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Brașovd, 8 Iunie st. v.
F6rte bine a cfisu raportorulu 

nostru specials despre conferența 
politică a Sașiloru, că pentru pu
blicului celti mare conchiămarea ei 
în împrejurările de față a avută 
efectulu unei surprinderi, pentru 
că'situațiunea politică nu s’a schim
bată întru nimicii.

Cu tbte aceste alegătorii Sași 
s’au întrunită în ,,Sachsentag* și 
au modificată programulă loră 
oposițiunală de pănă acuma.

In ce sensă?
Voru vede cetitorii noștri din 

însuși cuprinsulă programului, pe 
care ’1Q publicămă mai josă.

In (filele trecute, vorbindă des
pre invitarea la conferența Sașiloru 
ardeleni, și despre părerile foiloră 
guvernamentale maghiare față cu 
scopulă acestei conferențe, amă 
dată espresiune nedumerireinbstre, 
(ficendă între altele:

„Dela 1867 încdce, din timpă în 
timpă, Sașii ardeleni au suflată pu
țină câte puțină în retragere, în 
ce privesce politica loră națională 
oposițională, așa că temerea nu 
este neîndreptățită că din treptă 
în treptă ■— von Stufe zu Stufe — 
voră ajunge a nu mai figura de 
locă ca factoră politică de sine 
stătătoră în acestă țeră. Contra- 
riloră noștri comuni fără îndoielă 
le-ară plăce așa ceva, der noi, cu 
tbte că ne bucurămă de curentulă 
care se manifestă în sînulă Sași
loru, spre a’și uni forțele națio
nale în întru, ar trebui se regre- 
tămă, în interesulă causei comune, j 
o astfelă de aparițiune, care în 
cele din urmă ar servi numai par
tidei guvernului spre folosă și în
tărire?1

Eventualitatea, de care amă 
vorbită noi numai în prevederea 
unui viitoră mai depărtată, foile 
guvernamentale maghiare, acum 
după publicarea noului programă 

săsescă, o și consideră ca împli
nită. Cu optimismulă ce-i caracte- 
riseză în asemeni cestiuni politice, 
omenii guvernului ungurescă vină 
și declară în organele loră urbi 
et orbi, că resultatulă conferinței 
din Sibiiu nu involvă, decâtă o 
renunțare a Sașiloră ardeleni de 
a mai face politică națională opo
sițională în statulă ungară.

Dintre vocile foiloru guverna
mentale privitore la resultatulă 
conferenței săsesc! sibiene vomă 
înregistra a<fi unele fdrte carac
teristice. „Neues Pester Journal" 
dela 19 Iunie a. c. (fice:

„Din cuvintele, cu cari președintele 
adunării, Dr. Fr. Teutsch, a salutată pe 
cei de față, resultă, că Sașii voescu ca 
acestă adunare sâ fiă considerată înainte 
de tote ca o manifestațiune a unității 
nemului loră. Particularismul & săsescă 
s’a documentată prin urmare atâtă în 
ținerea acestei conferințe, câtă și în pro
grama, care fu primită cu unanimitate 
ca directivă a viitorei atitudine poli
tice a poporului săsescă, cu o netăgădu
ită hotărîre.

Cu tote aceste putemă să salutămă 
cea mai nouă manifestațiune politică a 
poporului săsescă și din punctă de ve
dere ală statului ungară, ca ună eve- 
nimentă îmbucurătoră. Din partea Sa
șiloră a fostă ună actă de înțelepciune 
politică, că au părăsită în cele din urmă 
cărarea negațiunei sterile, și că au pă
șită pe tăremulă singură posibilă pen
tru orl-ce politică legală și cu minte, 
adecă pe tăremulă dreptului publică un
gară.

Cu pasulă acesta și cu intențiunea 
fără de reservă esprimată, care a aflată 
espresiune și într’o admonițiune îndreptată 
cătră junimea săsescă, ca să conlucre la 
problemele statului ungară, Sașii fără în
doială că șl’au ușurată mai vertosă loră 
înșiși posibilitatea unei activități publice 
priinciose. Acesta însă nu ne împiedecă 
de a recunosce, că acestă întorsetură, 
prin care Sașii au încetată de a forma o 

așa numită partidă a națicmalitățiloru în 
sensă mai strictă, este și pentru statulă 
ungară ună simptomă de oonsolidare in- 
terioră. Căci deși cu programa din 
Sibiiu, ce portă data de erl, n’a încetată 
să esiste separatismulă săsescă, elă to
tuși nu mai este îndreptată în contra 
temeliiloră statului ungară organisată pe 
base unitare, cu alte cuvinte: caracterulă 
federalisticu ală politicei de gintă a Sa
șiloră ardeleni este acum delăturată și 
acestă politică a luată acum caracterulă 
unei politice de interese, care urmăresce 
scopuri culturale și economice14.

„Caracterulă federalisticu ! “ 
Aceste doue cuvinte esprimă multă, 
fărte multi! pentru aceia, cari 
cunoscu împrejurările și istoria 
țerii Ardealului din timpurile cele 
mai vechi pănă în <fiua de astăcfi. 

Nu-i vorba aici de esistența 
statului ungară, ci de esistența 
națională a Româniloru și a Sa
șiloră din Ardealu și de egala 
loră îndreptățire politică națională.

De aceea le strigă și „Pester 
Lloyd" Sașiloră, într’ună articula 
scrisă în tonulu obicinuită batjo- 
curitoră: „se nu vă faceți ilusii 
că în favărea vostră vomă schimba 
vre-o instituțiune și că din causa 
vostră vomu introduce in raporturile 
naționalitățiloru și așa destulu de de
licate ale Transilvaniei ună elementă 
de discompunere!“

Și fiind-că raporturile ardelene 
suntă și așa „destulă de delicate11, 
er cei dela putere nu voiescă cu 
nici unu preță se li-se dea Româ- 
niloră prilegiu de a pretinde și ei 
se se schimbe ceea seu ceea instituți
une, pentru ca se li-se facă dreptate, 
Sașii trebue se înceteze de-a mai 
forma o partidă națională oposi
țională și trebue se-șl desbrace 
politica loră de „caracterulă ei fe
deralistică ! “

Sapienti sat!

Socialiștii, anarciiiștii și niiiiliștii în Pariau.
ScirI sosite din Parisă spună, că în 

Lunia trecută s’a ținută acolo ună mee- 
tingă ală socialiștiloră, în care s’a pro
testată ca nicl-odată în contra arestărei 
nihiliștiloră ruși întâmplată în Parisă în 
săptămânile trecute. După cum spună 
(fiarele parisiene, adunarea a fostă nu 
numai numărăsă, ci și estraordinară de 
turbulentă. Baudin, Guesde, Vaillant și 
ceilalți oonducătorl ai Blanquiștiloră, Pos- 
sibiliștiloră și Marxiștiloră au vorbită 
unulă după altulă. Vorbirea fulgerătdre 
a lui Vaillant în potriva despotismului 
rusescă a fostă primită cu mari strigăte 
de aprobare de cătră socialiștii presențl 
la adunare.

Cătră drele 12 din nopte, năvăli 
deodată în sala adunărei ună grupă de 
anarchiștl, cari se repediră la tribună 
voindă să o ocupe. Socialiștii, văcjendă 
acesta, se împotriviră cu totă energia și 
în curendă o strașnică bătaiă se începu 
între ei. Mobiliile salei, în care se ținu 
adunarea, fură sfărîmate, țevile, pe cari 
se conduce gazulă, rupte și întrebuințate 
ca bețe. In urma acesta, se înțelege, că 
o mare esplosiune de gază s’ar fi în
tâmplată, decă proprietarulă salei n’ar 
fi închisă gazometrulă. Se înoepu apoi 
o luptă seriosă în întunerecă. Abia de 
cătră diuă cei din urmă luptători pără
siră câmpulă de luptă, ducândă fiă-care 
partidă și pe răniții săi cu sine. Multă 
timpă, câtă ținu lupta, intervenirea po
liției fu zadarnică; astfelă numărulă ră- 
nițiloră se urcă la 40—50, între cari 
unii au primită răni fdrte grele. Printre 
răniți se află chiar și femei.

Pactulu dintre Germania și Anglia.

Publicarea pactului germano-englesă 
în foia oficiosă germană, prin care An
glia cedeză Germaniei Helgolanda, er în 
schimbă Anglia primesce protectoratulă 
asupra Witului și asupra Terii Somali, 
precum și protectoratulă asupra Sulta
nului din Zanzibar, a produsă în Ger
mania o impresiă forte bună și mai alesă
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Despre rîsîâ și despre plânsu.
.. (Urmare)

De obiceiu rîdemă — decă nu sun- 
temă tocmai gândiți — numai de lucruri 
C6 le aflămă de rîsă ; der nu tot-deuna 
și nu pentru toți omenii este unulă și 
același lucru de rîsă. „Efectulă unei 
glume bune (Bon mot) atârnă dela ure- 
chîa celui ce ascultă și nu dela gura 
glumețului11, dice Shakespeare, și acesta 
să o fi nisă și Demostene. Ba de multe- 
orl i-se pare unuia forte tristă, ceea ce 
■altulă află lucru de rîsă; cugetătorului 
i-se pare mersulă lumei ca o- comediă, 
oelui Ce simte i-se pare - ca o tragediă, 
efice Horace Valpole. Rîtjătoră ca De- 
mobtitos și plângătoră ca Heraclitos se 
'voră afla în orl-ce timpă,

Der precum omulă mai în etate se 
îndemnă mâi greu să rîcfă, decâtă ună 
'copilă, tocmai așa se pare, că întregă 
genulă umană cu câtă îmbătrânesce mai 
'multă, cu Stată devine mai seriosă. Gre- 
ciilă Aelion istorisesce, că a cetită odată 
*b anecdotă, de care a trebuită să rîdă 
pănă n’a mai putută: ună instructoră 
merse odată cu elevulă său la preâm- 

blare; pe drumă găsi copilulă o smo
chină și voi s’o mănânce. Pedagogulă 
nu l’a lăsată, ținu copilului o predică 
lungă și în cele din urmă mânca elă 
însuși smochina.

Cine ar mai rîde adl multă asupra 
-acestei anecdote ? Totă așa ne merge cu 
multele glume, ce le cetimă în veohile 
eolecțiunl de felulă acesta. Ne-amă mai 
îmbătrînită, gustulă nostru s’a rafinată 
•seu celă puțină s’a schimbată ș’i multe 
din aceste glume ni-s’au povestită deja 
.așa de desă, încâtă efectulă loră s’a 
slăbită cu totulă.

Câte-odată ne și rușinămă de a da 
espresiune simțirei ridiculului, ce a fostă 
deșteptată în noi, ori ne ferimă de a 
rîde, ca să nu vătămămă. O asemenea 
reservă parte înăscută, jparte impusă prin 
educațiune, se esercită în. diferite grade 
la tote simțurile și este, după posițiune 
și talentă, diferită. Omulă rustică rîde 
tare acolo, unde omulă bine crescută 
surîde numai, și lacrimi, ce picură lină, 
ne descoperă adese-orl o durere multă 
mai adâncă, decâtă bocetele.

Idioții îsl manifestă sentimentele 
loră mai de multe-orl prin rîsă, er oei 

‘smintiți și plângă multă, în parte pen- 
tru-că se dau cu totulă după simțulă 

loră. La omeni cu spiritulă sănătosă se 
pote conchide însă dela modulă cum 
rîdă și plângă la măsura minții loră.

Se dice de ordinară, că celă ce 
vine pe lume se anunță mai întâiu prin 
plânsă. Acesta însă nu este cu totulă 
esactă, pentru-că plânsulă perfectă, adecă 
vărsarea de lacrimi, copiii trebue așa 
cficândă să’lă învețe mai întâiu. Acestă 
plânsă de regulă se ivesce abia în luna a 
treia seu a patra.

Plânsulă der este împreunată la 
copiii mici de ordinară cu strigătulă 
în limba englesă cry (a striga) și este 
sinonimă cu a plânge. Ba și cuvântulă 
weep să fi însemnată la începută nu
mai a striga. In multe alte limbi nu se 
află acestă însemnătate îndoită a cuvân
tului, și totuși susține Darwin, că En- 
glesii plângă mai rară, deoâtă ceilalți 
Europeni, cari plângă multă mai ușoră 
și mai multă. Amă trebui prin urmare să 
admitemă, că Englesii plângă mai rară, 
der pentru aceea cu atâtă mai sgomo- 
tosă.

In genere, cele mai multe limbi și 
p6te tote limbile au avută espresiunl de 
două feliurl, atâtă pentru plânsă, câtă și 
pentru rîsă, luându-le pe acestea unele 
dela sonurile ce suntă împreunate cu a

ceste manifestațiunl ale sâmțului, er al
tele dela semnele visibile. Astfeliu nem- 
țesculă „weinen'1 (a plânge) se derivă 
verosimilă dela well (latinesce vae), a striga, 
pe când cuvântulă slavică plakac ca și 
celă latinescă plangete (și românesculă 
plânge) însemnă strictă luată a bate, și 
dela datina de a se bate în peptă la jă- 
lirea morțiloră șl-a luată însemnătatea 
de a jăli și a plânge. De altă parte 
plorare, fiere, pleurer și pote și dela 
nemțesculă flennen, au avută însămnătatea 
originală de a curge, adecă lacrimile 
(pluvia=ploiă.)

Totă așa cuvântulă germană lachen 
(în limba gotică hlahjan, englezesce langh, 
ca și latinesculă cachinare și grecesculă 
.Ka^gwv) nu este decâtă imitarea tonu
lui cha-cha când rîde omulă tare. Pen
tru rîsulă ce-lă vedemă nu mai între- 
buințămă adl cuvintele a surîde (lati
nesce subridere, franțuzesce sour ir e), pe 
când Englesii au pentru acesta cuvântulă 
smile. In limbele slavice însemnă smiac 
numai a rîde și pentru a surîde este o 
formă secundară (în limba polonă usmie- 
chac.) Rușii mai au încă și cuvântulă 
chochotaty, ce însemnă a rîde cu hohotă, 
corâspuntjătoră latinescului cachinare.

(După „N. fr. Presse.11) 
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oedarea Helgolandei Germaniei figureză 
adl ca „cea dinteiu cucerire pacinică a 
lui Wilhelm alii 11.“ Foile germane, fără 
deosebire de colore, se pronunță cu mare 
însuflețire asupra acestei împăciurl atâttt 
de multa așteptată și sosită așa fără de 
veste; ele, deși nu se bucură de con
cesiunile ce le-a făcuta Germania An
gliei, recunoscfl totuși, că Germania p<5te 
să fiă prâ îndestulită cu resultatele do
bândite. împăciuirea o află foile germane 
îusemnată mai alesă din acelă puncta 
de vedere, că prin ea între Anglia și 
Germania suntă asigurate bunele rapor
turi pe timpă îndelungată. Pentru acestă 
succesă strălucită foile germane esprimă 
adânci mulțămite împăratului Wilhelm 
și accentueză, că încă la începutulă dom- 
nirei sale și în timpurile cele mai pacl- 
nice s’a dovedită pe sine ca cuceritoră 
pentru imperiulă germană.

„Nordd. Allg. Ztg." numesce acestă 
împăciuire „unii tractata de pace1', prin 
care politica colonială a Germaniei se 
lămuresce câtă se pote de bine și acum 
Germania pote lucra cu succesă pentru 
ajungerea țeluriloră ei. Cedarea Helgo
landei nu se pdte să nu fiă primită cu 
bucuriă de întregă imperiulă germană.

Foile englese, cea mai mare parte, 
se esprimă cu îndestulire față de pac- 
tulă germano-engleBă și aprobă cedarea 
Helgolandei. „Morning Post" vede în 
atitudinea Germaniei o nouă dovadă, că 
bărbații de stată ai Germaniei suntă în 
deplină cunosoință a hotareloră topogra
fice și politice ale oolonisărei. „Daily 
Telegraph", „Daily News" și „Times" 
aprobă pactulă, numa’ „Daily Chro
nicle" nu e îndestulită cu cedarea Hel
golandei, care dice, că e o umilire ruși- 
nătore.

Dealtmintrelea locuitoriloră Helgo
landei li-se lasă în liberă voiă a opta 
pentru cetățenia unuia din statele con
tractante.

Milan va rămâne in Belgradă.
O telegramă din Belgradă anunță, 

că ex-regele Milan este hotărîtfi să ră
mână statornică în Belgradă. Cercurile 
guvernamentale, unde stăruirea exregelui 
Milan în Belgradă e privită cu multă an
tipatia, vreu să se provine la împreju
rarea, că învoirea dintre Milan și re
gență îlă obligă pe ex-regele să locuâscă 
afară de patriă și numai din timpă în 
timpă pite merge în Belgradă. Față 
cu acestea Milan se provică la aceea, 
că elă numai așa a consimțită cu acestă 
paotă, decă și regina Natalia va petrece 
în străinătate. După cum se asigură, Mi
lan s’a hotărîtă a rămâne în Belgradă 
numai din pricină, că elă n’are nici o 
încredere în actualulă guvernă față cu 
fiiulă său și cu dinastia.
Convorbirea lui SimicI și impresia ce a £1- 

cirt’o în Serbia.
piarului „Wiener Allgemeine Ztg". 

i-se scrie din Belgradă: „Atitudinea re- 
presentantului Serbiei din Viena cu oca- 
sia ultimei sale petreceri în Budapesta 
a produs mare turburare în Serbia. A fă
cută sânge rău mai alesă faptulă, că cu 
tăte declarațiile ce le-a făoută Kalnoky 
în delegațiunl și cu totă ordinulă minis
trului ungurescă de agricultură, SimicI a 
fostă așa de prevenitoră față cu cjiarîștiî 
maghiari. Declarațiile lui SimicI au vă
tămată adâncă și pe ex-regele Milan. In 
urma acâsta guverrulîî serbescă pretinde cu 
energiă ca SimicI să-și desaprobe vede
rile sale față cu politica comercială sâr- 
bâscă, de altă parte ex-regele Milan va 
pretinde și elă o eclatantă satisfacția 
pentru vătămarea, oe i-s’a făcută. In 
urma acesta SimicI se află în mare în- 
ouroătură, er regentulă Risticl face totă 
posibilulă, ca să-i sgudue lui SimicI po- 
siția. RisticI a recomandată lui SimicI 
ca să desmintă soirile răspândite asupra 
convorbirei sale ori în „Srbska Neza- 
visnost" ori în semioficiosulă „Odjek".

„Narodnie Dnevnik" și comunică 
deja o scrisore a lui SimicI datată din 
Viena, în care se 4i°e> în „Budapes- 
ter Correspondenz" și în „Egyetertâs" 
s’au publicata din convorbirea lui lucruri, 

cari seu nu le-a disă, seu decă le-a disă 
nu în forma în care i-s’au pusă în gură. 
„Egyetertes" însă susține, că tote cele 
oe le-a publicată colaboratorul^ său sunt 
adevărate.

SOIRILE V-ILE1.
Colonisarea Ciangăiloriî. Foile ungu- 

rescl anunță, că pregătirile pentru oolo- 
nisarea Ciangăiloră în Transilvania sunt 
aprdpe terminate. Voră fi colonisațl pe 
bunurile statului: în Deva 105 și în Hu- 
nedora 79 familii. Fiă-oare familiă pri- 
mesce 12 jugăre pămentă â 100 fi., care 
va avă să-i plătescă pe rate în 20 de 
ani și pământă pentru curte și casă. 
Lemnele și ferulă îlă primescă gratuită 
dela erariu. Ună oficiantă de pe bunulă 
erarială va fi trimisă să înduplece pe 
Ciangăi a părăsi Bucovina.

Se voră întărce eră acolo de unde 
vină, dâr rău, nu cum au venită.

* 
A *

Direcțiunea poștală și telegrafică in 
Clușiu. „Kolozsvâr" ne spune, că la 17 
Iuniu n. orașulă Glușiu a trimisă minis
trului de comerciu și oomunicațiă Ba- 
ross memorandulă, prin oare se cere stră
mutarea direcțiunei poștale și telegrafice 
din Sibiiu la Clușiu. In adresă aduna
rea generală orășenesoă comunică hotă- 
rîrile adunărei, în urma cărora orașulă 
se îndatoresce a construi edificiulă con
formă planului ministerială și se obligă 
a reîntorce spesele de 5,000 fl. necesare 
pentru strămutarea direoțiunei poștale 
și telegrafice, dâoă ministrulă va închi
ria edificiulă pentru scopurile amintite 
pe 30 de ani și decă va strămuta direc
țiunea poștei și telegrafului din Sibiiu 
la Clușiu.

* 
& *

Fondulfi gimnasiului din Bradii păgu
biții prin focii. La 5 Iuniu v. s’au aprins 
prin negrijea unei fetițe de 10 ani casele 
de birtă ale fondului gimnasială rom. din 
Bradă, aflătore în comuna Mihălenl. Fo- 
culă a mistuită întregă edificiulă. Dauna 
fondului e aprope la 2000 fl. v. a. Casele 
erau asigurate, der pe o sumă minimală 
la „Transilvania". Arendatorului i-a arsă 
cucuruză, grâu pe podă, și tote mobi
lele în case. Nimică nu avea asigurată.

** *
Câte cțiare politice se trimită cu posta 

in Ungaria și Transilvania ? „Nemzetgaz- 
dagsâgi Szemle" dă o statistică despre 
numărulă diareloră, cari s’au trimisă în 
anulă trecută cu poșta. Din statistica 
acâsta apare, că maioritatea diareloră o 
formâză cele ce se tipărescă în limba 
ungurâsoă. Așa dintre 95 de diare poli
tice 48 suntă maghiare, 28 germane, 5 
românescl și serbescl, 4 croate, 2 fran- 
cese, er italiano și slovace câte unulă.

*
* H#

Cutremuri de pământii. Se sorie din 
Timișora, că soirii sosite din comunele 
Saag, Ujpecs, precum și din părțile nor
dice ale comitatului Timișă și din păr
țile sudice ale comitatului Torontală, 
spună, că în Dumineca treoută s’a sim
țită pe acolo ună cutremură de pă
mântă.

♦* *
Comună pustiită prin focii. Din Sa- 

lonta-mare (comit. Abauj) i-se scrie lui 
„Nemzet", oă la 16 Iunie n. în comuna 
Felso-Mislye. pe la orele 3% d. a. a is- 
bucnită ună iucendiu grozavă, care aju
tată de o mare furtună a mistuită în 
flăcări ca la 190 case cu t6te edificiile la
terale. Foculă s’a aprinsă dintr’o schinteă 
dela mașina unui trenă, ce trece pe 
lângă oomună. Biserica a arsă pănă în 
temeliile ei și clopotile din turnă s’au 
topită. Comuna are acum înfățișarea So- 
domei și Gomorei. Mulțl dintre locuitori 
și-au pierdută copiii și pe alțl membri 
ai casei, cari de spaimă au fugită în 
alte părți. _________

Programulu poporului săsescu.
Cuprinsulă programului, ce l’a 

primiți congresuli săsescu și care 
prescrie sfera de activitate a po

porului săsesci pe diferitele te- 
rene, este următorulu :

însuflețiți de imboldulă d’a susțină 
pe poporulă săsescă ardelenă pentru 
destinațiunea sa culturală și în împreju
rările schimbate ale timpului, ca pe ună 
membru destoinică de desvoltare și de 
prestațiune ală statului ungară de a că
rui esistență e strînsă legată sortea sa, 
bărbații de încredere ai poporului să
sescă, adunați în Sibiiu la 17 Iunie 1890, 
schimbândă în parte programulă națio
nală săsescă stabilită în Mediașă la 5 
Iunie 1872 și programulă electorală die- 
tală stabilită în Brașovă la 8 și 9 Iunie 
de cătră comitetulă centrală, au stabilită 
următârele puncte comune de directivă 
esclusivă valabile pentru atitudinea lui 
în vieța publică, pănă la schimbarea loră 
printr’ună conclusă ală congresului să
sescă luată în înțelegere cu comitetulă 
centrală.

1. Mai pre susă de orl-ce discuțiune 
și scutită cu totulu de ea trebue să stea 
principiulă neclintită ală indivisibilității 
monarchiei austro-ungare stăpânite de 
serenissima dinastiă habsburgo-lotarin- 
gică, precum și indivisibilitatea țăriloră 
coronei ungare; totă așa principiulă re- 
presentărei și apărărei comune a acestei 
monarohii în afară, precum înăuntru prin
cipiulă guvernărei constituționale a tu
turora părțiloră ei.

Esistență asigurată a monarchiei și 
a părțiloră ei nu permită nici o slăbire 
a pactului de dreptă publică stabilită 
în anulă 1867, între amândouă statele 
monarchiei, Tăte nisuințele, oare țin- 
tescă o astfelă de slăbire ori care ară 
pute-o aduce, trebuescă respinse și com
bătute.

2. Totă ce e necesară pentru a forma 
din statuia ungară totă mai multă ună 
stată de dreptă, trebue să i-se concedă 
cu totă bunăvoința. Adevăratele condi- 
țiunl ale esistenții sale, ale unei legis- 
lațiunl bune, ale unui guvernă onestă și 
tare, ale unei justiții drepte și ale unei 
administrațiunl bune nu i-se potă refusa 
nicl-odată.

Ideia de stată în sine îndreptățită, 
precum și unitatea și esistență necesară 
a statului, nu e cu tăte astea ertată a 
servi nicl-odată ca pretextă pentru even
tuale amestecuri, prin care se potă pe
riclita ori vătăma tărâmuri îndreptățite 
ale vieții poporului săsescă.

Nu e ertată nici a se sugruma prin 
centralisare și prin amestec peste măsură 
ală puterii esecutive participarea internă a 
cetățeniloră statului la administrarea 
autonomă, care susține statulă și promo- 
veză cultura, nici în comună, nici în mu
nicipiu, nici în biserică și nici în școlă.

In scopulă unei conlucrări câtă se 
pote de mănosă la problemele statului e 
de nisuită ca tinerii sași să se consacre 
în numără câtă se pote mai mare ser
viciului statului în tote ramurile sale.

Amestecuri ilegale ale purtătoriloră 
puterii esecutive și ale organeloră loră, 
deopotrivă jignitore respectului statului 
și păcii cetățeniloră — precum s’au ivită 
în interiorulă fundului regiu — trebu
escă combătute cu tote mijlocele per
mise de lege, și e a se căuta vindecare* 
drepteloră gruvamine în acestă privință. 
Ba e a se lucra și într’acolo, ca să fiă 
înlăturate urmările rătăcirei vrednice de 
plânsă, care a făcută ca legislațiuneasă 
detragă drepturile urbariale ale națiunei 
săsescl, spre paguba ei, față cu dome
niile Săliștei și Tălmaciului, dela o ju
decare egală ou celelalte drepturi urba
riale, ce se baseză pe acelașă temeiu de

3. Statulă ca atare n’are confesiune 
și de aceea nici probleme positive pe 
tărâmulă credinței religidse, der are în
datorirea nu numai a respecta însăși vi
eța internă religiosă a cetățeniloră săi și 
tărâmulă de dreptă ală asociațiuniloră 
religionare recunoscute de elă, ci a în
griji și de respectarea reciprocă a drep
tului asociațiuniloră religionare între 
sine.

Legile religionare ardelene, carega- 

ranteză deplina egalitate de dreptă ș1 
autonomia singuraticeloră biserici, legi 
garantate din nou de legislațiunea din 
anulă 1868, suntă a se considera ca 
legi fundamentale neatacabile ale sta
tului.

4. Limba statului ca atare îșl are 
îndreptățirea sa.

Der disposițiunile art. de lege 44 
din a. 1868 asupra egalei îndreptățiri a 
naționalitățiloră și legile făcute mai 
târdiu, întru câtă ele nu mărescă pre- 
ponderanța dată limbei statului prin art. 
de lege de mai susă — cuprindă măsura 
cea mai mică de libertate și îndreptățire, 
ce li-se cuvină naționalitățiloră nema
ghiare ale acestei țări.

5. Poporulă săsescă va saluta cu 
recunoecință orl-ce activitate și ajutoră 
ală legislațiunei și guvernului, îndreptate 
spre bunăstarea tuturoră cetățeniloră 
patriei ungare, mai alesă care voră pro
mova progresulă economică și desvol- 
tarea spirituală și morală.

Tot-odată însă poporulă săsescă se 
simte, în interesulă susținerei sale, pă
trunsă de datorința, a lucra din propria 
sa putere pe calea presei, în reuniuni, 
în corporațiunl comunale, municipale, 
biserioescl și altele la îmbunătățirea sorții 
sale, a combate obioeiurile strieăciose 
progresului său, a promova bunăstarea 
sa prin ridicarea producțiunei și prin 
cruțare înțelâptă, și a înlooui întocmi
rile ce nu se mai potă susține pe tărâ
mulă vieții economioe și culturale prin 
moduri mai corăspuntjătore de întreprin
dere și prin forme de organisațiune mai 
potrivite.

Mai alesă e de realisată:
în comunele rurale comassarea, ridi

carea culturei viteloră , introducerea 
unelteloră economice mai bune și a ma- 
șineloră probate, cercetarea scdleloră 
agronomioe și a fermeloră, întemeierea 
de asociațiunl rurale de câștigă și eco
nomice, precum și o administrațiune re
gulată comunală;

în orașe perfecționarea instrucțiunea 
specialistice a industriașiloră, fără jig
nirea promovărei factice a industriei mici; 
introducerea industrieloră mari prin în
temeierea de fabriol, formarea de aso
ciațiunl productive seu desvoltarea între- 
prinderiloră singuratice, ca să deviă în
treprinderi mari, ușurarea comunicațiunei 
prin îmbunătățirea mijldoeloră de co- 
municațiune și instituțiunî comerciale, 
precum și administrațiune comunală, care 
să stea la înălțimea cetățiloră moderne;

pentru orașe și provinciă formarea 
unui personală administrativă capabilă, 
care să faoă folositore pentru noi și in- 
stituțiunl probate de-ale țăriloră mai pro-

în biserică și în școlă susținerea, des
voltarea și estinderea întregului învă- 
țământă poporală, mediu și specialistă, 
evitându-se îmbucătățirea nefolositdre a 
puteriloră.

6. Deputațiloră dietall ai cercuri- 
loră electorale săsescl le stă liberă, în 
înțelegere cu alegătorii loră, a rămânâ 
îuafară de partidele dietei ori a se ală
tura la una și aceeșl partidă ori și la 
partide diferite, întru câtă acestea stau 
pe basa pactului de dreptă publică din 
anulă 1867 (punctă 1 ală acestui pro
gramă.)

7. Deputății cercuriloră eleotorale 
săsescl, alegătorii dietall, cari stau pe 
tărâmulă programului de față, și comi
tetele cercuale alese de ei, precum pește 
totă toți aceia, cari au chiămarea a do
bândi țelurile desemnate mai susă ori 
cari resultă din desvoltarea acestui pro
gramă, în vieța privată ca și publică, 
cu deosebire în reuniuni, în represen- 
tanțele bisericesol, comunale și munici
pale, precum și în universitatea săsâacă, 
voră considera ca o datorință a loră, a 
nisui să ajungă aceste țeluri și să le 
promoveze.

8. Pentru promovarea problemelor^ 
acestui programă, congresulă Sașilorft 
alege ună comitetă centrală cu reședința 
în Sibiiu.
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metri dintre pichetele dela graniță și 
raionulă de supraveghiere a fîă-cărui 
biurou vamală.

Cu acestă lucrare s’a ocupată d. 
Olănescu de optă ani de 4^® și a4* 
harta vamală a României e deja distri
buită tuturoră amploiațiloră și garziloră 
din personalulă vamală românescă.

Nu mai insistămă asupra trebuinței 
acestei lucrări. Ea era eminamente tre- 
buinciosă și de multă cerută, spre a aduce 
îmbunătățiri și folose reale în serviciulă 
vămiloră nostre.

Acestă comitetă constă din nouă 
membri și anume dintr’ună președinte, 
ună vicepreședinte și șepte asistenți, 
dintre cari unulă e totodată și secretară, 
și se alege de congresă pe durata de 
cinci ani. Câte doi membri și anume 
președintele ori vicepreședintele și ună 
jună asistentă trebue să aparțină cercu- 
Tiloră electorale dietale din Sibiiu și 
Brașovă, mai departe câte unu membru 
cercuriloră electorale dietale din Sighi- 
șora, Mediașă, Bistrița, Sebeșă și Orăștia.

Decă în decursulă duratei manda
tului devine ună locă vacantă, atunci 
comitetulă acelui cercă, căruia i-a apar
ținută respectivulă ca alegătoră dietală, 
are să ocupe loculă pentru restulă du
ratei mandatului.

Pentru îndatoririle desemnate în cele 
următdre sub c, d, e și g comitetulă cen
trală are să se întărâsoă prin câte doi 
deputațl, cari au să fiă destinați de co
mitetele cercuale. Alegătorii dietall sași 
ai mai multoră cercuri electorale potă 
să alegă și numai unu unicii oomitetă 
oerouală. In casulă acesta comitetulă 
cercuală trimite în comitetulă centrală 
de două ori atâția deputațl câte cercuri 
electorale dietale cuprinde elă.

îndatoririle comitetului centrală au 
a se mărgini la următorele:

a) Să 'ngrijâscă de alegerea comi- 
teteloră cercuale de cătră alegătorii die
tall, cart stau pe tăremulă acestui pro
gramă, respective de oătră alegătorii uni
versității ai cercuriloră eleotorale săsescl;

fi) Să dea sfaturi, când i-se ceră de 
vre-ună comitetă desemnată sub a).

c) Să ’șl dea părerea asupra modi
ficării programului, ce s’ar propune, pen
tru congresulă Sașiloră;

d) Să facă propuneri de sine stătă- 
tdre la congresulă săsescă și la comite
tele cercuale;

e) De regulă să oonvoce congresulă 
săsescă din cinci în oincl ani, alternândă 
în diferite locuri, și să oonvdoe congresă 
estraordinară, îndată ce se cere acesta 
de majoritatea membriloră oomitetului 
centrală ori de celă puțină trei comitete 
cercuale (a), făcendu-se totdâuna cunos
cută ordinea dilei;

f) Să îndeplinâscă condusele speciale 
ale oongresului, luate în oadrulă progra
mului ;

g) Să ’șl stabilescă regulamentul^ său.

Harta vamală a României.
Cetim! în „TimpulG“:
O lucrare importantă și necesitate 

fdrte de multă simțită s’a terminată acum 
câteva «Șile.

E vorba de harta vamală a Româ
niei, lucrare fdrte grea de efectuată, și 
care cu atâtă mai multă face meritulă 
inițiatorului ei, D. Gir. Olănescu, pe care 
îlă felioitămă pentru munca și stăruința 
ce a pusă în aoăstă luorare, oâtă și pen
tru faptulă, că a îndestrată servidulă 
nostru vamală cu o lucrare de prima 
trebuință pentru agenții vamali, chemați 
a aplica legea vămiloră și a priveghia miș
cările pe fruntariile nostre ou statele 
vecine.

D. Gir. Olănescu, înainte de a părăsi 
directoratulă vămiloră nostre, a ținută 
să lase în urma sa o lucrare, oare să-i 
oonstitue ună dreptfi la recunoscința 
-țârei.

D. Gr. Olănescu e numită acum de
finitivă secretară generală ,ală ministe
rului de finanțe.

Etă în oe consistă aoâstă meritoria
lucrare :

Harta vamală a României arată nu- 
mărulă oiroumsoripțiuniloră vamale, cari 
suntă 6; arată biurourile vamale centrale; 
cele vamale sucursale. Cele dinteiu sunt 
însemnate pe hartă cu colore roșie, âr 
cele de-ală doilea cu colore verde în
chisă. Pe hartă suntă indicate la oa 
anume biurourl vamale suntă stațiuni 
telegrafioe, stațiuni de căi ferate, pichete 
pentru paza granițeloră, vămile stateloră 
învecinate cu România, și mai în apro
piere de România, precum și distanța în

tasia Sionă 5 fr. Nathalia D. Boteză 5 
fr., Ruxanda Greceană 5 fr.

Tinerimea română univ. din Clușiu 
pentru acestă actă nobilă și măreță es- 
primă respectudsă mulțămită tuturoră 
d-loră contribuențl și în specie d-nei 
colectante, care nu a pregetată a osteni 
pentru scopulă folositoră ce-lă urmă- 
resce tinerimea română universitară din 
Clușiu.

Pentru comisiunea supraveghiătore: 
Iuliu Karsai.

DIVERSE.
Stanley ca domnitorii. Din Londra 

se scrie, că la finea lui Ootomvre Stan- 
| ley va merge în Statele-unite, unde în 
prețulă unui onorară de 15,000 funțl 
eterlingl s’a angajată a ținâ 50 de con
ferințe despre Africa, dâr și-a reservată 
dreptulă de a pute întrerupe seria con- 
ferințeloră sale în casulă când ar merge 
să ocupe tronulă de domnitoră în sta
tuia Congo, pe care ’i la oferită regele 
Belgilor ă.

Colora. ScirI sosite din Spania spună, 
oă acolo s’au ivită mai multe cașuri de 
coleră; despre acesta nu se mai îndo- 
esce nimeni și întrebarea e numai, că 
6re e vorba de-o adevărată coleră asia
tică său numai de-o bolă epidemică. Gu- 
vernulă spaniolă a luată măsurile de 
lipsă pentru împedeoarea bolei punândă 
sub carantină ținuturile, în oarl s’au 
ivită cașuri de coleră. Din Madridă se 
telegrafiază, că în senată ministrulă de 
interne a declarată, că pănă aoum nu 
s’a constatată pe deplină, că coleră este 
asiatică ori ba? Cașuri mai nouă de co
leră s’au ivită în Pueblah, dr 4’arel0 din 
Viena spună, că după telegrame sosite 
din Madridă în provincia Valencia e 
mare temerea și agitațiunea pentru ca
șurile de coleră oe s’au ivită în sătulă 
Rugat. Celă dintâiu casă de coleră s’a 
ivită în 13 Maiu, er dela 5 Iuniu înoe- 
pendă cașurile de ooleră suntă mai dese 
și mai tdte se sferșescă cu morte. Toc
mai acum coleră se lățesoe în mS- 
sură îngrijitore. Dela 15 Iuniu pănă la 
17 s’au bolnăvită 120 de persâne, dintre 
cari 52 au murită. Trei părți din po- 
porațiune au părăsită sătulă. Din Alon- 
tichelvo i-se sorie lui „Temps“, oă dintre 
850 persone, 12 au fostă atinse într’o 
4i de coleră. Din Parish se telegrafiază, 
că în Spania lumea e pusă pe gânduri, 
er lui „Temps“ i-se sorie din Madridă, 
că coleră e asiatică, și din Sân-Sebastian 
se telegrafieză, că soirile sosite din Va
lencia spună, oă celă puțină 30 de co
mune suntă infectate de ooleră.

Cum este visulfl orbiloru? Orbii, cari 
nicl-odată nu vâdă nimică din cele ce se 
întâmplă în lume, nu potă sâ viseze ase
menea nouă. Loră nu li-se pote arăta 
în visă ohipulă unoră obiecte vS4ute și 
de aceea visulă loră trebue sâ fiă cu 
totulă deosebită de ală celorlalți dmenl. 
Ună medică ou numele Jastrow, care 
trăesce între orbi, 4i°e, că orbii nu vi
seză, că ddră ară vede ună lucru ori 
altulă, oi viseză numai că audă, d. es. 
viseză că audă ună sgomotă, o musică, 
ună cântecă, o vorbire etc. De altmin
trelea orbii viseză multă mai puțină de- 
oâtă cei cu vedere.

Bursa și capetele de țigări. — In 
orașele mari suntă omeni săraci, cari 
se ocupă cu adunarea muouriloră de 
țigări pe la burse. Ună astfelă de omă, care 
s’a obiolnuită a aduna mucurile de țigară 
în edifioiulă bursei din Parisă 4i°®> că 
elă este în stare a judeca disposiția ce 
domnesce la bursă numai din muourile de 
țigări. Dâcă bursa e în stare de agita
țiuni, atunci și lui îi merge bine, căci 
pănă se ducă și se aducă soirile la bursă, 
umblă multă lume, omenii suntă agitați, 
neastâmpârațî și fumdză multă. Țigara 
însă seu că nu răsuflă bine, sâu că nu 
tignesce respectivului și o arunoă abia 
începută. Când disposiția la bursă e li
niștită, bursierii și omenii de afaceri dela 
bursă umblă comodă, suntă liniștiți șt 
fumeză țigările pănă se ardă la degete.

Editora și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșiana.

Suntem! rugați să publicăm! 
următbrea declarațiune:

B&regseu, 2 Iunie 1890.
Multă St. D-le Redaotoră! Adâncă 

mâhniți și indignați în inimele ndstre de 
modulă, în carele amă văzută, că „Tri- 
buna“ din Sibiiu respândesce neadevă
ruri și calumnii asupra P. S. S. părintelui 
Episcopă Ioană Mețiană, din incidentulă 
visitațiuneijcanonioe, întreprinse de I. P. 
S. S. în părțile nostre, ale Timișdrei, în 
sărbătorile Rosalieloră din anulă curentă, 
și anume în fața calumniei respândite 
prin „Tribuna*, *) că P. S. S. nl-ar fi disă 
nouă, oredinoioșiloră săi, din aceste părți 
că: „suntemu r^i patrioțlu,c& „nu suntemu 
credincioși patriei unguresc?1 — Te ru- 
gămă în interesulă celui mai pură și 
sântă adevără, ca să binevoiescl a pu
blica în multă prețuitulă D-vdstră 4*arh 
următdrea

Decliiarațiune.
Noi subsorișii preoți, învățători și 

credinoioșl fruntași ai poporului din co
munele visitate de Prea Sânția Sa pă-1 
rintele Episcopă Ioană Mațiană, mulță- 
mimă lui Dumne4eudin adenculă inimei 
noatre, că P. S. S. în urma aotivității 
și trecutului archipăstoresoă de ani cinol- 
8pră-4ece, nu are trebuință de nici ună 
felă de mărturiă, nu are lipsă de laude, 
măriri și ateste publice, dedreoe trecutulă 
celă frumosă ală P. S. Sale și mărețele 
fapte, săvîrșite de P. S. Sa întru ridica
rea sântei ndstre biseriol, prosperarea și 
înaintarea culturei ndstre poporale, res
pective a iubitei ndstre națiuni suntă 
fapte oarl vorbescă astă4l, și voră vorbi 
ou totă puterea și elooința pănă atunci, 
pănă oând va trăi poporulă română: 
— deohiarămă prin aodsta cu totă li
niștea oonsciinței și a sufletului nos
tru de neadevără și calumniă oele 
răspândita de „Tribuna“ și aruncate cu 
rea intențiune fiă de cătră raportori 
falși, fiă de oătră — oalumniatorii de 
meseriă asupra meritosului capă ală die- 
oesei ndstre, respective asupra arohipăs- 
torului nostru, și anume : oă Prea Sânția 
Sa ni-ar fi 4^ „suntemu ret patrioțl? și 
că: „nu suntemă fii credincioși ai patriei 
ungurești?; și în același timpă constatămă, 
că Pre Sânția Sa, precum totdeuna, așa 
și la acestă ocasiune, ne-a învățată 
prin frumdsele și lăudatele sale prediol 
seu cuvântări pastorale — ceea oe în
văță pe preoții, învățătorii și credincioșii 
săi ună arohiereu la loculu său, ună ar- 
chiereu, carele prin învățăturile și faptele 
sale mărețe și-a câștigată pentru tot- 
dăuna stima, venerațiunea și iubirea 
clerului și poporului său.

Primiți, Domnule Redactoră, încre
derea sincerei și deosebitei ndstre oon- 
siderațiunî.

Georgia Bugariu, parochă gr. or. 
română înBeregsău; Ioană Savu, preotă 
în Bobda; Ioană Balta, parochă; Eme- 
rică Andreescu, proprietară de realități 
și directorulă instit. de credită „Bereg- 
sana*; Aurelia Popescu, notară comu
nală ; Ioană Spătară, proprietară și ca
sară comunală; Constantină Clecană, 
învățătoră ; Ioană Paianu, economă ; Lă
sară Toporă, învățătoră în Bobda; Cor
nelia Popoviciu; Tlteodoră Jurma, parochă 
în St. - Mihaiulă română ; Petru Dră-

*) „Tribuna" declară în nr. 127, că s’a fo
losita de prima ocasiune, ce i-s’a dată pentru 
a desminți scirea biroului de corespondență un- 
gurescu, dela care aisvorîtu scirea falsă despre 
vorbirile Episcopului. Ped.

ganu, învățătoră, St.-Mihaiulă rom.; Ni- 
colae Baiu, economă; Simionu Jurma, 
eoonomă; Georgiu Cocoteanu, not. co
munală ; Alecsundru Constantină, comer
ciantă.

Regularea averiloru năseudene.
Pr oto colii

(Urmare).

VIII. Prin pactulă din 12 Martie 
1872 § II puncta a) s’au cedată fondu
lui scolastică centrală ală districtuluiNă- 
săudă tote acele edificii, intravilane și 
sesiuni deșerte grănițerescl, dimpreună cu 
tote apertinențele loră din fostulu dis- 
trictă ală Năsăudului, cari după § 1 
punctulă a) a amintitului pactă s’au fost 
adjudecată prin comisiune reguiatore de 
posesiune erariului reg., însă sub condi- 
țiunea, ca tăte acelea edificii intravilane 
și grădini, cari în acelă timpă s’au folo
sită pentru scopuri de stată, să rămână 
și mai departe în gratuită folosință a sta
tului, precum și decă dintre celelalte edi
ficii și intravilane ar fi vre-unulă de 
lipsă pentru scopuri de stată și admi
nistrative pe acelea să fiă fondulă șco- 
lastică datoră a’lă ceda gratuită.

Acestă disposițiune a amintitului 
pactă însă prin învoirea de față se mo
difică într’acolo, că fondulă scolastică 
centrală cedeză gratis casa înfierată în 
cartea funduară pentru comuna Năsăudă 
partea I. în prot. Nr. 2 sub Nr. c. 6 Nr. 
top. 14/1, 14/2 și 15, în care casă se 
află de presentă judeoătoria cerc, reg., 
în singura și esclusiva proprietate a era
riului regescă, și se învoiesce totodată, 
ca dreptulă de proprietate la aceea să 
se intabuleze pe erariulă regiu fără de 
a mai fi dânsulă întrebată, — er din 
contră erariulă abdice de dreptulă de a 
mai pute pretinde pe basa pactului amin
tită pentru scopuri de stată și adminis
trative vr’unulă dintre celelalte edificii și 
intravilane.

In legătură cu acesta se statoresce 
tot-odată, ca înoepândă dela 1 Ianuarie 
1890 darea și celelalte greutăți publice 
după casa descrisă mai susă și cedată 
în proprietatea erariului regiu să le su
porte numai erariulă regiu singură, 
din contră darea și greutățile publice 
obvenitore după celelalte edificii, intra
vilane și grădini, cari au trecută în ne
mărginita proprietate a fondului scolas
tică ală districtului Năsăudă, e datoră 
a le suporta amintitulă fondă scolastică.

IX. Suma încă restantă din prețulă 
de răscumpărare de 100,000 fl. amintită 
în §§ II și V ai pactului din 12 Martie 
1872 e datoră fondulă scolastică cen
trală ală districtului Năsăudă a o solvi 
și mai departe în ratele statorite în acelă 
pactă.

X. După împăciuirea de față — lu- 
ândă afară timbrele ce va avă să le 
solvescă familia Br. Kemeny ca timbre 
de chitanță după sumele ce le va primi, 
— apoi luândă afară competința, ce se 
va demăsura după acestă împăciuire pe 
basa scalei Nr. II — pe care însă ase
menea o va anticipa erariulă, în greu
tatea comuneloră nu se voră pretinde 
dela comune nici ună felă de compe- 
tință.

XI. Procesulă intentată înaintea tri
bunalului regiu din Bistrița cu incusa 
Nr. 1333 ex 1887 de fondulă de sti- 
pendiă a districtului Năsăudă contra era
riului regiu pto. 14,804 fl. arendă res
tantă, apoi procesulă intentată totă îna
intea tribunalului regiu din Bistrița cu 
incase de provocare Nr. 4173/1887 de

j fondulă scolastică centrale ală districtului 
Năsăudă contra erariului montană pen
tru dreptulă de patronată, se sisteză 
prin acesta pentru totdeuna, er spesele 
se compenseză unele pentru altele.

(Va urma-)

pnlolicA.
Clușiu, 17 Iunie 1890.

După terminarea dărei de semă re- 
feritore la venitulă concertului arangiată 
în favorulă tineriloră universitari lipsiți 
de mijloce, a mai sosită din Iași dela 
d-na colectantă Nina Monasteriană născ. 
cav. de Botta cu lista Nr. 73 suma de 
100 franci seu 46 fl. 55 cr. colectați dela 
următorii d-nl și d-ne :

Nina Monasteriană 10 fr., Archiereu 
Dositei 10 franci, Archimand. Konon, 
profesoră 15 fr., Dea Sontzo profesoră 
5 fr.jArchim. Doroftei, vicarulăst. Metr. 
10 fr., M. Elisabeta Costachi Boldur 10 
fr. Mironă Pompiliu 10 fr,, Simeonă Crai
nică 5 fr., P. Novleană, prof. 10 fr. Anas
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Vursulâ pieței BSraș®vă
din 20 Iuniu st. n. 18GO.

Bancnote rom^nescl Oump. 9.27 VAnd. 9.29
Argintă românescă - n 9.23 a 9.26
Nopoleon-d’orl - - - M 9.2) M 9.32
Lire turcescl • - • n 10.57 n 10.62
Imperiali .... M 9.55 n 9.60
GalbinI . n 5.45 M 5.50
Boris. fonc,nAlbin*u6°/0 H 102.— n —.—

n n n ^°/o M 99.50 w —
Ruble rusescl . . • n 133.-/2 H 13L>/2
Mărci germane
Discontulh 6—8n/0 pe ană.

Celtt puținii în doueijcci mii de depositor! se vinde și e 
recunoscută de celă mai bună remediu contra ori-cărui insectă

Cursuld la bursa de Viena
din 19 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aură 4°/0...........................
Renta de hârtiă 5°/n...........................
Imprumutulh căiloră ferate ungare - 

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

Amortisarea datoriei căilorh ferate d* 
osth ungare (1-ma emisiune) - - 

Amortisarea datoriei căiloră ferato do 
osth ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilorh terato d« 
jsth ungare (B-a emis’une) - -

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

unguresch ................................
Imprumutulh cu premiulă unguresch ; 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă - - 
Renta de argintă austriacă - -
Renta de aură austriacă - - -
LosurI din I860 ......................
Acțiunile băncei anstro-ungare 
Acțiunile băncei de credita ungar 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei......................
Kapoleon-d‘orl...........................
Mărci 100 împ. germano - -
Londra 10 Livres sterhngo - -

103.15
99.40

116.80
96.20

113.50
89.10

104.—

- 127.50
- 88.50
- 89.05
- 109.20
- 139.25
- 966.—
- 340.—
- 302.30
- 5.56
- 9.311/
■ 57 571/
- 117.10

In alien Traflken und Galanterie - Geschaften.

STILLE, WELTAUSSItblU^

er s’a facutu mai eftiim.
Sticlele veritabile suntu însemnate cu numele J. ZACHERL și costă 
de acum înainte: 15 cr., 30 cr., 50 cr. și I fi.

Acesta alesă specialitate nimicesce, cu o deosebită putere și grabă, tote in
sectele din locuințe, bucătării și hoteluri, din mobile și haine, precum și pe acele 
dela animalele de casă, din grajduri, de pe plante și din paturile de sticlă pentru 
fiori și grădini. Prafurile cari se vendii mesurate si în hârtiă nu suntu niciodată 
o „Specialitate de Zacherir

Se află de vânzare în ISrașovi la Domnii:
I. L. & A. Hessh aimer. 
Emili Porr.
Dimitrie Eremia Nepoții.
Iulius Muller, comerciantă. 
Heinrich Zintz.
Ferd. Jekelius,
Knrl Schuster

farmacia.

In Elopatak 
In Râșnovâ 
In Șercaia 

IJzonA

Iulius Hornung, farmacia. 
Frnnz Kellemen 
Ed. Kugler
Ioh. Lerchenfeld, 
Karl Irk 
Karl Har th 
N. Grădinar

la Domnulh I. Mîiller, farmacia.
n
n

5J
n 

comercianta.

n

Karl Topfner, comerciautfi.
V. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
George Stefanoviciu, comerciantă. 
La Arapă, farmacia.
Samuel Mark.

In iote celelalte

n
n
»»

Iosef Schuster, 
lacob Elirenwald.
G. Temesvary și fii.In

orașe ale Transilvaniei și la sate sunt* deposite acolo unde sunt# expuse placate de „Zacherlin".

Mersulu trenurilord
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. n. valabilă din 1 Iunie 1890

Hiidapesta—SPredealâ P’redeaiu—JHBudaguesta
Trend 
aceelo- 

ratu.

Trend 
accele

rată
Tren de Tron a« 

per- 
edne

per- 
s6ne

Trenă 
accele
rată

Tronu Trenă 
de

pers.
acaele- 
ratu.

Tren doi 
per- 
®dne ,

©sta-Arad u-Teiuș Teiuș-Aradu-SB—JPesta j Copșa-mied—Sibiiu
Tronu 
accole- 
ratu.

Trenă 
rle 

pere.

Trenti 
de 

pers.

Tronu 
accele

rată.

Trenă 
do 

pers.

Trânti 
do 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădhșel

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

4.26
4.58

9.05
9.35

Clușiu
Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulă 
Aiud

de

l'eiușă

I 
I

sush

I 
I

Crăciunelh 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașh 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfâlfiu 
Homorodh 
Auguatinu

.Brașovd
Timișă
Predealu

BucurescI

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

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
9.30

10.50
7.35 

1107
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

BucurescI 
Predeaiu 
Ti misă

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
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31 Oradea-mare

Brașovă
Feldidra 
Ap ața 
Augustinh 
Homorodh 
Hașfalău 
Sigliișăra 
Elisabetopole 
Mediașh

Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciun elh

Teiușu

Aiudh 
Vințulh 
Uiora
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

de susă

Clușiu ] 
)

Nădășelh 
Ghîrbău
Aghireșh
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd

11.23
12.08

P. Ladăny
Szolnok

Budapesta

Viena

I

7.55
1.08
1.37
2.13
2.41
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6 48

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
B«a<3apesta
Szolnok

Aradd

7.22

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

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

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11
Z.15
8.40
1.40

6.43
7.12

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
5.451
5.51
6.08
6.42
7.52,
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.431

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10-40
6.05

Glogovațh 
Gyorok 
Paulișil 
Radna-Lipi 
Oonop 
Berzava 
Soborșinh 
Zamh 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șiboth 
Vințulii de josh 
Alba-Iulia 
Teiușă

ova

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
=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
10.44

9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Alba-Iulia
Vințulu de josh 
Șiboth
Oră,știa
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamh 
Soborșinh 
Berzava
Conoph 
Iladna-Lip
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradd

I

*ova

) 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

5.49
36.O6 
-6.24
16.53
= 7.06
7.45

11.51
1.55
7.20| 1.40

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02

' 7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

Mur«șu-Ludoștt-Sistrița | Bislrița-Mureșd-Imdeșu

Hurt șh-Ludoșh
Țagă-Bud^tolecă
Bistrița

|‘r. omn.) ========
4. — I Bistrița

~6^4«j Tagă-Budatelecu
9.591 Murășă-Ludoșă

Nota: Numern îucuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.

Tr. de p. T. <1 . p.. j'Tr. omn

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

4.51
5.27
5.44

"6X)6|
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
1L38r a x 12.10^R
4 47 M-Bop-.

—7Ă5

Sibiiu-Copșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p

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

Cucerdea -©șorheiu 
S&egbinuiu s&sescu

Cucerdea
Cheța

6.051

M.-Bogata 
Iernutu 
Sânpaulă

I Mirașteu

Siineria (Piski)-®°etr®ș©EiBj j^etroșenj-8ini©ria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegh 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

T. d. p. T, omn.
7.17 11.28
7.54 12.12
8.45 1.08
9.39 2.03

10.37 2.51
11.26 3.30
12.- 4.02

. omn.

3.50
4.32
5.20
6.1b
7.03
7.43
8.15

[Petroșeni
Banița 
Orivadia
Pui
Hațegh 
Streiu
Simeria

T. omu. T. omn.
6.05 10.42
6.45 11.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

Oșorheiu j
T. omn. Reghlnul-săs. 

4.03
4.49
5.24
6.04
6.43
7.28
8.-

Tr. de p.

~55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

“7.25

Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. oiun.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Ar add—Timiș® r a
T. omn.

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

Timișora—Aradâ

Aradă
Aradulh nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

T. omn.i

4.18'
4.40
5.05
5.33
5.60
6.06
6.50

TImișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulh nou
Aradă

T* omn.
6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

T. omn-
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

SKegSiinulu sdsescu- 
©șerbeia-Cucerclea

Simeria (Piski)-Unâ ed

Reghinul-săs.
Ir. omn." Tr. de p. Tr»',ile pj

8.25 8.—
Oșorheiu

7.24
10.- 9.49
5.54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșh 9.35 7.41 12.06
Oheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

'Swlnirișfi — Turda Turda—Cliiirișu

Ghlrlșfl 
Turda

T. omn1
1.16
4.50

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda
11.10 4.10 9.50 Ghirlși8.-

6.05 9.40 2.40| &.z0
6.25 10.- 3.- 8.40

li&bișora—© dorbeiu Odorlieiu—Sigbișora
Sighișdra 
lOdorheiu

5-— 11.251 Odorheiu
7.49 1.50j Sighișhră

Tipografia A. MUREȘlANU Brașov.

Simeria (Piski) 
Oerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

SJn ied.-Simeria (Piski).

tfniedora
<.erna
Simeria

9.25
9.51

10.10


