
EBdLClins:^, 51
TWafe:

BRAȘOVM, piața mare Hr. 22 
'ris.ri nerranoats nn «« pri- 
meioă. Msansaripto nu «are 

trimită I
Birosnle u tiuclwi:

Bra OV&, p ața maro Hr 22 
Inserate mai primesofi In Vlana 
eudoi/u &>sae JSaanvnstMn & Volgf 

'/tio Maas), 'enri- SchaUk, Alois 
Hsrnd lM./>Aka,A,OpftUf:,J.Di>n- 
nrbtrf'ln Bu4apeata: Â. j.Gold- 
btrgir in on item Ecksiem :
In t-rankfurf: &. L. Daub/,;tn Ham

burg: A. Stfiiur.
Frețulă interționiloru; o oerift 
gfkrmondă pe o colină 8 or. 
f 10 cr. ilmbru pentru o pu- 
blioaro. Publicări mai dese 

după tarifă pi învoială.
p- pagina III ■ o 

Bereft >0 o-. ▼. a. său HO ani

^ZLxT-CTZLTT LIII.

„Wueta* ese îs fiă-oaxe <(i. 
ItoMHBiiBjbiihi Awm-tui na: 
Pe unâ ană 12 fl., pe luni 

6 fl., Po trei luni 3 fl.
Peana Koarâala si siiăiaăîaie:

Pe ună ană 40 frânei, penase 
luni 20 frsnoi, pe trei luni 

10 frsnoi.
Se prenumără la tâtc oficielo 
poștale din Intru și din afar* 

și la dd. ooleoțorl.
Atoaaaeatali jenin Braseii: 

la administrațiune, piața mar • 
Nr. 22, etagiulă I.: pe ună ano 
10 fl., pe șâse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu insulă in 
oasă: Pe ună ană 12 fl. po 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 or, v. a. său 

15 bani.
Atfttă abonamentele ofltă Bl 
inserțiunile aurită a se plăti 

înainte.

Brașovt, Vineri 8 (20) Iunie

Brașovu, 7 Iunie st. v.
Din ineidentulG discuțiunei în

focate, ce s’a încinsu în represen- 
tanța comitatului Satumare asupra 
întrebării, că 6re se rămână și în 
viitorii orașulă Careii-mari reșe
dința comitatului, ori că acesta să 
se strămute în orașulă Satmaru, 
primirămă o corespondență, ce amfi 
publicat’o alaltăerl, care între al
tele atinge o cestiune vitală pentru 
Românii din acelu comitatu și în 
specială pentru Românii din Săt
ul ar u.

Lăsându la o parte cestiunea 
viitbrei reședințe, care se va re- 
solva la Peșta, voimă se ne ocu
păm u acjî de marea primejdiă, în 
care se află Românii din Sătmaru, 
în ceea ce privesce limba și na
ționalitatea lord.

In corespondența amintită se 
produce în favorea orașului Săt
maru între altele și faptulu, că 
acestu orașu plătesce din cassa 
comunală pe preotulu română, pe 
cantorulu-învețătoru și alți 3 în
vățători și că le dă cuartiru și 
lemne de focu etc.

DreptG că medalia acesta are 
partea sa reversă și prea tristă— 
esclamă însuși corespondentulu — 
căci în șcbla română poporală din 
orașu limba de propunere este cea' 
maghiară.. . și totu unguresce se 
vorbesce de multu și în adunările 
bisericesc!...

Asemeni ajutbre primescu preo
ții și dascălii noștri dela comunele 
politice în mai multe părți ale 
Ardealului, der pentru aceea nu 
ne e cunoscută, ca comunele se fi 
impusă în schimbu limba loru șco- 
lei și bisericei române.

E învederată, că comunele 
după lege nici n’au dreptulu a 
pretinde așa ceva și decă totuși 
s’a putută întempla acesta în Săt
maru, credemu, că vina principală 
o pbrtă chiar comuna română bi- 
sericescă din acelu orașu, cum Zice 
corespondentul .̂

Der ore e destulă cu consta

tarea acesta tristă? Nu trebue se 
se ia măsuri pentru ca în viitoră 
să se îndrepteze lucrulu?

„Numai în biserică, Zi°e co- 
respondentulă avemu mângâierea 
de a aucji limba românescă.44

Noi însă suntemu informați din 
parte destulă de competentă, că 
acum și în biserică începe a fi 
amenințată limba română.

Nu de multă amu reprodusă 
o corespondență publicată în „F6ia 
bisericescă și scolastică14 dinBlașiu, 
în care se arată cu vii colori pe- 
ricululă, ce amenință ac|I și limba 
română rituală în protopopiatulă 
gr. cat. ală Sătmarelui. „In bi
serici la serviciile divine44, ne spune 
numita fbiă „se audă cântări în 
limba străină, ba în două seu trei 
comune bisericesc! astăcpL încer
carea de a se folosi de limbă ri- 
tulă întâmpină cele mai grele pe- 
deci, la cari conferesce în summo 
gradu protopopulă districtuală44.

In fața acestei împrejurări du- 
rerose, când și în biserică limba 
românescă e amenințată, nu ne 
mai putemă mângâia cu ceea ce 
c|ice corespondentulă nostru, că 
„în ceea ce privesce limba ro
mână și anumite forme ale vie- 
ței năstre naționale, unele părți din 
comitatulă Sătmarului fbrte cu 
greu voră pute imita ținuturile ro
mâne mai fericită situate, pentru 
că marginile pănurei suntă totu- 
deuna mai slabe, er Sătmărenii 
suntă la marginea Românimei.,,

A adopta părerea acesta ar în
semna a renunța la viitbrea luptă 
energică pentru deplina restabilire 
a drepturilor limbei române în sînul 
Românilorădin Sătmar, ar însemna 
a părăsi a priori ună postă espusă 
ală românismului, ceea ce în nici 
unu casă nu ne pote fi permisă.

Tocmai pentru-că Românii 
Sătmăreni suntă la marginea Ro
mânimei, autoritățile nbstre su- 
peridre bisericesc! și școlare tre
bue se-și încordeze tbte puterile 
spre a le conserva limba în scolă 

și biserică și a fortifica astfelă 
acesta graniță a nbstră etnografică.

O grea răspundere au cei ce 
stau în trunte în fața națiunei și 
a bisericei, căci ceea ce se pbte 
direge încă astăzi, pe lângă o înțe- 
leptă și energică lucrare, mâne, 
poimâne pdte fi prea târcjiu și se 
p’bte întempla — de ceea ce Dum
nezeu să ne ferescă — că unu 
viitoru raportoră din Sătmară se 
nu ne mai pbtă mângâia nici cu 
aceea, că în biserica română de 
acolo se aude limba românescă.

Toți bmenii înțelepți pună stră- 
jile cele mai bune și mai harnice 
la punctele cele mai espuse. E 
timpulă supremă ca ordinariatulă 
din Oradea mare se se trezescă 
odată din letargia sa și să trimetă 
tocmai în Sătmară preoți și învă
țători harnici și cu sentimente ro- 
mânescl curate.

Conferința politică a Sașiloru.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 17 Iunie 1890.
Stimate D-le Redactorii! Urmândă 

ou plăcere invitării primite de a Vă ra
porta despre decursulii ^Sachsentag^-ului 
ținută aci astăcjl de cătră concetățenii 
noștri Sași din Transilvania, premită din 
capulă locului, că pentru publiculă oelă 
mare conchiămarea acestei conferințe 
politice a Sașiloră a avuta efectulă unei 
surprinderi.

La vedere, pănă acum nu s’a schim
bata nimică în modula de guvernare și ad- 
ministrațiune discreționară și de rmână 
liberă", ce au fosta la ordinea cjhei sub 
guvernarea „sțărîmătorului de naționalități 
Coloman Tisza, ba din unele măsuri 
luate din partea cabinetului actuala 
ala contelui Szapary, se pote conchide, 
că spiritula șovinistică s’a mai înăsprită 
cu câte-va grade și că n’are de cugeta 
a se îmblândi nici de aci înainte.

Conferința Sașilora deci nu putea 
să aibă de scopă o modificare esențială 
a politicei lord de pănă aouma destula 
de șovăitore și din casă in casă, pentru- 

că nici sistemula și nici politica ministe
rială nu s’au sohimbata întru nimica.

Asemenea nu suntă iminente nici 
alegeri dietale pentru o nouă periodă 
legislativă, — deorece în împrejurări nor
male actuala dietă ungurăscă mai are 
încă doi ani de funcționare, — prin 
ceea ce s’ar fi putută motiva, în moda 
seriosă, necesitatea imperativă a con- 
chiămărei unei conferințe politice too- 
mai acuma.

Trebue deci, că în cercurile oondu- 
cătdre ale concetățeniloră noștri sași să 
fi străbătută, pe cale directă său indi
rectă, astfela de informațiunl momen- 
tuose și decidătore, încâta să-i determine 
a convoca pe (fiua de astăcjl o confe- 
rență de cetățeni sași din tote părțile 
țării, nu ca representanțl aleși după cer
curi cu mandata precisată, ci oa repre
sentanțl benevoli și voluntari ai popo
rului săsesca, fără deosebire de vederi, 
seu partida politica și prin urmare și 
fără nici una angaj amenta ficsata prea
labila.

Lozinca dată era : a se modifica pro- 
gramula politica celă vechiu dela Me- 
diașă, pe care raportorulă conferinței de 
adl Dr. K. Wolf, fostula red actor ă șefii ala 
(jiarului ^Siebenburgiscli deutches Tageblati 
și actuala directora esecutiva ala oassei 
de economii (Sparcasse) săsescl de aci, 
l’a numita cu tbtă ffancheța una „pro
gramă particulară11 așa, ca să potă fi po
sibilă împăcarea și contopirea celora 
două partide, ce au esistata pănă acuma 
între sași, adeoă partidulă așa numita 
alu poporului, adecă națională, și cela sa
batică, ai cărui deputațl îșl reservaseră 
dreptula de a țină cu ori care din par
tidele esistente astădl în dieta ungu- 
răscă, fiă acela cela guvernamentala, seu 
unuia din cele oposiționale, și a căuta 
mijlăcele cele mai potrivite pentru con
solidarea elementului săsesoa în patriă, 
pentru ca prin economiă, industriă și 
cultură să’șl recâștige importanța ce 
a avut’o ca factoră politică în țera 
acesta, și în specială pentru regatulă 
ungară.

Intru câtă li-au succesă acăsta prin 
lucrarea loră de astădl și încâtă le va 
succeda de aci’nainte le va arăta loră

FOILETONULU„GAZ. TRANS."

Despre riști și despre plânsti.
(Urmare.)

Biblia cunosce și simțulă, care pro
duce deodată rîsă și plânsă (Sent, lui 
Solom. XIV, 13) și scie și de ună plânsă 
de bucuriă.

Mișcarea mușchiloră și schimbările 
în espresiunea feței, după cum a obser
vată și Leonardo da Vinci, se asemănă 
la rîsă și la plânsă așa de multă, încâtă 
trecerea dela unulă la altulă e forte 
ușoră. Când rîde omulă tare adese-orl 
îi curgă lacrimile, și Darwin dice: „e 
aprope cu neputință, de a afla și a do
vedi vr’o deosebire între fața udată de 
lacrimi a unei persone după ună rîsă 
tare și după ună plânsă amară.„ Acestă 
grabnică trecere dela rîsă la plânsă, se 
întemplă mai alesă la copii.

Causa acestei conexiuni este, că se 
strîngă tare mușchii ochiloră, ceea ce și 
la o tuse mai mare, ba câte-odată și la 
căscată, produce lacrimi și acesta este, 
cum accentueză Darwin, comună tutu- 
roră rasseloră de omeni. „Nu sânge- 

rămă, deoă ne împungeți? Nu rîdemă, 
decă ne gâdîlițl ?“ 4>cea și Shylock.

Afară de acestă conexiune fisică, 
mai este și o legătură psihică între rîsă 
și plânsă. De multe-ori ajungemă în 
posiția, că nu scimă ce să facemă, să 
plângemă ori să rîdemă. D6că autorulă 
„Odysseei" face pe Telemacă și pe Pe
nelope să plângă când se revădă cu 
Odysseus, pe când ar fi trebuită să se 
bucure, elă dovedesce, că cunosce multă 
mai bine inima omului, decâtă Catullus, 
care crede, că lacrimile unei mirese 
s’au vărsată numai spre a amăgi pe pă
rinți.

Decă miresele și mumele loră plângă 
la cununii, causa este durerea pentru des
părțirea de casa părintâscă, deși câte-o
dată se pote întempla, că se varsă la- 
crime și fără sentimentă, numai așa, pen
tru-că cere buna cuviință. De altă parte 
nu tote lacrimile, cari se varsă la mortea 
unui dușmană, suntă false, și poetulăLu- 
cand îi face pote nedreptate lui Cesare, 
decă dice, că a vărsată cu inimă veselă 
lacrimi prefăcute, când i-s’a adu să capul ă 
Lui Pompejus cep mortă.

O armă puternică și neînvingibilă 
suntă pentru femei lacrimile și unii voră 
să susțină, că fiă-care femeă posede ună 
felă de mecanismă, care’i face cu putință 
a vărsa în orl-ce timpă la comandă cvan- 
titatea recerută de lacrime. Inventatdrea 
acestui mecanismă se (fie0 a fi fostă Da- 
lila, care prin planșete neîntrerupte, cari 
au durată șepte dile, a învinsă pe eroulă 
celă vigurosă Samsonă.

Precum esistă ună plânsă prefăcută, 
așa esistă și rîsă și surîsă silită și falsă, 
și acesta din urmă se pare că se pro
duce și mai ușoră, chiar și de cătră 
bărbați. Cu deosebire se găsesoe rîsulă 
falsă pe la curți și în societățile înalte. 
Decă omulă falsă și lingușitoră se silesce 
a rîde amicabilă și în modă aprobătoră, 
atunci de multe-orî celă ce se mâniă 
este constrînsă de afectulă său a rîde cu 
hohotă, ceea oe în „Odisseă" se numesce 
„rîsă sardonică", probabilă derivațiune 
dela „sairo", ceea ce însemnă a scârșni 
din dinți. Der unii dică, că cuventulă 
se derivă dela o plantă veninosă, ce cresce 
în Sardinia și produce rîsă cu cârcei.

Rîsulă însu-șl, mai alesă dâcă e cu 

hohotă și dureză multă, nu pune în miș
care numai mușchii feței, ci sgudue totă 
corpulă. Omulă se sdruncină de rîsă, 
inima îi stă să plesnăscă, ba se pote și 
prăpădi de rîsă. Se dice, că scriitorulă 
de comedii grecă Filemon, a rîsă pănă 
a murită, însă n’a rîsă de comediile lui 
proprii. Pentru a se feri de astfelă de 
urmări periculose, „trebue să te ții de 
pântece".

Precum ună rîsă afară din cale pote 
deveni periculosă, așa este ună rîsă mo
derată sănătosă, folositoră și lungesce 
vieța. „Fiă-care rîsă lungesce firulă vieței 
cu o di", (flce Sterne, care rîdea și plângea 
totă așa de ușoră.

O durere mare, ce-o înăbușesce o- 
mulă în pieptulă său, p<5te să devie pe
riculosă, dăcă nu se ușurăză prin lacrimi, 
și totă așa aduce câte-odată ușurare o 
isbăcnire de rîsă. In cărțile cu povești 
cetimă de multe-orî despre princesele 
fermecate, cari nu puteau rîde și ai căroră 
părinți promiteau acelora, cari le voră 
face să rîdă, cele mai mari daruri.

(Va urma.) 
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și nouă viitorulă, care pănă nu se pre
face presents, dă dreptate atâtă opti- 
miștiloră, câtă și pessimiștiloră.

Der ori cum va fi, toți cei oe au 
participate nepreocupați la conferința 
Sașiloră — ^Sachscntag^ — de astăzi au 
putută lua convingerea, după ținuta, 
tonulă și totiî decursulă consumărei 
programei dilei, că concetățenii noștri 
sași, dotați cu ună instinotă politică fârte 
fină și bine desvoltată, prin scâla ce-o 
au făcută în seculii trecuțl, seu suntă in
timidați până la capitulare sans fphrase 
la grația seu disgrația elementului astădi 
domnitorii, ori că li-s’au făcută și dată pro
misiuni și probe forte strălucite și pal
pabile pentru viitorulă loră celă mai apro
piată, dâcă voru capitula și voru renunța 
la o politică militantă oposițională.

Cine va ave sâ plătesoă și de astă- 
dată prețulă acelei înțelegeri între con
frații noștri sași și unguri, care .decă 
nu este faptă deja împlinită de sigură 
este iminentă, pentru noi Românii, cari 
avemă acum istoria în mână, nu pote fi 
la nici ună casă îndoiosă. Sigură că nu 
Turculă, nici Musoalulă.

Este o vechiă sentință, că eveni
mentele cele mari îșl aruncă umbra loră 
înainte. O minimă parte din acestă um
bră, der pentru noi fârte semnificativă 
și instructivă, este acestă apropiere și 
prevenire lentă, der seriâsă, a elementu
lui săsescă față cu celă ungurescă și cu 
guvernulă buda-pestană. Programulă 
celă nou modificată, pe care vi’lă ală
tură în tecstulă originală, așa, precum 
a fostă elă primită en bloc de conferența 
săsescă de astădi,*) este puntea peste 
care conlocuitorii noștri sași voră da 
mâna cu guvernulă ungurescă și care 
va face posibilă o împăcare mai puțină 
umilitâre și mai profitabilă pentru 
dânșii.

Recomandămă deosebitei atențiuni 
a publicului nostru raportulă referentu
lui conferenței de astădi, ală d-lui Dr. 
Karl Wolf oare este leaderulu celă mai 
bine acreditată ală Sasiloră, a cărui au
toritate și popularitate se află în apro
piere de zenitulă său și care a fostă 
astădi alesă cu unanimitate președinte 
ală comitetului centrală politică ală Sa- 
siloră. Ori câtă de sinceră și fidelă este 
cuprinsulă acelui raportă, și tocmai a- 
oestă calitate a sa, ce’lă distinge, are im
portanță pentru noi, nu ne pote ascunde 
nouă Româniloră trei lucruri, și anume:

1. că noi Românii nu întrămă ca 
factoră politică și egală îndreptățită în 
acestă țeră, în calculările și combinațiu- 
nile loră politice.

2. că față cu ună ală treilea ele- 
mentu încetă ori ce solidaritate de in
terese între ei și noi, pentru care n’a- 
vemă nici chiar o umbră de garanțiă 
morală, și că

3. noi Românii nu putemă sci nici 
odată curată cum stămă cu denșii, decă 
în cașuri de grea cumpănă ne voru fi 
amic» sAu inimici, pentru că ei nu caută 
nici amiciția nostră, dâr ce e dreptă, pe 
câtă îi iertă propria loră situațiune, nici 
nu ne provooă.

In cele premerse v’am comunicată 
fugitivă resultatulă observăriloră și im- 
presiunei ce mi-au făcută cele petrecute 
și resultatulă „Sachsentag“-ului de astădi.

Ași dori să mă fi înșelată, der mult 
mă temă, că celă mai apropiată viitoră 
va confirma vederile emise și că o si
tuațiune schimbată, deși nu nouă, ne-a 
surprinsă cu totulă nepregătiți.

Caveant consules !

Sibiiu, 18 Iunie 1890.
In legătură și spre completarea ra

portului meu de erl, despre ^Sachsentag^-\A 
ținută aci, dați’mi voiă a face astăcjl 
descrierea decursului estarnă ală acestei 
conferențe, mai multă importantă, decâtă 
interesantă.

încă de Duminecă dimineța trecăto- 
rulă putea observa pe stradele acestui 
orașă, fârte decădută din ce era înainte
_____________ Ss-----------------

,1'

*) Ilu vomă publica în numerulu de mâne.
— Red.

de acesta cu vre-o 25 de ani, fețe stră
ine și neobicinuite pe aci. Erau parti
cipant la viitorea conferență botezată 
„Sachsentag", pe care l’au preconisată 
cu atâta interesă "căldurosă înfierbenta- 
tulă oficiosă r,Koloxsvăr't în mai mulțl nu
meri din urmă.

înaintea 4il0i A0 conferență, s’au ți
nută repețite conferențe prealabile între 
matadorii Sașiloră asupra programei, ce 
avea să se stabilâscă și să se primescă 
ca definitivă. Ca substrată li-au servită 
două proieote de programă, unulă ală 
clubului de aici, celă de ală doilea tri
misă din Sighișora. In urma unoră lungi 
și agitate desbaterl, se adoptă programa 
deja primită și publicată, care este o 
combinațiune din cele două proiecte 
amintite.

Timpulă n’a fostă favorabilă. Toc
mai când se adunau participanții în lo- 
calulă, unde avea să se țină conferența, 
cădea o ploiă desă și rece ca tomna. Cu 
tâte acestea marea, frumosa și bine aran- 
giata sală din casa societății loră (Ge- 
sellschaftshaus) era pe la 3 ore p. m. deja 
plină de lume. După o tacsare aproo- 
simativă voră ii fostă ca la 1000 de omeni. 
Galeria era ocupată de ună numără fru- 
mosă de dame din locă și străine.

In sală domnesce din causa ploiei 
o lumină și atmosferă bine stempărată, 
tăcerea este ca în biserică, nu se aude 
nici ună sgomotă, nici o dispută passio- 
nată, ci numai ună murmură ca și ală unui 
rîu ce curge liniștită în albia sa secu
lară. Acestă liniște, aprope sărbătorescă, 
face bună impresiune și este plină de-o 
seriositate demnă. Sub estrada presidiului 
se'află de ambele laturi ale tribunei, mesele 
diariștiloră și raportoriloră ocupate de 
diariștl germani și români din locă și de 
raportori maghiari venițl anume dela 
Clușiu și Budapesta.

Precisă la 31/., p. m. se urcă la tri
bună D-lă Dr. F. Teutsch, fiiulă super- 
intendentului, care este rectorulă semi
narului de aid, și în calitate de membru 
ală comitetului convocatoră, salută și 
bineventeză pe cei presenți și declară 
„Sachsentagu-ulă deschisă, după ce a 
spusă pe scurtă scopulă pentru care s’au 
adunată, încheiândă ou frumosa sentință 
că: „Nicht der Eid ist die Burgschaft 
des Mannes, sondern der Mann die Burg
schaft des Eidesu, pe românesce: Nu 
jurămentulu este garanța bărbatului, ci băr- 
batulu garanța jurământului.

Urmeză apoi alegerea biroului. Se 
aclameză ca președinte advocatulă de aici, 
D-lă Albert Ars de Straussenburg, er ca 
vice-președinte advocatulă K. Schnell din 
Brașovă și I. Teutsch din Sighișâra; ca 
notari se aclameză la propunerea presi
diului Dr. Fritz Teutsch din locă și Dr. 
Wilhelm Binder din Mediașă. Biroulă 
astfelu constituită, președintele mulță- 
mesce pentru onorea și încrederea, ce 
i-s’a arătată, și dă cuvântulă raportorului 
D-lui Dr. K. Wolf spre a motiva proiectulă 
de programă de nou stabilită. Mai ’na- 
inte de-a se esecuta acesta, se face lectura 
proiectului de programă prin notariulă Dr. 
F. Teutsch, care era tipărită în mânaj 
fiecăruia pe o colă cu marginele in fracto 
pentru eventuale anotărl. și fu ascultată 
în tăcere esemplară. Se mai cetiră apoi 
între moderate strigări de Hoch! vre-o 
6 telegrame sosite pănă atunci; alte vre-o 
3 și o cartă de corespondență se cetiră 
la încheierea conferenței.

D’abia acum veni rendulă raporto
rului, care cu o voce simpatică și pe alo
carea mișcată de iubirea națiunei sale, 
făcu prin o cuvântare de aprope o oră 
istoriculă politicei naționale săsescl dela 
1868 încdce, a programeloră politice dela 
Mediașă și Brașovă,"arătă motivele pen
tru ce acuma schimbându-se situațiunea 
este de lipsă să se modifice său acomo
deze și programulă, și în fine recomandă 
primirea en bloc a proiectului de programă 
audiuă.

Raportulă a fostă aplaudată, în mod 
respectuosă, der nu cu prea mare căl
dură, nici cu entusiasmulă obicinuită la 
asemenea ocasiunl. Se părea ca și când

adunarea consâmte la cele au4ite, nu 
pre crede însă în eficacitatea mijlâoeloră 
propuse pentru remediarea releloră esis- 
tente și mai puțină, oă noua programă 
proiectată va pute să apere națiunea să
sescă de orl-ce periculă în viitoră.

Pentru primirea proiectului de pro
gramă vorbescă: deputatulă dietală Flu- 
ger, prssumptivulă succesoră ală lui 
Banffy-pașa dela Năsăud, advocatulă de 
la Brașovă Schnell, advocatulă Roth din 
Sighișora, preotulă Serfurt din Christia- 
nulă-Brașovului, Dr. Wolf rectoră din 
Sebeșă, parochulă Kahler și în fine pa- 
rochulă din Făgărașă Fleischer, care în
tre altele 4ise ou durere sufletâscă și 
mâhnire adevărată, că elementulă săseso 
este redusă în comitatulă Făgărașului 
numai încă la trei comune diasporice (ri
sipite).

Contra n’a vorbită nimenea, ou tâte 
că se pute observa în ființa și ținuta lor 
câtă resemnare îi costă pe d-nii Adolf 
Zay și Guido de Baussnern, pe acești doi 
rivali și aspiranți la postulă de comite 
supremă ală oomitatului Sibiiului și de 
conte națională ală Sașiloră, de a nu-șl 
pute desvolta și ei programele loră per
sonale pentru fericirea națiunei săsescl. 
O voră face denșii la altă locă și cu 
altă ocasiune, pentru că la acești doi 
bărbați politici și fiitorl bărbați de stată 
ai Sasiloră, nu credemă să se potă aplica 
în tocmai 4isa: qui facet consentire vi- 
detur, pentru că suntă lucruri putrede în 
vieța politică și socială a Sașiloră, ca și 
la alții, ca și la noi.

Ne mai cerândă nimenea cuventulă, 
președintele se consideră îndreptățită a 
enunoia că: proiectulă de programă a fost 
primită de cătră „Sachsentag* en bloc ca pro
gramă politică ală națiunei săsescl, in spi- 
ritulă căruia se angagiază toți a lucra cu 
tote puterile pentru realisarea puncteloră 
lui singuratice.

Acestă enunciațiune este salutată de 
sporadice strigări de „Hoch!u

Președintele reluându cuventulă in
vită și provocă conferința ca înainte de 
ce s’ar desființa să alâgă comitetă cen
trală. La propunerea sa se alegă în co
mitetă : Dr. K. Wolf, [ca președinte, Dr. 
F. Teutsch, K. Adam, Dr. W. Zell, Mel
ias, H. Binder, G. Budacker, Dr. K. 
Krasser și I. Klein.

Președintele Dr. K. Wolf mulțămindă 
pentru încrederea arătată, declară cu 
vooe mișcată, că decă ar fi funcțiunea 
cu care a fostă însărcinată numai o 
demnitate, o-ar fi refusată, der pentru că 
scie și este convinsă, că acea funcțiune 
este legată cu-o mare răspundere și re
clamă lucru intensivă, greu și multă, 
o primesce, sperândă, că cu puterile, 
de cari dispune, ajutată și de ceilalți ai 
săi amici, va fi în stare a împlini cu 
bună succesă misiunea ce o primesce. 
Acestă declarațiune fu primită cu căldu- 
rose strigări de „Hoch“.

La 5'/4 p. m. conferența Sașiloră 
s’a terminată fără nici ună incidență 
discordantă, în modă demnă, precum s’au 
și începută. Sera a fostă cină comună 
în aceeași sală, unde s’a ținută confe
rența.

Privindă asupra celoră, cari au par
ticipată la acestă conferență importantă, 
și sciricindă despre condițiunea loră so
cială, am constatat, că contingentulă cel 
mai însemnată l’a dată clasa propriă 
inteligentă și adecă partea cea mai mare 
clerulă, profesorii și advocații, er clasa 
propriă a burgesimei, care este sîmbu- 
rele națiunei săsescl, a fostă în propor- 
țiune slabă representată, deși mai multă 
despre promovarea intereseloră acelei 
clase, adecă a industriașiloră și a profe- 
sioniștiloră mici se vorbesce în noulă 
programă modificată. Acestă momenta 
ne pare destulă de caracteristică, pentru 
de a nu-lă trece cu vederea. Elă ne dă 
și nouă materiă de cugetare și de re- 
flecsiune seriâsă, față cu classa de mese
riași, pe cari amă începută a ni-i cresce 
cu multă trudă și năcasă. Au ei viitoră 
și ce viitoră îi aștâptă în acestă țâră 
desmoștenită și nefericită? Răspundă cei 
chemați! Observatorulu.

Exregele Milan și situațiunea Serbiei.
Precum se scie, exregele Milan pe- 

treoe de câtva timpă în Belgradă. Vor- 
bindă despre acesta, o fâiă rusisoă în 
4ilele trecute dicea, că Rusia începe a 
privi cu oohl îngijitorl la Milan, care 
așa se vede, că ocupă o posițiă primej- 
diâsă pentru scopurile panslaviste în 
Belgradă. Se vorbia chiar și aceea, ca 
Milan să fiă învitată a petreoe în Rusia. 
„Times“ luândă actă despre acesta 4ice, 
că cei din Rusia și din Serbia se temă 
de influința ce-o are Milan în armata 
sârbâscă și este faptă, 4^ce fdia englesă, 
că ofițerii manifesteză adevărată devo- 
tamentă pentru fostulă loră rege. Con- 
siderândă acestea, în țâră a născută în
grijiri seriose împrejurarea, că exregele 
Milan petrece de atâta timpă în Bel
gradă sâu dâră are de gândă să rămână 
statornică acolo, pentru-ca după o lungă 
recreare în timpulă călătoriiloră sale să 
se amestece în afacerile țărei cu tdtă 
energia și mai alesă să nu lase pe fiiulă 
său a fi întrebuințată ca mijlocă de par
tida dela putere. E de interesă a se sci, 
ce i-se telegrafiază lui „Daily News“ 
din Belgradă: Situațiunea Serbiei, 4’ce 
telegrama aoesta, începe a deveni în- 
grijitâre în cea mai mare măsură. Pe 
lângă greutățile din afară, cari afară de 
exposeulă contelui Kalnoky au mai pri
cinuită și oprirea esportului de vite și 
care în scurtă timpă va trebui să facă 
o mare transformațiune în Serbia, mai 
suntă încă și miseriile financiare ale sta
tului. Visteriile statului în înțelesulă 
strînsă ală cuvântului suntă gole; res
tanțele de dare din Ianuarie încoce 
s’apropiă de 16 milione franci. Țăranii 
șovăescă în plătirea contribuțiunei și se 
provocă la promisiunile radicaliloră, cari 
le puneau în perspectivă, că va veni tim
pulă, când nu voră mai plăti atâta dare. 
Față cu șovăirile acestea guvernulă e 
impotentă, fiind-că posiția și susținerea 
lui atârnă esclusivă dela țărănime. Func
ționarii statului deja de două luni nu’șl 
primescă lefile decâtă cu țîrăita. Dintre 
tote însă mai alesă corpulă oficeriloră 
dă ansă la seriose îngrijiri, fiind-că a- 
cesta îșl dă pe față nemulțămirea față 
cu actualulă guvernă, er de altă parte 
manifesteză simpatii față cu exregele 
Milan prin aceea, că din diferitele ținu
turi ale țărei trimită deputațiunl la elă.

In astfelă de împrejurări Milan are 
de gândă să rămână statornică în Bel
gradă, cu tote că guvernulă doresce să 
părăsâscă țâra. Situația în Serbia este în 
stadiulă de a se face în ea explosiă după 
cum 4ioe ună înaltă diplomată cores
pondentă ală foiei englese „Daily News.“ 
Primirea proiectului de lege militară german.

Comisiunea militară a dietei impe
riale, după cum spune o telegramă din 
Berlină, a finită desbaterile asupra pro
iectului de lege militară privitoră la spo
rirea efectivului de pace. Propunerea 
lui Richter, pentru stabilirea [efectivului 
de pace pe timpă de ună ană, a fostă 
respinsă cu 19 contra 9 voturi, ear 
cealaltă propunere a lui Richter, pen
tru reducerea serviciului militară la 2 
anl,ț a fostă respinsă cu 18 contra 10 
voturi. § 1 ală proiectului, în sensulă 
căruia Jefectivulă de pace pănă la 31 
Martie 1894 va fi de 436,983 omeni, a 
a fostă primită cu 17 contra 11 voturi. 
In fine proiectulă întregă a fostă primită 
cu 16 contra 12 voturi. înainte de vo
tare partida conservatore, liberalii națio
nali, partida centrului și deputății polo- 
nesl au declarată, că voturile loră suntă 
condiționate.

O notă bulgară cătră Portă.
ț)iarulă „N. Fr. Presse“ primesce 

din Sofia următorea telegramă: „După 
cum se vorbesce aici, cu multă siguranță, 
guvernulă bulgară a adresată o notă 
redactată în spirită energică cătră Portă, 
în care pretinde forte categorică, ca 
Porta să-.șl schimbe atitudinea sa politică 
față cu recunoscerea principelui Ferdinandă 
și față cu persecuțiunile, ce le îndură 
Bulgarii în Macedonia. “
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SCDIILE PILEI.
Lela Clușiti la Oradea-mare. Minis

trulă de culte Albin Csăky s’a dusă din 
capitala „Kultur-egylet“ului ardelână di
rectă la Oradea-mare, unde a fostă os- 
pele episcopului de tristă memoriă pentru 
gimnasiulă din Beiușă, Schlauch. MiniB- 
trulă a visitată mai multe așezăminte 
culturale, între oarl și facultatea juridioă. 
La observarea lui Schlauch., că ar fi pa
gubă să se închiZă facultatea, d-lă Csaky 
să fi Zisfl» oă nu numai nu doresce a se 
închide facultatea, oi voesoe a o mări 
printr’ună cursă de filosofiă. Ministrulă 
s’a întorsă în Pesta, după ce a mâncată 
și a beută bine la episcopulă amintită.

* * *
„Limba maghiară ia dimensiuni." Sub 

acestă titlu publică foile unguresc! soirea, 
ce se oomunioă din Timișdra, că adeoă 
corpulă didactică a lu șooleloră poporale 
orășenescl de aoolo ar fi hotărîtă, ca 
limba de propunere deja în I clasă să 
fiă pe viitoră limba ungurâscă, er nu 
cea germană, ca pănă aoum, er oetitulă 
în limba germană să începă a se pro
pune numai în a H olasă.

Jupanii îșl facă ohefă, că Nemții 
din Timișâra îșl sapă ei înși-șl mormen- 
tulă, în care voră intra urmați de dis
prețuia lumii.

** *
Nonlîi comite alU Brașovului, Michail 

Maurer de UermOs va sosi aici Sâmbătă 
la 21 Iunie n. Va fi primită la gară cu 
musică, ăr vioe-comitele Iuliu de Boli 
îlă va saluta în limba ungurescă și pri- 
marulă orașului Franciscă de Brenner- 
berg înlimbagermană ; la oomitată îlă va 
saluta protonotarulă Al. Tompa. La 4 
ore d. a. va depune noulă comite jură- 
mentulă înaintea membriloră represen- 
tanței oomitatense. Sera i-se va face 
serată musicală, er Duminecă în 22 Iu
nie n. cornițele va da ună banchetă la 
hotelulă „Nr. l.“

* * *
Industria spirtului. O deputațiune 

de mici producători de spirtă ardeleni 
s’a dusă la ministrulă ung. de finanțe. 
L’au rugată să-i sprijinescă, fiind-că din 
causa arendării regalieloră, a concurenții 
cu fabricile oele mari și a neputinței de 
a importa cucuruză din România, s’au 
îngreuiată raporturile de producțiune. 
Deputațiunea a îmânată ministrului ună 
memorandă, în care cere să li-se acorde 
ușurări, ținendu-se semă de interesele 
petențiloră, când se va modifica legea 
de dare pe spirtă. Ministrulă de finanțe 
a promisă, că va întră în tratări cu mi
nistrulă de comerță, ca să li-se acorde 
unele favoruri în tarifulă transportului 
producteloră brute, și se va ocupa însuși 
mai amărunțită cu acestă afacere.

* * *
Ministrului nu grăbesce. Din Lugoșiu 

i-se scrie „Luminătorului, cumcă statu
tele reuniunei de femei pentru înființarea 
școlei de fete se află de mai multe luni 
la ministeriu așternute spre aprobare, 
der pănă astăZi n’a urmată nici ună 
răspunsă ministerială, nici bună, nici 
rău. In acestă așteptare lumea a înce
pută a combina despre causa zăpăcelii. 
Unii dică, că se va fi tâmpită agerimea 
mințiloră întru iscodirea motiveloră de 
— denegare a aprobării; alții eră credă, 
că ministrulă se gândesce la ună nou 
proiectă de lege, prin care va opri odată 
pentru totdeuna astfeliu de „agitațiuni 
antipatriotice14, etc.

Gluma la o parte, der lucrulă trebue 
grăbită pentru a se aproba câtă mai 
curendă statutele.

** *
Notele de 1 fl. Atragemă din nou 

atențiunea cetitoriloră noștri, că notele 
de 1 fl. cu data de 1 Ianuarie 1882 se 
primescă la casele și oficiile publice 
numai pănă la 18 (30) Iunie 1890.

* * *
Pagube din causa ploilorti. Din Ti- 

mjif®E* «• îm-părtășesce, că de mai multe 
dile dureză ploile torențiale împreunate 
ou furtuni mari; întregă Ungaria sudică 

a suferită stricăciuni forte mari în să- 
menăturl. Ia Timișora și împregiurime 
grindina a nimicită viile și pdmele din 
grădini. Der nu numai în țâra ungu- 
râscă, ci și în Ardâlă a plouat necontenită 
și în urma ploiloră temperatura s’a ră
cită în modă simțitoră.

♦* *
Procesulii de loteriă M. Farkas. Tabla 

r. a anulată sentința tribunalului din Ti
mișora contra lui M. Farkas și ceilalți 
acusațl, din următârele motive: Nu este 
deplină constatată, că în adevără fost’au 
cele 10 oapsule, cu care s’a comisă în
șelăciunea, mai negre decâtă celelalte. 
Spre a constata acesta, capsulele suntă 
retrimise tribunalului, er acesta le va 
înainta spre analisare la institutulă che- 
mică din Budapesta. Mai departe nu 
s’au ascultată toți martorii și nu s’a 
clarifioată de;ajunsă starea averii acusa- 
țiloră Puspoky Jși Szobovicl. Tot-odată 
a ordinată tabla investigațiune oriminală 
oontra femeii Telkesy.

* * *
Vătămare corporală. Marți dimineța, 

în urma unei certe între lucrătorii dela 
calea ferată de aci, George Cristolo- 
veanu și Nicolae Cati, cestă din urmă 
a rănită pe celă dinteiu cu ună bricegă 
în mai multe locuri la față și la capă, 
și l’a mușcată și la degetulă arătătoră.

Sporirea efectivului de pace alU armatei.
Din Pesta se scrie cătră „Neue 

Freie Pressed
Declarările ministrului de răsboiu 

Bauer în comisiunea pentru armată a 
delegațiunei ungare, că trebue să ne în- 
prietinimă și cu ideia unei sporiri a efec
tivului de pace, dedrece e probabilă, că 
va fi necesitate de o astfelă de măsură, 
se consideră în cercurile instruite ca o 
anunțare a unei necesități simțite în cer
curile guvernului. Sporirea se va face 
prin întregire din anulă înteiu ală re- 
servei ordinare și din cei trei ani dintâi 
ai reservei de întregire. Probabilă, că 
ministrulă de răsboiu va presenta dele- 
gațiuniloră în sesiunea anului viitoră 
proiectele sale în astă privință. Der decă 
ar fi din motive neprevăZute necesitate 
d’a se spori și mai curendă efectivulă de 
pace, atunci voră fi convocate încă odată 
dalegațiunile.44

Precum se scie, noua lege mi
litară dă putere ministeriului co
munii de răsboiu, ca în casu de 
necesitate se oprescă soldații în 
serviciu activu și alu patrulea anu 
după cei trei anî de serviciu ac
tivu prescrișl. In modulu acesta, 
ținendu-se și reserviștii de între
gire, în locu de două luni, trei 
seu patru ani în serviciu activu, 
se va spori efectivulă de pace. 
Delegațiunile deci aru fi în se
siune estraordinară convocate mai 
multu pentru ca se voteze credi
tele necesare pentru aplicarea 
acestei măsuri

Corespondența „Gaz. Trans. “
Cerculă Sângătinului, Iunie 1890.

Onorate D-le Redactoră! Credă, că 
Vă este cunoscută casulă întâmplată în 
anulă trecută, când preoții comunei 
Springă fuseseră puși la facerea dru
mului în Zi de sărbătore. Etă ce se în
tâmplă acum cu pălmașii din numita co
mună: In 23 Maiu a. c. venindă comi- 
sarulă de drumă să împartă drumulă la 
pălmași și omenii fiindă împrăștiațl la 
lucrulă câmpului, lăsa ordină, ca în Ziua 
următore să se împartă drumulă înce- 
pândă din hotarulă Drașiovului pănă în 
ală Vingardului. Firesce, omenii au fostă 
siliți să esă la drumă și au începută a 
curăți la șanțuri, de-țl era mai mare 
mila când trebuia să veZl chiar și femei 
cu câte ună copilă la sînă și cu altulă 
în legănă, chinuindu-se la șanțuri în ho
tarulă Drașiovului. Celoră ce lucră pen
tru bani li-se dă plata Dumineca, și așa 
pe când ar trebui să mergă la s. bi

serică, ei trebue să mergă în Drașiovă, 
căci numai atunci și în Zilele de sărbă
tori românescl li-se dă plata.

Cei din Springă acum suntă siliți 
a face drumulă și pe hotarulă altei co
mune, nu sciu cum și cu ce dreptă, 
de nu cumva este acesta o răsplată 
pentru cei din Drașovă, cari ou ale
gerea notarului de ungură și-au fă
cută „merită44, pe când cei din Springă 
au stăruită solidară ca să-și alâgă Ro
mână. In altă chipă nu ne putemă es- 
plica, ce pote fi causa adevărată și pe 
ce dreptă se basâză Comisarulă de li-a 
dată ca să facă drumă și pe hotarulă 
comunei Drașiovă.

In anii trecuțl unii, atâtă din păl
mași, câtă și dintre cei cu carăle, s’au 
rescumpărată, er alții nu; cei neresoum- 
părațl au trebuită să facă drumă și pe 
la Boză, er drumulă nostru de pe la 
Springă s’a cârpită pe unde a fostă mai 
rău silindu pe preoți a duce prisme în ho- 
tarulu Drașiovului, acolo unde era mai 
reu. Acum pe anulă acesta se vede, că 
jumătate s’a rescumpărată, er jumă
tate are să se facă în natură; e mare 
temă, că precum au pățit’o pălmașii, 
așa voră păți-o și cei cu carăle, voră 
face drumulă deplină și încă pe terito- 
rulă altei comune.

Pănă când o Domne, pănă când 1
— X.

Regularea averiloru năseudene.
Protocolu

(Urmare).

Desemnarea drumuriloră, apoi sta- 
torirea fântâniloră și isvâreloră, precum 
și a cuantității de lemne, ce ar fi de 
lipsă pe fiă-care ană, mai încolo desem
narea frâmbiei de pădure și statorirea 
lățimei aceleia compete direoțiunei fo- 
restiale organisândă în Bistrița, care în 
fiă-care ană le va statori pe acelea pe 
basa propunerei personalului respectivă 
silvanală și după ascultarea representa- 
ției comunale, a celoră patru comune in
teresate și a administrațiunei montane 
din Rodna vechiă. In contra hotărîrei 
direoțiunei forestiale, se pote reourge la 
la ministeriulă de agricultură, care apoi 
în înțelegere cu ministeriulă de finanțe 
și cu celă de interne horătesce defi
nitivă.

VI. In sensulă pactului din 12 
Martie 1872 § II punctulă c) fondulă 
scolastică centrală al districtului Năsăudă 
a fostă datoră de a suporta tăte greu
tățile de patronată și scolastice, ce au 
fostă legate de acelă terenă cedată lui 
oa proprietate, și anume: atâtă cele esis- 
tente deja, câtă și celea, ce se voră 
nasce mai târZiu. Dedrece însă în sen
sulă punctului V a acestei învoiri, drep- 
tulă de proprietate la terenulă montană 
ală Rodnei recade er pe erariulă regiu, 
așader erariulă regiu elibereză prin a- 
cesta pe fondulă școlastică centrală ală 
districtului Năsăudă dela suportarea greu- 
tățiloră de patronată și scolastice legate 
de terenulă montană, și anume: atâtă 
de celea ce esistă pe acestă terenă și 
în Rodna vechiă, câtă și de celea ce 
s’ar nasce de aci încolo, obligându-se 
însuși de a le suporta pe tote acestea. 
Totodată dechiară erariulă regiu și aceea, 
ca pe venitoră pe întregă ținutulă fos
tului districtu ală Năsăudului nu va mai 
deoblega pe fondulă scolastică la su
portarea de nouă greutăți de patronată.

In priviuța greutățiloră de patro
nată și scolastice, încependă dela 1 Iuliu 
1871 încoce, precum și în privința arândei 
ce au avută a solvi erariulă pentru te
renulă montană se statoresce ca acelea 
sume încasate de pe fondul scolastic res
pective de stipendiă parte pe calea ese- 
cuțiunei politice, parte solvite de bun- 
voiă titula spese de patronată și sco
lastice, cari voră resulta după subtra- 
gerea arendei, ce au avută de a o solvi 
erariulă regiu, să se resplătescă fon
dului scolastică resp. de stipendiă a dis
trictului Năsăudă, — de altă parte acele 
sume, cari parte s’au computată, parte 
s’au solvită în bani gata, ca arendă pen
tru terenulă montană, voră fi a se ră- 
plăti erariului regiu. — De ore-ce însă 
sumele încasate pe calea esecutivă titulo 
spese de patronată și scolastice făcu 
suma de 5770 fl. 12 cr. pe când celea 
computată și solvite în bani gata titulo 
arendei suma de 912 fl. 32 cr. așa der 
pentru fondulă scolastică respective de 
stipendiă resultă ună plusă de 4857 fl. 
80 cr. Erariul regiu se deobligă așa dâră 

a plăti fondului scolastică centrale resp. 
de stipendiă a districtului Năsăudă acelă 
plusă de 4857 fl. 80 or. în timpă de 30 
Zile, calculate dela Ziua primirei resolu- 
țiunei referitore la primirea judeoăto- 
resoă a acestei împăciuiri, dâr fără de 
a solvi după densulă și ceva interese.

VII. In pactulă din 12 Martie 1872 
§ II punctulă d) se statoresoe Ziua de 1 
Iulie 1871 ca acelă termină pănă la oare 
atâtă venitele câtă și greutățile bunuri- 
loră cedate comuneloră din fostulă dis- 
triotă ală Năsăudului, apoi fondului șco- 
lastioă și de știpendii, competă resp. cadă 
în greutatea erariului regescă, de aci în
colo însă în a respectiveloră oomune 
din fostulă districtă ală Năsăudului, 
apoi în a fondului șoolastică și de ști
pendii.

Computulă referitoră la aceste s’au 
încercată ce e dreptă, atâtă în 1 Oc- 
tomvre 1875 și în Ziiei6 următdre câtă 
și în 19 Septemvre 1882 și în Zilele ur- 
mătâre, dedrece însă resultatulă aceluia 
nu s’au recunoscută de esactă, așadâră 
nici întrebarea acestui compută nu s’a 
resolvită. Deci dâr pentru a se resolvi 
acum definitivă și acestă întrebare de
chiară prin aoâsta atâtă erariulă reg., 
câtă și comunele specificate în punctulă 
IV a acestei împăciuiri, apoi fondulă 
școlastică și de știpendii, că venitele și 
spesele specificate în protocolele din 1 
Octomvre 1875 și din 17 Septemvre 1882 
și Zdele următore suntă a se considera 
ca compensate unele pentru altele, și că 
prin urmate părțile, ce încheiă acâstă 
învoire, pe basa disposițiunei pactului 
din 12 Marte 1872 amintită la începu- 
tulă acestui punctă, nu mal potă face una 
față de ceealaltă nici ună felă de preten- 
siune.

i (Va urma-)

IMIviltArriita pnlolică.
Comitetulă Reuniunei femeiloră ro- l

mâne din Sibiiu își împlinesce o plăcută 
datorință, esprimândă și pe calea acesta 
institutului de credită și eoonomii „Al
bina44 din Sibiiu mulțămita și recunos- 
cința sa cea mai adânoă, pentru suma 
de 300 fl. votată pentru scopurile Reu
niunei în adunarea generală a acționa- 
riloră, ținută la 28 Martie 1890.

Din ședința comitetului Reuniunei 
femeiloră române din Sibiiu ținută la 12 
Iunie 1890.

Maria Cosma. Dr. Busu,
președ. ____________ secret.

Invitare.
Prin acesta se dechiară de convo

cată adunarea generală ord. a Reuniunei 
femeiloră române din Mediașă și jură 
pe 6 Iuliu n. c. în scâla greco-cat. din 
Mediașă la 1 oră d. am. — la care e 
invitată fiă-oare membru ală Reuniunei, 
precum și fiă-care bine-voitoră ală ei. 
Ședința comitetului la 11 âre a. m. în 
școla gr. cat, de aici.

Oele mai însemnate obiecte de per
tractare suntă: raportulă comitetului 
despre activitatea sa din periodulă espi- 
rată, absolutoriulă Oassieresei și propu
neri, cari țintescă la prosperarea Reu
niunei.

Mediașu, 1 Iunie 1890.
Maria Romanii, 

președintă.

Literatură.
Epistole cătră unu preoții tinerii, de 

Aloisiu Melcher, directoră ală locului de 
peregrinagiu „Unsers Herrn Ruhe44 și 
inspectoră școlară, traduse de Membrii 
societății de lectură „Inocențiu M. Clainiiu. 
— Sub fitlulă acesta clericii seminariști 
din Blașiu au scosă de sub țipară în tra
ducere românâscă partea I din opulă 
„Neun und neunzig Pastorationsbriefe an 
einen Pfarrer“, care opă constă dintr’o 
mulțime de povețe practice momentuose 
mai alesă pentru preoții tineri. Partea I 
conține 51 epistole, cari în broșură dau 
369 pag. formată mare 8°. Prețulă 1 fl. 
50 cr. In speranță că voră fi sprijiniți, 
traducătorii au de gândă, ca în anulă 
scolastică viitoră să traducă și partea 
a doua din acestă opă.

RECTIFICARE. In Nr. de erl ală 
foiei nostre, la articululă „Sinodă44 etc., 
colona 4, șirulă 5 de josă, este a se 
ceti: ună omă cu partida sa îngrășată 
etc., în locă de „îngrășați44 etc.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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sul6 pSe^ei BBmașovâ
din 19 Iuniu st. n. 1890.

Bancnote romanesc! Cump. 9.27 Vând. 9.5
Argintă românesetk - n 9.23 n 9.26
Napoleon-d'orI - - - n 9.29 n 9.32
Lire turcescl - - - n 10.67 M 10.62
Imperiali - - - - n 9.55 n 9.60
GalbinI . n 5.45 ti 5.50
Boris, fonc. „Albinau6’/t 71 102- n

„ n » 5’/, M 99.50 u

Ruble rusescl - - • M 133. >/2 »> 134.*/.
Mărci germane - - >> 71

Discontulii 6—8nle pe ană. •

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorft ferate da

ostii ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căilorh ferate de

ostil ungare (3-a emis’une) - - 113.50
Bonuri rurale ungare.............................89.10
Bonuri croato-slavone...................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................................. —.—
Imprumutulii cu premiulti ungurescft 138.25 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

JJ

Corsulft la bursa de Viana
din 18 Iuniu st. n. 1890.din 18 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aurii 4%............................... 102-96
Renta de hârtiă5%.................................99.45
Imprumutulii căiloră ferate ungare •

aurit - - - • .................................116.90
dto argintii ------ 96.30

ghe dinului - - 127.25
Renta de hârtiă austriacă .... 88.65
Renta de argintă austriacă ... - 89.40
Renta de aurii austriacă ----- 109.40 
LosurI din 1860 ------- 139.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 967.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 340.50 
Acțiunile băncei de credita austr. - 302.—
Galbeni împărătesei.........................................5.54
Napoleon-d’orI..............................................9.32
Mărci 100 împ. germane .... 57.57*/a 
1 ondra 10 Livres sterlingo .... 117.15Amortisarea datoriei c&ilorâ ferate de

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului p o staid și numerii de 
pe fâșia sub care au primită qliarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aborrâză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

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

Administrat. „Gaz. Trans.“
K

ABONAMENTE §
2

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni. . .
luni. . ,
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................
șese luni........................
trei luni............................................

Pentru România si străinătate:
anii........................................................................8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

2
1

11. -
11. —

50 cr.

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 arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

KMWXXXMXKJOCOOOOOOOOOOOOOOOOJ

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1800

Budapesta—Predeaftii Pr edealu—KBudapesta IB«-Pesta-Aradâ-Te&uș Teiuș-Aradii-HL-Pesta ADopsa-mică.—Slbilii
Tren.fi 
accele

rații.

Trenă Trende Trenda
per
sane

aocele- 
rată per- 

sâne

Trenă 
aocele- 
rată

Trenă 
de 

pers.

"Trena 
accele
rată.

Trends 
per- 
«6ne

Trenă 
aocole- 
ratu.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
do 

pers.

Trent! 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
NădSșel

9.25
11.29

1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulii de susii
Aiud

Teiușfl

CrăciunelO 
81așiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
HomorodU 
Augustinâ 
Apața 
Feldiâra

Brașovd
Timișii
Predeal»

BucurescI

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.35

Tronu 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

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

6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56 11-27

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30

BucurescI 
IPredeal» 
Timișii

Brașovâ I
I

Feldidra
Apața 
AugustinU 
Homorodă
HașfaJAu 
Sigliișdra
Elisabetopole
Mediașă

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelîi

Teiușă

11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Aiudti 
Vințulii 
Uidra 
Cucerdea
Gliirișh
Apahida

Clușiu

I
1

de sush

I
NădășelH
GllîrbăU
Aghireșil
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezo-Telegd

Oradea-mare |

6Â4 11.23
6.45 12.08)E

. Ladâny 
zolnok

Budapesta

41.
Viena

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
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11
7.15
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
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.—

4.10
4.50
5.50

4.46
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

li.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25

Viena
Budapesta
Szolnok

1.35
1.59
2.32
2.59 i
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
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Aradă

Glogovații
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Oonop
Berzava
Soborșinii
Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Slmeria (Piski)
Or ăștia
Șibotîi
Vințulii de josti
Alba-Iulia

8.- 10.50
2.-
4.20
8.10

.2.20
1.2.34
2 3.05
=3.23
*3.39

8.15
11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17

|leiușă
Alba-Iulia

; Vințulii de joșii
' Șibotil

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50 Or ăștia

Slmeria (Piski)
Deva 
Branicica 
Hia 
Gurasada
Zamti 
Soborșinil 
Berzava 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

6.02 '
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26

Aradu

Szolnok

I 
I

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

4.51
5.27
5.44
6.061
6.28 
7.10!
7.26|j
7.48 i

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșii 
Ocna
Sibilu

Tr. da p. T. de p. 'Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12,29 8.59
6.10 12.52 9.23

Sibiiu-Copșa-mlcă.

Slbiiu 
Ocna 

” • H' Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

i
6.46
7.02

5.49 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

8.21
848
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38L a s12.iqjțn^?
4.47

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

7.35 4.34 9.50
8.02 4.58 10.14
8.30 5.25 10.40
9.05 5.55 11.10
9.34 6.20 11.35

©ucerdea -Osorbelu 
I&egiiinulu s&sescu

Tr. de p.

Cucerdea
Cheța

M.-Bogata 
. lernută

MirașteuTeiușd 10.44 12.58 Viena 7.20 1.40 605

Simeria (Piski)-3Betr®șeni SPetroșeni- Sij»ner3a(Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn. T. omn.

Slmeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.031
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49!
Hațeg* 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 o.24|
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04
Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegti 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.26
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Slmeria 10.20 2.47 8.-

Oșorheiu
Reghlnul-săs.

Arad A—Timisora Timișțwa—Aradu

(wlisrișu—Turda

T. omn. T. omn. r- omn. T. omn-
AradA 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.401 Merczifalva 7.23 1.59
Nâmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 b.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nâmeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradfl 9.25 3.55

Turda—(xhirisu7.20 6.05

Mureșâ-rudoșA-Bistrița Bi8trița-Mureșu-fc.udoș*
T. omn.j *------- ---------

4. — j Bistrița 
6.4y | ȚagA-Budatelecâ 
9 59 Murășă-Ludoșh

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemmâză orele de nopte.

Murășă-Ludoșii 
Țagd-Budatelecii 
Bistrița

T. omn*
1.16
4,50
7.21

Ghirișd 
Turda

7.40 10.50 3.56 y.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 fihiriși

Sigbișora—Odorheiu

Siglușâra 
Odorheiu

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50
7.25

Tr. do p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

7.-

Begbinulu săsescu- 
® ș® r heiaa- Cuc er dea

Tr. omn. Tr. de p.

Reghlnul-săs. 8.25
Oșorhelu j

7.24
10.-
5.54

Mirașteu 7.44 0.14
Sânpaulâ 8.07 6.37
Iernuttl 8.29 6.58
M. Bogata 9.02 7.28
Ludoșil 9.35 7.41
Cheța 9.51 7.57
Cucerdea 10.23 8.25

Simeria (Piski)-Un5ed.

6.05 9.40 2.40 «.20
6.25 10.—

Slmeria (Piski)
Oerna
Unieddra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

3.- 8.40

Bdorheiu—Sighișora
Unied.-Simeria (Piski).

| &•—111.25 Odorheiu
| 7.49| 1.50 Sighișdră

Tipografia A. MUREAI A^U Brașov.

8.401 2.45;
10.52 5.28'

Unieddra
<,erna 
Slmeria

9.25
9.51

L0.10
------- ii

Tren.fi

