinile străvechi, și unde ar fi posibilă 
o desvoltare românescă, nici ună Ro
mână n’ar pute vota, după cum votase 
maioritatea. Durere, însă, Românismulă 
în Cărei stă încă mai rău, decâtă în 
cetatea lib. reg. a Sătmarului.—Desna- 
ționalisare și aici, și acolo !

Așaderă întrebarea pote fi numai 
aceea, că Românimei esterne din comi- 
tată unde i-ar fi mai aprope, mai înde
mână v.-comitele, sedria orfanalăr, direc
țiunea financială, oficiulă technică de 
stată; eră membriloră loculă adunări- 
loră ? — Nesmintită că în Sătmară. Apoi 
unde se află măeștri mai mulțl, mai buni, 
comercianțl mai număroșl și mai bogată 
provăduțl, târguri mai dese și mai bine 
frecuentate ? — Nesmintită, că în Săt
maru. Unde suntă mai multe și mai re
numite institute de învățămentă ?—Nes
mintită că în Sătmară. Tribunalulă reg. 
și așa e aici și nu la Cărei; aici a fostă 
pănă la organisarea din anulă trecută 
și direcțiunea financiară a 5 comitate.

Deră de Sătmară se legă reminis
cențe durerose, cjice d-lă L. M. Aici 
s’a înființată societatea Szechenyi-ană. 
— Este adevărată. Insă vestita contribu- 
țiune culturală de 1% s’a votată la 
Cărei, la propunerea contelui Ștefană 
Kârolyi. Și acei patru Români, cari au 
votată în contra acestei contribuțiunl, 
au fostă din Sătmară, de lângă Sătmaru 
și din Baia-mare,—eră nu din Cărei, sâu 
de lângă Cărei, măcar că mai mulțl 
Români mari locuescu tocmai în pragulă 
Careiloră.

Suum cuique. Orașulă Sătmară în
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mai multe rânduri s’a arătată de forte 
netolerantă în privința națională.

Sâ finaii însă drepți. Ore când ou 
multă pomenitulă procesă ală părintelui 
V. Lucaciu mai o săptămână întregi se 
accentua ou atâta bărbățiă caracterul ă 
românescă ală celoră citați, seu venițl de 
bună voiă la pertractările acele, întem- 
platu-i-s’a cuiva cea mai mică scă
dere din causa folosirei limbei române ?2) 

Scimă și aceea cu toții, că orașulă 
Sătmară — ce nu se va fi întemplândă 
P£ airea — plătesce din cassa comunală 
pe preotulă română cu 600 fi., pe oan- 
torulă-învățătoră și alțl 3 învățători ro
mâni — 2 în orașă, 1 la viile Sătmarului 
— cu câte 500 fi. la ană, totă orașulă 
le dă cuartiră seu bani de cuartiră și 
lemne de focă în abundanță;— scimă, că 
pământurile folosite de preotă, oantoră, 
tătă (crîsnică seu clisieră) tote-să din 
ale orașului, și deși acuma ’să intabu
late pe biserică, totuși chiar și contri- 
buțiunea acelora o plătesce orașulă.

2) Raporturile, ce le-amu primită atunci, 
nu vorbiau așa. lied.

’) E tristă, că nu s’au făcută și pănă 
acuma pași pentru restituirea limbei românescl 
în școlă și in adunările D-Vostră bisericescl. 
N’avețI de gâridă se’i faceți nici în viitoră. ? 

l-led.
4J Va se clică greco-catolicii o ducă bi- 

nișoră, numai Românii o ducă rău !! — Tristă
de totă! Red. 1

Dreptă, că medalia acesta are partea 
sa reservă, și prea tristă. Că adecă în 
scola română din orașii limba de propu
nere este cea maghiară. Deră nu tocmai 
din vina orașului, ci mai multă din 
vina poporațiunei gr. cat. mixte — ro
mână și rutenă — și a unora din foștii 
preoți, d. e. a russului maghiaronă Gu- 
lovics. Căci nu de erl de alaltă-erl, ci 
de pe când nu s’au fostă ivită încă ten
dințele de maghiarisare, adecă din bă
trâni ni-e totă ungurescă școla normală 
și adunările bisericesc^.3)

Numai în biserică avemă mângâierea 
de a audi limba româuescă.

Așa însă, după cum au fostă omenii 
noștri de aici — mai multă greco-ca- 
tolicl decâtă români — n’au pre avută 
de a se plânge în contra orașului.

Și adl se amiutesce, că înainte de 
1848 timpă îndelungată primarulă ora
șului a fostă ună Română gr. c. : Petru 
Papp. Și așa a fostă și protonotaruiă : 
Somlyai, care a ajunsă a fi și deputatulă 
orașului. După 1867 a fostă în două 
rânduri ablegatulă orașului: Ioană Kiss, 
Română din Chioră, trecută însă la con
fesiunea reformată.

Sub provisoriu și la începutulă erei 
constituționale au fostă doi senatori gr. 
c.: Heletya și Sândor, dintre cari celă 
dintâiu era Română dechiarată. Și adl 
e gr. cat. unulă dintre senatori, așiși- 
derea-să gr.- catolici: pădurarulă, doi 
oficianțl de contabilitate, ună executoră, 
ună cancelistă, doi vânători. Firesce, 
dintre aceștia nu vorbesce mai nicl-unulă 
bine românesce. 4)

Abstragendă dela cestiunea limbei, 
vina stărei deplorabile, în. care ne aflămă, 
este în parte mare sărăcia nostră și pu
țina trăinicia, ce o dovedimă. Așa d. e. 
în representațiunea orașului nu este nici 
ună Română. Decă amă sta mai bine ma- 
terialicesoe, ar fi bareml câțiva viriliștl. 
La oomitată între cincl-șese sute de mem
bri suntă cam 10 viriliștl români și la 30 
membri aleși. Pe când jidovii suntu viri- 
liști și aleși la olaltâ 85—90. Așa apoi 
să nu se mire d-lă L. M., că la alege
rile comitatense n’au reeșită decâtă ună 
protopretoră (d. Vas. Indre din Șomcuta 
mare) și ună pretoră (Szabo) dintre Ro
mâni. (Altoum chiar dintre Unguri au 
reușită aprope numai rudeniile fișpa- 
nului.'

Și apoi în fața numărului de totă 
mică ală membriloră români și ală nu
mărului colosală ală membriloră nero
mâni să nu hasardeze d. L. M. de altă
dată afirmarea, că reușirea vice-comitelui 
„numai voturile Româniloră o-au mijlo- 
locită“. Și în fața intereseloră generale 
să mai slăbescă cu veleitatea de a an-

gaj a pe toți membrii români... pentru 
sprijinirea Careiloră. — încă câte-va 
vorbe în genere:

Suntemă noi 100,000 Români în oo
mitată, deră nu suntemă în stare să tri- 
mitemă decâtă o mână de omeni de ai 
noștri în representațiunea municipală. 
Pe când și după sistemulă politică ne
favorabilă de acjl de putută s’ar pute 
scdte bareml din urnă cu multă mai 
mulțl, decă d. e comunele n’ar alege 
după comandă și pentru vină și vinarsă 
pe notarii maghiari și evrei, pe diregă- 
torașii și domnașii de Ungură, —ci și-ar 
da voturile pentru Români. Insă de o 
parte lipsa de trecere înaintea poporului, 
ori lipsa de independență materială, eră 
de altă parte lipsa de cresoere și disci
plină națională ne împedecă la totă pa- 
șulă; — și ce e mai tristă, aceste rele 
niol nu se voră pute înlătura cu una cu 
două, și mai alesă nu le voră curma acele 
nici orașulă Sătmară, deră niol oontele 
Kârolyi ; ci numai: sădirea spiritului de 
întreprindere între noi, lățirea cunoscin- 
țeloru practice, dedarea cu lucrarea întinsă, 
vieța freză și cruțătore, și apoi con
lucrarea frățâscă, luminată și perseverantă. 
Așa doră ne vomă pute crea noi Ro
mânii o posițiune materială și politică 
mai demnă.

Deră încâtă pentru unele forme ale 
vieței naționale și chiar și pentru limbă, 
unele părți din comitatulă nostru și 
atunci forte cu greu voră pute imita 
ținuturile române mai fericită situate, 
pentru-că după dicala francesă: „La 
lisiere est pire que le drap“ = mar
ginea pănurei e mai rea decâtă pă- 
nura ; eră noi suntemă aici tocmai 
în marginea Românimei.5)

i — — 11.

Reguiarea averiloru năseudene.
Protocol»

(Urmare).

Deore-ce însă în urma unoră ca
șuri, ori întâmplări estraordinare față de 
comerciulă de lemne pote obveni și 
aceea, că din venitulă curată de pe dece 
ani pretensiunea erariului să nu se potă 
acoperi pe deplină, așa prin înțelegere 
comună pentru casulă acesta se stato- 
resce ca încependă dela 1 Ianuarie 1901 
din venitulă păduriloră administrânde 
cumulativă în prima liniă să se acopere 
dările erariale, comitatense și comunale, 
apoi spesele de administrare și esploa- 
tare, er ce va rămâne după acoperirea 
acestora ca venită curată, să se împartă 
în două părți egale, din care jumătate 
să se întrebuințeze pentru acoperirea 
sumeloră anticipate de erariulă regiu, er 
cealaltă parte jumătate să se estrădea 
comuneloră numite îu punctulă IV, ob- 
servându-se totă-odată, că în casulă a- 
cesta ratele împrumuteloră amintite în 
punctulă 4 se voră acoperi din compe- 
tința respectiveloră comune.

In urmă pentru casulă decă suma 
anticipată br. Kemeny Domokos et eons, 
precum și suma din punctulă III antici
pată advocațiloră s’ar pută replăti și 
înainte de dece ani, atunci venitulă cu
rată ce va rămâne după acoperirea tu- 
turoră dăriloră, a speseloră de adminis
trația și de esploatare, precum și după 
solvirea rateloră din împrumutele con
trase cu aprobarea mai înaltă în scopulă 
pregătirei planuriloră de economisare, 
se va împărți numai decâtă în sensulă 
citatului proiectă de lege respective în 
sensulă aducendei legi între comunele 
proprietare.

7. Sentințele aduse în procesulă de 
evioțiune intentată de erariulă regiu ca 
actoră cu acțiunea sa presentată la tri- 
bunalulă regiu din Bistrița în 24 Ia
nuarie 1885 sub Nr. 312 contra tuturora 
comuneloră din fostulă districtă ală Nă- 
săudului, apoi contra fondului scolastică 
și de stipendiă pentru de a suporta ur
mările procesului intentată de familia 
Kemeny, se susțină pănă atunci în va
lora de dreptă, pănă când sumele an
ticipate de erariulă regia pe basa acestei 
împăciuiri atâtă Br. Kemeny Domokos 
et cons, câtă și numițiloru advocațl se 
voră replăti pe deplină din venitulă cu
rată ală păduriloră comuneloră din fos
tulă districtă ală Năsâudului adminis
trânde comulativă din partea statului.

’’) Tocmai pentru aceea ar trebui cu toții 
s6 stăruimă din răsputeri, ca să se fortifice 
marginile acestea ale Românismului, — Red.

5984/2, în prot. Nr. 774 Nr. top. 5990/1 
și 5989, în prot. Nr. 775 Nr. top. 5991,
îu prot. Nr 776 Nr. top. 5993 și 5994,
în prot. Nr. 780 Nr. top. 5999 și 6000,
în prot, Nr. 784 Nr. top. 6009 și 6010,
în prot. Nr. 810 Nr. top. 6011, 6012, 
6013, 6014/1, 6014/2, 6014/3, 6014/4, 
6014/5 și 6014/6, în prot. Nr. 812 Nr. 
top. 6036/1, 6036/2, 6036/3, 6036/5, 
6036/6, 6041, 6042, 6042/1, 6042/2, 6043 
și 6045, în prot. Nr. 811 N. top. 6036/4, 
în pr. 805 Nr. top. 6051/1, 6051/2, 6051/3, 
6051/4, 6051/5, 6051/6, 6051/7, 6051/8, 
6051/9,6051/10,6051/12,6051/13,6051/14, 
6051/15, 6051/16, 6051/17, 6051/18,
6051/19,6051/20, 6052/1, 6052/2, 6052/3, 
6052/4, 6052/5, 6052/6, 6052/7, în prot. 
Nr. 261 Nr. top. 6050, în prot. Nr. 811 
Nr. top. 6039 și 6040 în prot. Nr. 806 
Nr. 6033, în prot. Nr. 810 Nr. top. 6033/1 
și 6034, în prot. Nr. 758 Nr. top. 5961 
și 5962, în proț. Nr. 819 Nr. top. 6029 
și 6030, în prot. Nr. 809 Nr. top. 6032. 
în prot. Nr. 789 Nr. top. 6027 și 6028, 
în prot. Nr. 790 Nr. top. 6031, în prot. 
Nr. 824 Nr. topografică 6023, 6024. 
6025 și 6026, în prot. Nr. 785 Nr. top.
6016, în prot. Nr. 786 Nr. top. 6017 și
6018, în prot. Nr. 823 Nr. top. 6019 și
6020, în prot. Nr. 787 Nr. top. 6021/1 și
6022/1, în prot. Nr. 788 Nr. top. 6021/2 
și 6022/2, în prot. Nr. 809 Nr. top. 5970, 
5946/3, 6015/1, 6015/2 și 6015/3, în prot. 
Nr. 830 Nr. top. 6005 și 6006/1, în prot. 
Nr. 783 Nr. top. 6006/2 și 6006/3, în 
prot. Nr. 781 Nr. top. 6003 și 6004/1, în 
prot. Nr. 782 Nr. top. 6004/2 și 6004/3, 
în prot. Nr. 821 Nr. top. 6001 și 6002, 
în prot. Nr. 822 Nr. top. 6007 și 6008, 
în prot. Nr. 773 Nr. top. 5987 și 5988, în 
prot. Nr. 772 Nr. top. 5985 și 5986, 
îu prot. Nr. 767 Nr. top. 5975 și 5976/1, 
în prot. Nr. 768 Nr. top. 5977 și 5978, 
în prot. Nr. 763 Nr. top. 5968/2, în prot. 
Nr. 762 Nr. top. 5961/1 și 5966/1, în prot. 
Nr. 769 Nr. top. 5971, în prot. Nr. 765 
Nr. top. 5971 și 5972 în protocolulă 
Nr. 764 Nr. top. 5969/2 în prot. Nr. 810 
Nr. top. 5981, 6934/1 și 6047, în prot. 
Nr. 8 Nr. top. 5941, 5945 și 6064, în 
prot, Nr. 805 Nr. top. 6051/23, în prot. 
Nr. 161 Nr. top. 6051/24, 6051/25, 6051/26 
și 6051/27, în prot. Nr. 805 Nr. top. 204 
și 205, în prot. Nr. 778 Nr. top. 5996/2 
și 5996/3, în prot.Nr. 777 Nr. top. 5995 
și 5996/1, în prot. Nr. 779 Nr. top. 5997 
și 5998 formeză dimpreună cu părcelele 
mai susă escindate sub Nr. 1—4 tere
nulă montană ca atare, deci deră tote 
acestea se voră intabula dimpreună cu 
trrenele evidente atâtă în opeatulă așa 
numită Kop respective în ptot. parc, 
pregătită de acela și alătura rla pro
cesă sub K 4 cât și în conspectulă des
pre constatarea identității de sub L 4, 
în ună protocolă nou deschitjendă cu 
dreptă de proprietate pe erariulă reg.

(Va urma-)

Literatură.
„Foia bisericescă și scolastică44, or

gan ă ală provinciei metropolitane gr. c. 
de Alba-Iulia și Făgărașă; apare în 
Blașiu de 2 ori pe lună și costă pe ană 
6 fi. Redactoră: Dr. 1. Rațiu și Al. Ui- 
lăcanu. — Nr. 18 dela 15 Iunie conține în 
partea bisericescă: Cine representa bi
serica gr c. ca actori și ca inctă în 
cause procesuale?, de A. B; Jurnalistica; 
încă odată aplecarea s. liturgii la con- 
celebrare, de I. Borrșă; InstruoțiunI 
practice pentru căușele matrimoniali, de 
Dr. I. S.;—Goresp.—In partea scolastică, 
OrdinațiunI ministeriale; Ună nou ramă 
de câștigă pentru învățători și pentru 
poporă ; Invâțămentulă limbistică în șcbla 
poporală, de A. B. Popă, învâțătoră; 
Arborele de pâne; Electricitatea și Pro- 
pusețiune compusă (prelegeri practice), 
de P. Ungureanu.

DIVERSE.
Monstru. Profesorală Kundrat dela 

facultatea de medicină din Viena a ară
tată îu clilele trecute ascultătoriloră săi 
unu monstru rară. Este ună băiată, care 
în locă de nașă are o trombă, în ver- 
fulă căreia se observă o mică deschiză
tură. Sub trombă, băiatulă are o gură 
mică cu doi dinți lungi și ascuțițl. Ochii 
nu-i suntă desvoltațl, numai în mijlocul 
frunții se vede a ave o formă de ochiu. 
După nascerea sa băiatulă a trăită încă 
câteva ore și da caracteristice sunete de 
animală. Rarulă monstru este aședată 
în museulă patologică din Viena.

Editor» și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

V. Prin contractulă ddto. 12 Marte 
1872 transpunândă erariulă regiu drep- 
tulă de proprietate la terenulă montană 
ală Rodnei pe fondulă soolastică cen
trală și de stipendiă ală districtului Nă
săudă, și-au condiționată tot-odată, că 
dânsulă să fiă îndreptățită de a pute 
folosi acestă terenă pe lângă o arendă 
anuală de 25 cr. pentru fiă-care jugără 
pănă atunci, pănă când va voi a con
tinua esploatarea baiei. Acestă terenă 
montană măsurandu-se de inginerulă 
losifă Kopp sub conducerea comisariului 
regimentală esmisă anume spre acestă 
scopă a comitelui supremă George 
Pogâny, s’a statorită cu 3701jugăre oa- 
tastr. de care s’a mai ținută în terenulă 
scaldei „Valea Vinului14 eu suprafață de 
4 jugăre cedată asemenea în proprie
tatea fondului scolastică.

Iu urma resoluțiuniloră tribunalului 
regiu din Bistrița ddto. 11 Maiu 1889 
Nr. 1769 și ddto. 6 Iulie 1889 Nr. 2307 
localisându-se de nou acestă terenă mon
tană, cu ocasiunea oculațiunei judecăto
resc! suscepută în 18 Iulie 1889 și di- 
lele următore, s’a statorită prin comi- 
siunea judecătorescă esmisă, că pe basa 
schițelor» de localisare alăturate la acelă 
protocolă, apoi pe basa operatului de 
măsurare și a conspectului de identitate 
pe venitoră va ave să formeze numai 
ună corpă funduară și în următorulă 
modă:

1. Din parcela Nr. top. 7 suscepută 
în prot. fund. Nr. 1 partea Il-a a co
munei Năsăudă se escindeză ună terenă 
de 156 jugăre 704 orgii pătrate, și unin- 
du-se cu terenulă montană în ună corpă 
funduară sub Nr. top. nou 7/1 se va in
tabula cu dreptă de proprietate pe nu
mele erariului v. în ună nou protocolă fun
duară, er restulă din acea parcelă cu 
68 jug. 894°Q se va lăsa însă și mai 
departe în protocolulă vechiu funduariu 
ală comunei Năsăudă.

2. Din parcela Nr. top. 1, susce
pută în protocolulă fund. Nr. 1 partea 
IV-a a comunei Feldru se escindeză ună 
terenă de 383 jug. 514°O, și unindu-se 
cu terenulă montană în ună corpă fun
duariu sub Nr. top. nou 1/1 se va inta
bula ca dreptă de proprietate pe numele 
erariului regia în ună nou prot. fundua
riu, er restulă din acea parcelă cu 102 
jug. 1086°Q însă se va lăsa și mai de
parte în protocolulă vechiu funduariu.

3. Din parcela Nr. top. 8 suscepută 
în protoc. fund. Nr. 1 partea a II-a a 
comunei Sângeorgiulă română se escin
deză ună terenă de 337 jug. 1538°[3] și 
unindu-se cu terenulă montană în ună 
corpă funduariu sub Nr. top. nou 8/1 se 
va intabula cu dreptă de proprietate pe 
nunlele erariului regiu în ună nou pro
toc. funduariu, restulă din acea parcelă 
cu 38 jug. 1052°n însă se va lăsa și 
mai departe în protocolulă vechiu fun
duariu.

4. Din parcela Nr. top. 6050 sus
cepută în protoc. fund. Nr. 261 a co
munei Rodna vechiă se escindeză ună 
terenă de 36 jug. 10650Q, și unindu-se 
cu terenulă montană în ună corpă fun
duariu sub Nr. top. nou 6050/1 se va 
intabula cu dreptă de proprietate pe nu
mele erariului regiu în ună nou protoc. 
funduariu, restulă din acea parcelă cu 
38 jugăre 905°|2] însă va rămâne și 
mai departe în protocolulă vechiu fun
duariu.

5. Mai încolo parcelele snscepute în
cartea funduarie pentru comuna Rodna 
vechiă partea 1, în prot. Nr. 809 Nr. 
top. 5946/1, în prot Nr. 750 Nr. top. 
5946/2, în prot. Nr. 751 Nr. top. 5947 
și 5948, în prot. Nr. 762 Nr. top. 5949, 
în prot. Nr. 762 Nr. top. 5966/1, în prot. 
Nr. 763 Nr. top. 5566/2, în prot. Nr. 
757 Nr. top. 5967, 5954 și 5955, în prot. 
Nr. 753 Nr. top. 5950, în prot. Nr. 754 
Nr. top. 5951, în prot. Nr. 755 Nr. top. 
5952 și 5956, în j rot. Nr. 756 Nr. top. 
5953, în prot. Nr. 758 Nr. top. 5957, în 
prot. 759 Nr. top. 5958 și 5960, în prot. 
Nr. 760 Nr. top. 5959, în prot. Nr. 761 
Nr. top. 5963. în prot. Nr. 809 Nr. top. 
5964, 5965 și 5969/1, în prot. Nr. 810 
Nr. top. 6035 și 6051/1. în p.ot. Nr. 811 
Nr. top. 6036,6037/1,6038 6044 și 6046, 
în prot. Nr. 797 Nr. top. 6037/2 m prot. 
Nr. 798 Nr. top. 6037/3, în prot. >r. 
799 Nr. top. 6037/4, în prot. Nr.775 Nr | 
top. 5992, în prot. Nr. 800 Nr. top. ; 
6051/21, în prot. 801 Nr. top. 6051/22, i 
în prot. Nr. 795 Nr. top. 6062/1 și j 
6063/1, în prot. Nr. 796 Nr. top. 6062/2 ; 
și 6063/2. în prot. Nr. 794 Nr. top. 6058, i 
6059, 6060 și 6061, îu prot. Nr. 793 Nr. i 
top. 6055/3, 6056 și 6057, în prot. Nr. | 
791 Nr. top. 6053, 6054 și 6055/1, în ! 
prot. N. 792 Nr. top. 6055/2, în prot. i
Nr. 765 Nr. top. 5972, în prot. Nr. 766
Nr. top. 6973 și 5974, în prot. Nr. 826 ■
Nr. top 5982, în prot. Nr. 770 Nr. top. j
5983 și 5984/1, în prot. Nr. 771 Nr. top. |
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tfwrsulu pieței ESrașeviă
din 17 Iuniu st. n. 1800.

Bancnote romanesc! Comp. 9.26 Vând. 9 29
Arginta românesca - 9.22 n 9.26
Napoleon-d’ori - - - n 9.23 J1 9,32
Lire turcescl - - • „ 10.56 H 10.61
Imperiali - - • • „ 9.52 F 9.57
GalbinI . „ 5.45 H b.50.
Boris. fono.„Albinau6“/0 „ 102- r

r n n n 99.50 H
Ruble rusescl - • • „ 131.— • 1 135.-
Mărci germane ■ - » 57.40 >1 57.60
Discontultt 6- Eri/o pe anft.

Csrsuld la bursa da Visas
din 16 Iun» st. n. 18H0

Renta de aurâ 4°/,............................. 1C8.20
Banta de hârtiăb0/,...............................09.55
Iniprtu.nutu.lik căilora ferate ungare ■

aura .-..I •-•••- 116.80
dto argintii 96.30

Araortisarea datoriei căilora ferate d«

ostii ungare (1-ma emisiune) - - —.—
Amortâsorea datoriei căilora ferate da

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilora tarate de

ostii ungare (3-a emis’une) - - 113.50
Bonuri rurale ungare..........................89.10
Bonuri croato-slavone.................... 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma da vini

unguresca .............................. —.—
împrumutul^ cu premiula unguresca 138.25 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Renta de htlrtiă austriacă .... 88.65
Renta de argintii austriacă ... - 89.45
Renta de aurii austriacă....................... 109.50
LosurI din 1860 ...... ■ 139.70
Acțiunile bănceiaustro-ungare • - 966.—
Acțiunile băneai de credita ungar. - 341.25 
Acțiunile băncei de credita austr . ■ 303.70
Galbeni împărătesc!.............................. 5.54
Napoloon-d’orI...................................9 32
Mărci 100 Imp. germane - 57.55
1 ondra 10 Livres sterling» - - • 117.10

Avis'! i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponubl mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! (Jiaruld nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturora D-loru abonați, că mai 
avemii din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. . .
luni. . .
ană . . .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unii

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unii anii...............................................  .

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anU.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

3

2
1

11. -
fi. —

50 cr..

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci.
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

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

Budapesta—Predealii —Budapesta B.-Jf’esta-.&radiă-Teiuș ITeiuș-Aradtt-ffi8.-S®esti
Trona 
accele

rata.

Trenă 
accele

rată
Tren de 

per- 
sdnn

Tren de 
per- 
ednc

Trenu 
accele
rata

Trenă 
de 

pers.

frenu Trends 
per- 
sâne

acoole- 
Tfttfi.

Trenă 
accele
rate.

Trenn 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenn 
nceele- 

ratu.

Trenă 
de 

pers.

Tmnă 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Năd&șel

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

ApaJiida
Gliiriș 
Cneerdea
Uiora 
Vințula 
Aiud

de

Teiușu

4.26
4.58

9.05
9.35

I
I

susa

J
I

Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașa 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodb 
Augustintl 
Apața 
Feldiâra

BrașovQ

Timișfi
Predealn

BucurescI

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
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

1.26
1.47
2.23
2.83
3.15
3.47
9.30

I

10.50
7.35'

11.07
I. 20:
3.02
3.0.1
3.4U
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.3S
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
II. 20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
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
5.39

BucurescI
SPredeaSil
Timișa

Brașovâ

Feldiâra 
Ap ața 
Augustinu 
HomorodO 
HașfalSu 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO

Teiușfl

I
1

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.45
6.48

4.10
4.50
5.50

7.22

4.45

Ai uda
Vințula de sustt 
Uidra
Cucerdea
Ghirișik
Apahida

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Clușiu

Nădășelb
Ghîrbău
Aghireșa
Stana
B, Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezd-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Hudapeata

Viena

7.51
7.58
8.15

845
9.16

10.36
10.48

12.01
L2.31

4. -
4.44
5.26
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
I. 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
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

it
♦

£
► «
t-

2
r^._

9.12
9.41

10.17
10.32 
.11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
budapesta
Szolnok

Aradd

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

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
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.60
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

3Dopșa-m3că—Sibiiu
11------------- Tr. de p. T. d. p. Tr. omn

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșa 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12 29 8.59
Sibiiu 6.10j 12.52 9.23

Sibiiu-CoB>șa-naîcĂ
Tr. om«. Tr. de p. Tr. <lc p.

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

©ucerdea - Oșorheiu
IBeghinuiu sâsescu

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
0.I6
5.38
5.53 

~6.16
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56

8.—
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
12.34 
2 3.05 
15.23 
"3.39

3.25
9.40
1.02
5.27
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

Teiușil 
Alba-Iulia 
Vințula de josik 
Șiboth
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia 
Gurasada
Zaina 
Soborșina 
Berzava 
Oonopa 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Glogovațb
Gyorok
Paulișa
Radna-Lipi
Conop
Berzava
Soborșina
Zama
Gurasada
□ia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibota
Vințula de josh
Alba-Iulia
Teiușâ

©Smes-ta (Piski)-T»etr®seu8l Petr®șemi-Simeria(Piski)

ova

Aradd

1 Szolnok
I Budapesta
; Viena
II

7.20] 1.40

5.49

6.46
7.02
7.36

?6.06 7.50
=•6.24 8.03
16.53 8.26
= 7.06 8.38
7.45 9.05

11.51 2.25
1.55 5.50 7.45

6.06

|T. d. p. T, omn.
Simeria 7.17 11.28
Streiu 7.54 12.12
Hațega 8.45 1.08
Pui 9.39 2.03
Crivadia 10.37 2.51
Banița 11.26 3.30
Petroșeni 12.- 4.02

J__  ll_____
T. omn.

3.50
4.32
5.20 |Crivadia

Petroșeni
Banița

8.15
10.40

6.05

Mureșu-landaști-Bistrița Bistrița-lțKureșu-Ludoșâ

Murâșii-Ludoșil
Țagti-Budatelecîi
Bistrița

1'1. omn-ij
4. — | Bistrița

~ 6.4X Țaga-Budatelecfl 
g 59 Murășa-Ludoșâ

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

6.15
7.03
7.43
8.15

Pui
Hațegil 
Streiu 
Simeria

T. omu. T. omn.
6.05 L0.42
6.46 11.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

T. omn.
4.03
4.49
0.24 

"6Â)4
6.43
7.28
8.—

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

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

Oșorhelu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.68

Reghinul-săs. 7.25 7.-

BegBdnuIâ săsescu-
Oșorheiu-Ctacerdea

Timișora—Aa’adiiAradhft—Timisera
T. omn. T. omn. T- omn. T. omn.

Aradă 6.18 4.18 Timișâra 6.30 1.10
Aradula nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nâmeth-SAgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 6.33 Vinga 8.16 2.46
Orcziialva 7.56 5.50 N6meth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradula nou 9.09 3.41
Timișbra 9.04 6.50 Aradfi 9.25 3.55

Ohlriș A—Turda

Mirașteu 
Sânpaulh 
Iernuta
M. Bogata 
LudoșU 
Cheța 
Cucerdea

Reghinul-săs.

Oșorhelu

Tr. omn.

7.24

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. dc p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied.

TTomn.
1.16
4.50
7.21

Ghlrișd 
Turda

Turda—«SlSairișu

7.40 10.50 3.561 y.3oi Turda 6.05 9.40 2.40l
8.- 11.10 4.10| 9.50] Ghirișă 6.25 10.— 3.-1

Sigiiișora—Odoriieiu
Sighișdra
Odorheiu

Simeria (Piski)
___ Cerna

8.40

Odorheiu—Sighișâra
—111.25! Odorheiu

7.49| 1.5O|Sighiș6ră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Unied.-Simeria (Piski)

8.40 2.45
10.52 5.28

Uniedora 
verna 
Simeria

9.25
9.51

10.10
5.


