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Hotărîrile „Sachsentag"-ului din 
Sibiiu au produsă în cercurile compe
tente ale Ungariei o mai mare și mai 
adâncă mulțămire decâtă se putea de
duce din aserțiunile diferite ale pressei gu
vernamentale. Conducătorii partidei națio- 
nalesăsescl, mai aleșii capuhi ei spirituale, 
episcopulă evangelică din Ardeală Eeutsch 
au întratQ încă înainte cu câte-va săp
tămâni în contacte mai strînsă cu mem
brii cabinetului, mai alesă cu ministrulă 
președinte conte Szapary și cu minis- 
trulă de agricultură conte Eethlen, și 
superintendentulă Teutsch se va fi con
vinsa din aceste convorbiri, că în cer
curile guvernului esistă cea mai bună 
voință și cele mai binevoitore intențiuul, 
de a împlini dorințele îndreptățite ale 
Sașiloră ardeleni, decă aceștia voră face 
primula pasă de apropiare. Mai alesă 
ministrului de agricultură conte Bethlen, 
care fusese pănă de curând comite ală 
Sașiloră și-și câștigase deplina încredere 
a Sașiloră ardeleni, i-se atribue meritnlă 
de a fi făcută cu putință și a fi grăbită 
acestă apropiare. Programa decisă la 
Sibiiu este considerată aici la locurile 
competente ca sinonimă cu desăvârșita 
și definitiva disolvare a partidei națio
nale săsescl, ce a esistată mai înainte, 
deorece deputății din fundulă regiu nu 
se voră mai presenta în dietă ca membri 
ai unei partide compacte, ci le va sta 
în voiă de a se alătura la una din par
tidele esistente în dietă.

Cu totă puternica intervenire a epis
copului Teutsch, care de altmintrelea n’a 
luată parte în modă oficială la congre
sul săsesc, se elice că a întâmpinată mari 
greutăți primirea noului programă si- 
biană, după ce deputatulă din Brașovă 
Adolf Zay, care de ani face parte 
din partida contelui Apponyi, a pusă 
totulă în mișcare, ca să zădărnicescă 
acestă importantă actă ală împăcării Sa
șiloră ardeleni, vedl bine, că numai din 
punctulă de vedere ală posițiunei Sale 
proprii de partidă, care celoră mai mulțl 
dintre conaționalii săi deja de multă 
timpă nu le e plăcută. Programulă si- 
biană a și fostă primită în conferința 
confidențială pregătitore numai cu 18 
contra 16 voturi; totuși, după ce s’a 
luată acestă clecisiune, toți participanții, 
cu fârte singuratice esoepțiunl numai 
s’au împretinită sinceră cu cugetulă îm
păcării. Urmarea cea mai apropiată a 
acestui faptă nu fără însemnătate și din 
punct de vedere al politicei, esterne proba
bilă că se va manifesta într’aoeea, căpostul 
vacantă de fișpană ală Sibiiului și comite 
ală Sașiloră se va încredința numai unei 
personalități forte plăcute Sașiloră ar
deleni. Deorece din partea Sașiloră s’a 
esprimată dorința, ca acestă postă sâ se 
încredințeze deputatului dietală Adolf 
Meltzl, și guvernului în prima liniă îi 
convine, sâ dea Sașiloră deasemenea o 
dovadă de prevenire, e probabiiă că nu- 
mitulă deputată va fi încurândă propusă 
ca fișp.nă ală Sibiiului și comite săsescă. 
D-lă de Meltzl a fostă mai nainte sub- 
stitută de procuroră, mai târejiu profe- 
soră la academia de dreptă din Sibiiu 
și deștepta îndată la aparițiunea sa în 
camera deputațiloră simpatii generale 
prin pășirea sa conciliantă și prin acu
rata cunoscere a raporturiloră din patriă.

încă în timpulă din urmă steteau 
sorții favora bill ai uneiîmpăcărlcu Sașii 
atâtă de îndoiosă, încâtă d-lă de Meltzl 
a primită postulă de secretară ală ca

BrașovQ, 11 Iunie st. v.
Negura, de care era acoperită 

neașteptata întorsătură a politicei 
Sașiloru ardeleni, a începută se 
se resfire. începemă să vedenii! 
mai claru motivele și resultatele 
nouei acțiuni pentru neacțiune po
litică, întreprinsă de cătră confe
rința săsescă Sibiiană.

Caracteristice suntu mărturisi
rile, ce Ie face unulu dintre de
putății Sași, care a luatu parte 
la „Sachsentag“, în privința lup- 
teloră din ajunu și a resultateloru 
conferinței.

D-lti Iosef W. Filtsch ne spune 
într’unu articulu, ce’lu publică' în 
„Kronstădter Zeitung" de Sâm
bătă, că lupta sterpă, ce a purtat’o 
partida națională săsescă timpfl 
de 18 ani în contra puterei, a os- 
tenit’o, a descuragiat’o și i-a frântu 
puterea de resistență... „Fără a ca
pitula tocmai formală, partida na
țională săsescă s’a disolvatu." Ea 
nu va mai lupta de aci încolo în 
massă compactă, oștirea s’a re
trasă de pe câmpulă de bătaiă și 
s’a risipită, er în viitoră ea va 
continua lupta numai împrăștiată 
în cete de guerilla.

„De altă parte“ — continuă 
numitulă deputată — „poporală 
săsescă s’a întrunită erășl într’o 
tabăra. “

Minunea minunelor', ca o oș
tire risipită se se potă întruni 
erășl într’o tabără, ni-o esplică 
acelașă deputată dicendu : „Nu 
printr’o luptă umără la umără fără 
prospecte în contra paterei, ci 
prin întărirea propriului neamă pe 
tote tărâmurile vieței economice 
și culturale se va' încerca popo- 
rulă săsescă a delătura pericolele 
ce amenință esistența sa națională."

Der se pare că însuși nu se 
încrede în valărea acestei nouă 
formule pentru unirea „ceteloră 
risipite “ , căci esclamă : „ Ne
promite dre acestă drumă mai 
multă succesă ? Viitorulă o va 
arăta.“

Deputatulă Filtsch ne mai des- 
tăinuesce cu acestă ocasiune, că 
a fostă âre-care luptă între repre- 
sentanții ținuturilor!! săsesc! îna
inte de conferință. Sașii din Țera 
Bârsei, din Bistriță și Mediașă — 
ne spune d-sa — au fostă de pă
rere, că disolvarea partidei națio
nale săsesc! nu se păte justifica 
nici într’ună chipă și că confe
rința Sașiloră din contră ar trebui 
se delăture îndoielile și nesiguranța, 
și să ridice curagiulă și se reîn
vie perseveranța partidei. Părerea 
acestora însă a fostă maiorisată 
cu două voturi și „ca să nu se facă 
o mare scisiune'1 cei din Țera Bâr
sei, Bistriță și Mediașă „s’au su
pusă cu abnegare patriotică‘:.

Ce motive au conlucrată la 
acestă resultată nefirescu ală con
sfătuirii oră?

Despre acesta ne dă dre-cari 
lămuriri ună comunicată din Pesta, 1 
ce’lă publică „Neue freie Presse11 
din Viena, care stă în atingere 
continuă cu cercurile guvernului 
ungureșcă. Etă ce ne descopere 
numita foiă: 

merei de comerță din Pojună și înainte 
cu puține săptămâni a și intrată în funa- 
țiune. Der acesta nu e o pedecă, ca 
elă să se ’ntorcă în curândă la compa- 
trioții săi ca comite săsescă. Mai de
parte e probabilă, că dorințele Sașiloră 
ardeleni privitdre la universitatea săsescă 
și la cestiunea scoleloră, întru câtă ele 
se unescă cu ideia de stată maghiară, 
voră fi împlinite de guvernă și Sașii 
voră rămâne cruțați în administrațiune 
de unele vexațiuni, asupra cărora de re- 
pețite-orl s’au plânsă. Ministrulă Sza- 
pary nu și - a putută începe mai 
norocosă acțiunea sa politică, decâtă 
mulțămindă pe Sașii ardeleni, cari for- 
meză la granița cea mai estremă a impe
riului valulă celu mai tare în contra ro- 
mânisării, care cresce. Și în imperiulă 
germană se va lua acestă faptă cu mare 
mulțămire la cuuoscință. In fine e pro
babilă, că congresulă din Sibiiu nu va 
rămâne fără urmări parlamentare, deși 
acestea au fostă mai puțină ca orl-și-ce 

-căutate. E de admisă aprope cu sigu
ranță, că deputății fundului regiu să
sescă se voră alătura, afară de vr’o 
două esoepțiunl, în sesiunea de tomnă 
la clubulă partidei guvernului. Nu-i 
vorbă, acesta n’are trebuință de o întă
rire numerică, der asociarea unoră ele
mente atâtă de culte și patriotice nu
mai onbre îi pote face.

De 20 de ani și mai bine po
litica Sașiloru ardeleni trăiesce totă 
din promisiuni ale celoru dela pu
tere și din frica fața cu elementulu 
românescu, ce au sciut’o Ungurii 
s’o nutrescă în sînulu lorii, ca se-i 
pbtă folosi ca instrumentă în con
tra nbstră.

Câte mai voru se perdă Sașii 
din câte le-a mai remasu după în
groparea autonomiei Transilvaniei, 
căreia i-au făcutu și ei prohodu ?

Crispi despre tripla alianță.
Ministrulă președinte italiană Crispi, 

vorbindă despre tripla alianță, a disă 
cătră ună corespondentă ală cjiarului 
francesă „Siecle" între altele:

„Astădl mai multă ca ori și când 
mă alipescă mai cu tăriă de alianța tri
plă. După retragerea lui Bismarck, eu 
sunt aliatulă celă mai bătrână și condu
cerea alianței ml-ar compete mie. Prin 
tripla alianță Italia este o mare putere, 
fără de scirea căreia nici măcară o piătră 
nu s’ar pute mișca mai multă. în Europa. 
Din contră înainte de a fi intrată în tripla 
alianță, Italia era țără vasală Frondei, 
care ne poruncea cum îi plăcea și ne 
esploata în totă modulă posibilă. Fran- 
cesii erau la noi stăpâni, pururea ne im
putau binefacerile și victoriile loră. Etă 
causa pentru care amă intrată noi în 
tripla alianță; amă voită să scăpămu de 
acelu jugă, și nicl-odată nu vomă fi așa 
de nebuni, ca să stricămu tripla alianță și 
să ne întorcemă cătră Francia, prin ceea 
ce erășl amă ajunge sub influința Pa- 
risieniloră. Noi putemă trăi forte bine și 
fără de Francia. Germanii ne transportă 
orl-ce mai ieftină și mai avantagiosă de
câtă Francesii. Se d'C0> că avemă nevoe 
de banii francesii Asta nu este adevă
rată. Dela Germani căpătămă pe lângă 
procente mai puține ațâța bani, câți ne 
trebue.u

Serbia și Austro-Ungaria.

De când cu declarațiile contelui Kal- 
, noky înaintea delegațiuniloră austro-un- 
gare asupra atitudinei Serbiei, pressa 
sârbâscă și cercurile politice din Bel- 
grădă faoă mereu espectorărl la adresa 
Austro-Ungariei. Așa lui „Neue freie 
Presse" i-se scrie din Belgradă, că aprope 
tâte fiarele se pronunță mai pe largă 
asupra situațiunei. „Male Novine" în 
numărulă său dela 19 Iunie scrie, că ori 
care guvernă sârbescă va trebui să apere 
susținerea buneloră raporturi cu Rusia și 
Austro-Ungaria, decă ține la promova
rea intereseloră țârei și nu la periclitarea 
loră. Buna înțelegere cu Austro-Ungaria 
este ună lucru de mare însemnătate pen
tru Serbia, der pentru asigurarea acestei 
înțelegeri e de lipsă, cji00 numita foiă, 
ca contele Kalnoky să se gândăscă în ce 
chipă ar pută să cedeze Bosnia și Herțe- 
govina Serbiei, prin ceea ce ar primi în 
schimbă o amicițiă durabilă.

Nu vorbesce cu atâta prevenire însă 
„Velica Serbia", care susține susă și tare, 
că Serbia nicl-odată nu se va purta față 
cu Austro-Ungaria cu atragere sinceră, 
fiind-că aceste două cuvinte: Eosnia și 
Herțegovina facă imposibilă ori ce con
cordia.

Cele-lalte foi sârbescl încă dică, că 
declarațiile și ordinațiunile lui Kalnoky 
suntă neîndreptățite, ba pănă și diarulă 
austrofilă „Domovina" protesteza ener
gică îu contra espuneriloră ministrului 
comună de esterne, contele Kalnoky, așa’i 
se scrie din Belgradă semioficiosei „Pol. 
Oorr."

țliarulă progresistă ilustreză deci 
câtă se pote de bine ourentulă ce dom- 
nesce de faptă în Serbia și întrebarea 
e numai, că ore curentulă acesta fi-va 
sprijinita și de locurile mai înalte? In 
Serbia, cji00 „Poli. Corr.“, au făcută rea 
impresiune declarațiile contelui Kalnoky 
în favorea Bulgariei, cari declarații suntă 
directă îndreptate în potriva Serbiei. 
De altfelă, sfîrșesce semioficiosulă, opri
rea importului de porci e privită în Ser
bia numai ca începutulă represaliiloră, 
după cari voră urma și celelalte nu peste 
multă timpă.

Stanley despre pactulu germano-englesă.

Pactulă germano-englesă, despre care 
amă vorbită deja in dilele din urmă, a 
fostă întâmpinată cu neîncredere, mai 
alesă de cătră unele diare englese, cari 
combată „politica ruinătbre" a lui Salis
bury. O telegramă din Londra însâ spune, 
că părerile lui Stanley esprimate în largi 
cercuri de omeni diplomațl asupra pac
tului au schimbată de totă opinia pu
blică englesă. Stanley adecă premăresce 
acestu pactă, numindu-lă unu mare trofeu 
alu Angliei și dicândă, că prin elă i-s’au 
realisată cele mai cutezate speranțe și 
visuri ale lui. Prin pactă, cfice Stanley, 
nu numai că ’i s’a asigurată Angliei ună 
teritoriu de 650.000 chilometri pătrațl, 
ci i-se garanteză și comerciulă, care este 
estinsă peste milione de chilometri în 
valea Nilului, așa că Anglia pote sâ con
sidere ca a sa Africa pănă la Cairo. Mica 
insulă Ferata face de dece-orl mai multă 
decâtă Helgolanda și la acesta se mai 
adauge și Zanzibar-ulă, din care Anglia 
trage ună venită anuală comercială de 
2 milione funțl sterlingl. Numai aceia 
deci potă sâ-lă condamne pe Salisbury, 
ală căroră meșteșugă e ruinarea Angliei, 
— sfîrși Stanley.
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Resboiu ranialu între Serbia și Austro-Ungaria.
Se scrie din Belgrade, că din editura 

foiei guvernamentale serbescl „Odjek" 
se trimită în tote părțile Serbiei tele
grame, adresate mai alesă mariloră co- 
mercianțl, prin care aceștia suntă pro- 
vocațl să protesteze în contra comerciului 
cu Austro-Ungaria și să cără răsboiulă 
vamală. Totă asemenea face și foia par
tidei lui RisticI „ Srpska Nezavisnost", 
care vestesce răsboiulă vamală și împu- 
ternioesoe pe ministrulă președinte GruicI 
să ia măsuri față ou declarațiile contelui 
Kalnoky și să se pro voce la împrejura
rea, că partida liberală încă cu c|000 ani 
înainte a cerută răsboiulă vamală cu 
Austro-Ungaria, fiind-că acesta e mai 
avantagiosă pentru Serbia decâtă actua- 
lulă tractată comercială.

Alianța ruso-francesă.
0 telegramă din Londra vestesce, 

că diaruluifenglesă „Daily Chronicle" i-se 
scrie din isvoră vrednică de credință 
din Berlină, că alianța ruso-francesă a 
primită, în dilele din urmă o formă con
cretă. Alianța acesta, clic0 f<5ia englesă, 
a grăbit’o pactulă germano-englesu. După 
multe reserve în fine, cuvintele lui Moh- 
renheim, ambasadorulă rusă în Parisă, 
au avută resultată bună.

Amenințările Portei.»
„Agence de Constantinopole" anunță 

din celă mai bună isvoră, că ambasado
rulă rusă Nelidov a predată o nouă 
notă Portei, dreptă răspunsă ală guver
nului rusescă la nota turcescă din urmă, 
prin care guvernulă rusescă era rugată 
să aștepte pănă la tomnă ou pretensiu- 
nile sale de despăgubire pentru răsbo- 
iulă din 1877/78; deoă pănă atunci suma 
cerută n’ar încurge, visteria statului va 
fi responsabilă. Nelidov nu ține acestă 
răspunsă de îndestulitoră și cere împli
nirea obligămentului din partea Porții 
câtă se pote mai curândă, căci la din 
contră va trebui să ia alte măsuri mai 
aspre.

SUIRILE piLEL
In loculu limbei grecesc!. „Consiliulă 

de instrucțiune ală țării a stabilită pro- 
iectulă planului de învățămentă pentru 
gimnasiele, în care nu se va învăța, 
cu începutulă anului școlară viitoră, 
limba grecescă. Planulă de învățămentă 
înlocuesce limba grecescă prin ur- 
mătorele obiecte : Cl. V, a) cetirea 
amărunțită a poețiloră prosaic! ungu- 
rescl, antologia lirică din operile poe
țiloră scolei clasice; b) cetirea lui Tuci- 
dide în unguresce, anticitățile grecescl; 
c) desemnulă, foi și flori stilisate, de
semnare de decorațiunl drepte (plane) 
din anticitate și din evulă mediu. Cl. VI, 
a) cetirea amărunțită a bucățiloră din 
literatura mai veche retorică și istorică 
ungurescă; b) Iliada și Odisea în ungu
resce, mitologia grecă și anticitățile pri
vate, arta grecă; o) desemnulă, decora
țiunl din timpulă renascerei (renaisance). 
Cl. VII, cetirea amărunțită a jjpoețiloră 
mai vechi ungurescl; b) câte o dramă 
din Eschilă, Sofocle, Euripide în ungu
resce, istoria literaturei grecescl (poesiă); 
c) desemnulă decorativă cu esplicărl ar- 
ohitectonice, din geometriă descriptivă 
suprafețele patru-unghiulare. CI. VIII, 
a) representanții literaturei prosaice nouă 
ungurescl; b' cetire din Platone și Aris- 
totele în unguresoe, istoria literaturei 
grecescl (prosa), desemnulă, capete de 
omă și apoi figuri întregi, din geome
tria descriptivă corpuri colțurose și ro
tunde.

îndopare cu ungurescă, apoi s’o po
trivi ori nu, destulă, că a ave cultură 
și sciință însemneză la șoviniștii unguri 
a sci unguresce!

* * *
Alegere de protopopii gr. or. ală du

biului. Membrii sinodului protopresbi- 
terală, ordinară și înmulțită, ală tractului 
Glușiului, preoți și mireni suntă oonvo- 
cațl la sinodulă electorală, ce se va ținâ 
Luni în 25 Iuniu (7 Iuliu) a. c. în bi
serica gr. or. parochială din Glușă, pen

tru alegerea de protopresbiteră ală trac
tului Clușiului. Pentru îndeplinirea ce- 
loră prescrise de regulamentă § 14 
membrii comitetului protopresbiterală 
suntă invitați pe Duminecă în 24 Iuniu 
(6 Iuliu) a. c. la o întrunire ce se va 
ține la 6 ore după amecll în cancelaria 
oficiului protopresbiterală. Ca comisară 
consistorială e numită d-lă Moise La- 
zară, asesoră consistorială.

* * *
Producțiunea aurului in Ardeală. So

cietatea Harkort, care esploateză mai 
multe mine de aură în Ardelă, a avută 
în cele 11 luni espirate ale anului 1889/90 
o producțiune de 608.599 chilograme 
aură brută față cu 467,035 chilograme 
în cele 12 luni ale anului trecută.

* * *
Oprirea importului de porci serbescl. 

„Pester Lloydu află, că ună nou trans
portă de porci șerbi a fostă respinsă la 
frontiera ungară pentru causă de bolă, 
de asemenea și o altă turmă de vite, a 
cărei stare de infecțiune era evidentă, 
piarulă speră, că ună controlă forte 
severă se va face la frontieră.

* * *
Petrecere de veră se va arangia la 

13 Iulie n. c. în comuna Vasas-Sântiona 
(Comitatulă Solnocă-Dobeca) în favorulă 
bisericei și școlei gr. cat. de acolo. Pre- 
țulă întrărei de persouă: 80 cr., în fa- 
miliă: 2 fl. începutulă la 3 ore p. m. 
Comitetulă e representată prin d-nii: 
Vasiliu Pușcariu, președinte ; Dr. Emilă 
F. Negruțiă, secretară; Nicolau Kâb- 
debd, casară ; Ioană Cheresteșă, con- 
troloră. Suprasolvirile se voră chita în 
tjiare. Mâncările se voră da prin hote
lieră cu prețuri moderate. Ospeții voră 
ave cuartiră gratuită.

Desființarea partidei poporului săsesc!
Intr’unu articulG publicații în 

„Kronstâdter Zeitung“ relativii la 
congresulu săsescii, deputatulu die- 
talu Iosef W. Filtscli ne spune între 
altele următdrele :

Cei cari au dată îndemnă la con
vocarea congresului săsescă au pornită 
dela vederile acelea, că ținta cea mai 
înaltă ce e a se ajunge, este înainte de 
tdte restabilirea unirei întregului poporă 
săsescă, că acestă țelă însă numai prin 
aceea se pote ajunge, decă se lasă la 
libera chibzuială a deputațiloră dietall 
sași să ia posițiunea de partidă, care le 
convine. Ei au cradută, că partida po
porului săsescă pdte fi sacrificată cu 
atâtă mai multă, că ea rămăsese fără 
succesă în lupta contra guvernului.

De alte vedem au fostu Sașii din Țâra 
Bârsei, din Bistrița și Mediașii, cari spe
rau dela congresulă săsescă o ridicare a 
curagiului de luptă, o reînvioșare a stă
ruinței, o înlăturare a îndoelei și nesigu
ranței. Aceștia n’au putută pătrunde ou 
mintea, oă partida poporului săsescă 
trebue să se sacrifice și să se disolve, 
fiind-că în luptă curagiosă contra pu- 
terei coverșitore n’a putută ave succese. 
Ei au vădută în disolvarea partidei po
porului unu pre mare preță, o prea grea 
jertfă pentru recâștigarea aceloră ale
gători sași, cari s’au lăsată a fi seduși 
prin interese locale, prin presiune, prin 
lipsa de curagiu, ca să înlocuiască po
litica demnității cu politica oportunității. 
Representanții poporului săsescă din Țâra 
Bârsei, dela Bistrița și Mediașu susținură 
cu hotărîre aceste vederi la consultările 
premergătore dela 14 și 15 1. c., pre
cum și la desbaterea din comitetulă 
centrală dela 16 1. c. Vederile contrare 
eșiră învingătdre cu majoritate de două vo
turi. Era vorba acum în totă casulă de 
a păstra unirea și de a evita o mare 
desbinare în poporulă săsescă. Cu pa
triotică renunțare declarară deci Bâr
sanii, Bistrițenii și Medieșenii, că’șl sub- 
ordineză vederile loră vederiloră majo
rității, pentru ca să nu’mpedece unirea 
poporului săsescă, și că după resultatulă 
votului suntă gata a cuteza umără la 
umără cu ceilalți conaționali încercarea, 

ddcă pe calea desemnată de proiectulă 
din Sighișora e mai multă de dobândită 
pentru bunăstarea poporului săsescă, de
câtă pe tăremulă programului partidei 
poporului săsescă.

Astfelă deră s’a creată o situațiune 
schimbată. Faptulă, că toți conaționalii 
suntă întruniți acumîntr’ună întregă uni
tară, va umple de bucuriă pe orl-ce 
Sasă adevărată. Că ce urmări politice 
va ave disolvarea partidei poporului să
sescă, rămâne să vedemă.

DIN DELEGA T1UNL
In ședința publică dela 19 Iunie n. 

a delegațiunei ungare s’a votată buge
tulă ministrului de finance și ală marinei. 
Totă delegațiunea ungară s’a ocupată în 
ședința acesta dela 29 Iunie cu bugetulă 
pentru Bosnia și Herțegovina. In de- 
cursulă desbateriloră ministrulă comună 
de finance Kall ay a dată deslușiri amă
nunțite asupra desvoltărei economice a 
Bosniei. Contele Apponyi a adusă în 
discuțiă cestiunea de dreptă publică a 
aducerei trupeloră bosniace în Ungaria. 
Ministrulă Kâllay a dată lămuriri cu 
privire la acestă cestiune dicândă, că 
trupele bosniace voră merge la eserci- 
țiile de arme în Austria și nu în Un
garia; totă ce nu se scie e împrejurarea, 
că 6re armatele acestea trece-voră prin 
Ungaria ori nu? Ministrulă Szapary a 
cjisă, că guvernulă ungurescă, de când 
s’a ivită acestă cestiune, totdeuna a fostă 
de părere că după legile esistente ale 
Ungariei, trupe bosniace seu altfelă de 
trupe nu se potă aduce pe teritorulă 
țărei nici ca statornice, nici pentru eser- 
ciții, fără de-a nu se lua nouă disposiții 
față cu o astfelă de cestiune. Ministrulă 
Szapary <Ș.ise apoi, că la timpulă său va 
da lămuriri asupra acestei întrebări într’o 
ședință publică, decă i-se voră oere.

Diferitele posiții din bugetă s’au 
primită la votare fără de nici o ob
servare.

In aceeași cji delegațiunea austriacă 
a continuată desbaterile asupra buge
tului pentru trebuințele militare.

Delegatulă Starhembcrg dise între 
altele; Ministrulă de esterne a declarată, 
că raporturile ndstre cu tdte puterile suntă 
amicale și mai alesă cu aliații noștri 
suntă mai tari ca ori și câud. De ce 
der să sporimă trebuințele armatei? La 
întrebarea acdsta răspunde ună altă pa
sagiu ală ministrului de esterne, după 
care basa păcei n’o pote forma nimică 
alta, decâtă înmulțirea în modă însem
nată e puteriloră ndstre de apărare. Pa
cea der se radimă pe verfulă a sute de 
mii de baionete. Oratorulă apoi cjise, că 
scopulă jertfeloră uriașe ar urma să fiă 
desarmarea. Desarmarea însă nu se pote 
face decâtă pdte într’ună viitoră forte 
depărtată, lucru care e forte regretabilă. 
Oratorului i-ar plăce, deoă puterile eu
ropene și-ar pune de țîntă pacea lumei 
șl-apoi se provdcă la America-nordică, 
unde pacea în armată nu apasă poporele. 
Cere primirea bugetului.

Delegatulă Chlumecky nu se alătură 
la punctulă de vedere ală antevorbito
rului său și (jice, că nici votarea unei 
sume de 120 milidne n’ar tace monar- 
chia așa de puternică, încâtă să potă 
dicta Europei. Ddcă acesta ar fi posi
bilă, atunci ar vota și mai multă spre 
asemenea scopă. In împrejurările de 
față însă, decă amă vota 120 milione, 
cjise oratorulă, amă da nascere la o rui
nare financiară... Oratorulă c^ise, că în 
împrejurările de față cea mai însemnată 
este situația politică a armatei. In pri
vința acesta ar trebui să ne provocămă 
la aceea, că pacea, ce-i dreptă, este sus
ținută, der situația generală totă încor
dată a rămasă, cum a dis’o acdsta însuși 
Maiestatea Sa în delegațiunl. Siguranța 
păcei nu stă decâtă în puterea armată 
a puteriloră din Europa centrală. In totă 
loculă se facă pregătiri militare și ast- 
felă nici noi nu putemă rămâne îndărătă, 
ba trebue să ne încordămă tdte puterile. 
Comisia bugetară a esaminată preten- 

țiunile și nu este posițiă, care n’ar fi 
neîncunjurată de lipsă spre susținerea 
puterei armatei. Voteză bugetulă.

Delegatulă Bilinslti observă față ou 
Starhemberg, că representanții poporului 
nu’șl potă lua de problemă, ca să trecă 
peste pretensiunile guvernului și să vo
teze mai multă decâtă a cerută minis
trulă. Oratorulă, ca membru ală frac- 
țiunei polone, îșl preciseză punotulă său 
de vedere față cu bugetulă militară. 
Suntă cercuri, dise Bilinski, celă puțină 
în opinia publică, care bănuescă pe Po
loni că vreu să încurce pe Austria în
tr’ună răsboiu cu Rusia. Asta însă 
nu este adevărată pentru-că tocmai Gra- 
liția ar suferi mai multă într’ună casu 
de răsboiu. Polonii cu istoria loră ară 
pute servi de esemplu, ce va să c^icâ. a 
nu întări la timpulă său puterile de a- 
părare. Așa-deră tocmai istoria îi în
vață pe Poloni, că față cu statulă, care 
le este patria loră și care singură le 
apără naționalitatea loră în Europa, 
suntă datori a face jertfe. Voteză bu
getulă.

La urmă vorbi Br. Bauer, ministrulă 
comună de răsboiu, accentuândă, oă da- 
torința lui este a face, ca monarchia 
austro-ungară să-și susțină posiția sa de 
mare putere. Că ce pretinde posiția 
unei mari puteri, crede că e destulă de 
lămurită. Acesta a accentuat’o destulă 
de bine contele Kalnoky în espunerea 
sa. Bauer cjise, că bugetulă cu tdte cre
ditele suplementare votate pe anulă 1890 
este de 122,525.154 fl., der că bugetulă 
pentru 1891 e mai mică cu 1,826.716 fl. 
Ministrulă apoi răspunse delegatului 
Sommaruga privitoră la sporirea efecti
vului de pace c|icendO, că dăcă ar ave 
ună plană hotărîtă pentru acdsta, atunci 
ar fi pășită o’ună proiectă concretă îna
intea delegațiuniloră.

Tdte posițiile bugetului s’au primită.
In ședința dela 20 Iunie n. totă de

legațiunea austriacă s’a ocupată de afa
cerile Bosniei și Herțegovinei. Ministrulă 
Kallay a accentuată, că este firmă con
vinsă, că provinciile ocupate suntă pe 
drumulă progresului continuu și că pro- 
gresulă acesta nu este binefăcătoră nu
mai poporațiunei și provinciiloră, ci și 
întregei monarchii.

Privitoră la discusiunea delegațiloru 
unguri asupra aducerei trupeloră bos
niace și herțegovinene, delegatulă Suess 
a declarată, că decă trupele bosniace 
nu voră veni în Ungaria, ci în Austria, 
ele voră fi primite nu ca streini, ci ca 
frați.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Aradu, Iunie 1890.

Adunarea generală a reuniunei fe- 
meiloru române din Aradu și provinciă. — 
Acdstă corporațiune frurnosă și de no
bilă întreprindere șl-a ținută adunarea 
generală de ăstă timpă Joi în 12 Iuniu 
st. n. în sala cea mare a seminariului 
diecesană.

După asistarea la ohiămarea duhului 
sântă, celebrată prin părintele ieromo- 
nachă A. Hamsea, ședința s’a deschisă 
la orele 10 prin ddmna v.-președintă 
Aurelia Beleșiu. O deputațiune de 4 
membri a invitată pe Prea Sânția Sa pă
rintele episcopă diecesană, patronulă 
reuniunei, oare s’a presentată și a fostă 
salutată de bine venire prin presidiu, er 
adunarea l’a primită ou „să trăiască" 
entusiasmată.

Din raportulă secretarului reuniunei, 
P. Truța amă aflată, că comitetulă șl-a 
făcută pe deplină datorința în anulă 
espirată, ținendă șese ședințe și nu patru, 
cum ceră statutele. Reuniunea a avută 
în anulă trecută 175 membri, anume 2 
fundatori, 28 pe vieță și ceilalți ordi
nari și ajutători. Oassa s’a încheiată la 
finea anului 1889 cu suma de bani gata 
4519 fl. 10 cr. v. a., afară de cei 5400 
fl. v. a. votați din cassa consistorială 
prin venerab. sinodă eparohială, după 
cum amă avută ocasiune să aucjimă din 
raportulă d-nei cassiere Rhea Silvia 
Ceontea.
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In decursulă anului espirată. d-na 
presidentă Ana Dr. Petco, din conside- 
rațiuul familiare a aflată de bine să re
nunțe dela acela oficiu. In urma acesta, 
adunarea generală, a alesă totă cu una
nimitate presidentă pe d-na Aurelia Be- 
leșiu, vice-presidentă pe d-na Rhea S. 
Ceontea, și de aici apoi oassieră pe d-na 
Barbara Antonescu. Demisionând^ d-lă 
Dimitrie Antonescu ca membru ală co- 
misiunei revăcjătore, în loculă d-sale s’a 
alesă d-lă jude regescă Iosifă Gală dela 
tribunalulă din locă.

Pentru-ca reuniunea să șl ajungă 
scopnlă câtă mai repede, părintele A. 
Hamsea a făcută propunerea și adunarea 
generală a enunciată, ca în timpulă celă 
mai scurtă comitetulă si se pună în con- 
țelegere cu Vcn. Consistoriu eparchială și 
în legătură cu acesta si înființeze — decă 
se va pută — încă la tâmnă școlă de fete 
cu internată.

Astfelă s’a dovedită, că Reuniunea 
femeiloră române din Aradă și provinciă 
nu este în stagnațiune etc. cum susți
neau unile guri rele.

Petrecerea cu dansă, ce s’a ținută 
sera în păduricea orașului, a fostă o pe
trecere, cum de dece ani încâce nu s’a 
mai vădută între Românii din Aradă. 
Ea a succesă de minune, cu tote că tim
pulă nu era tocmai favorabilă, așa încâtu 
fiarele locale s’au întrecută întru a lăuda 
șî aplauda reuniunea pentru așa petre
cere bine succesă. P. 8. S. episcopulă 
diecesană și patronulă reuniunei, D-lă 
Ioană Mețianu, deși a plouată sera, to
tuși nu a pregetată a se presenta între 
ai săi. Țînă-Iă Dumnedeu pe archipăs- 
torulă nostru în pace la mulțl ani 
fericiți!

Au participată la acea petrecere celă 
puțină 90 de femei și peste 100 bărbați, 
toți Români curați de ună cugetă și de 
o simțire, 200 persone petrecendu-șl ne- 
fățărită și într’ună modă sinceră și demnă 
arare-orl se potă vedâ pe la uoi. Și a 
ținută petrecerea sinceră, entusiasmată și 
demnă pănă după rSsăritulă sârelui, când 
se încheia cu classica nostră Hora dela 
Sinaia, la care — de și sorele răsărise 
— luară parte peste 40 de inși.

Fiă de bună augură primulă debută 
publică ală reuniunei femeiloră române 
din Aradă și provinciă ! Ajute Dumne
deu ca în timpulă celă mai scurtă să 
mai avemă în Aradă ună templu națio
nală, ună foculară nestinsă, din care să 
se nutrescă românesce persecutata nos- 
tră ginte !

Ună membru ală reuniunei.

J)in Câmpiă, de lângă Mociu Iunie, 1890»
On. D-le Redactoră 1 Petrecerea de 

vâră, ce s’a arangiată din partea tineri- 
mei române din Ooșiocna a 3-a <|i deRosalii 
a reușită bine, publiculă din locă și jură 
a fostă binișoră representată, resultatulă 
materială asemenea a fostă îndestulitoră 
și ar fi fostă pâte și mai bună, decă afu
risita de jalusiă confesională nu ar grassa 
și între zeloșii conducători de ambele con
fesiuni ai poporului română din Ooșiocna, 
cari uniți Gindă multă au făcută și încă 
și mai multă ară pută face decă nu s’ar 
lăsa să fiă cuprinși de acâstă afuri
sită bâlă.

Dâr pe lângă' tote astea petrecerea 
a fostă frumâsă și fârte animată, inteli
gență și poporă, tineri și bătrâni și-au 
petrecută împreună și li-a ședută forte 
bine. Ne-au surprinsă la începutulă pe- 
treoerei 7 tineri de țărani români din 
Ooșiocna, cari îmbrăcațl în costumă na
țională au întrată în saladejocă, avendă 
unulă în mână ună prea frumosă bu- 
chetă de flori, pe care-lă presenta Prea 
•On. D-nă protopopă Ioană Hossu, care 
mulțumi prin o cuvântare plină de praxă 
.și învățătură, încuragiândă pe tineri la 
păstrarea datineloră și a portului națio
nală românescă. Tinerii au jucată apoi 
„Călușarulă“ și nBătuta“, „Brâulă“ și alte 
jocuri românescl cu ună tactă și esacti- 
tate, încâtă chiar și din partea streini- 
loră presențl au fostă admirați, aplaudați 
și lăudațl. Cu deosebire îmbucurătore 

suntă astfelă de aparițiunl într’o comună 
ca Ooșiocna, unde timbrulă românescă ală 
poporațiunei nost’re începuse a degenera 
în modă îngrijitoră.

Meritulă este ală Prea On. Domnă 
și Domne protopopese, cari după-ce și-au 
crescută și aședată familia în ună modă 
demnă de imitată, acum la bătrânețe cu 
avântă tinerescă lucreză la crescerea 
adevărată românescă a tinerimei popo
rului nostru de sub mâna d-loră. 
Laudă și ondre d-lui învățătoră Teodoră 
Hurducaciu, care pe lângă ocupațiunile 
din scolă, a înfrumsețată terenulă din 
jurulă scâlei celei nouă cu arbori, ultoi 
și cărări frumose, ba precum ve- 
demă, s’a apucată să instrueze tinerimea 
și în jocuri adevărată românescl, âr nu 
imitațiunl ungurescl, cum erau dedațl 
pănă aci a juca. Ar fi de dorită ca la 
atari ocasiunl să participe câtă mai mulțl 
tineri de pe sate, ca să capete atragere 
cătră jocurile străbune române.

Petrecerea a durată pănă de cătră 
cjiuă.

La medulă nopții D-na Protopopesă 
ne-a întrunită la o cină comună. Preote- 
sele și învățătărele din jură ni-au făcută 
onore cu frumosule loră costume. Multă 
au contribuită la animarea petrecerei 
nisce tineri din Clușiu, cari au făcută de 
s’au jucată totu jocuri românescl. Așa s’a 
finită petrecerea de veră din Ooșiocna, 
depărtându-ne fiă-care mulțumiți.

Unu participantu.

Discursulu
ținută de cătră președintele Eforiei școlare, 
d-lă N. Strevoiu, la înmormântarea regretatului:

Constantinii I. Popasu (4 (16) Iunie a. c.).

Jalnici ascultători! Erăși ne aflămă 
în trista posițiă de a însoți la mormântă 
pe unulă din cununa aceloră Români 
brașoveni, cari, după cum se vede, îșl fă
cuseră de scopă ală vieței loră înainta
rea binelui comună românescă și în 
specie promovarea intereseloră școlare 
române.

Erăși ne aflămă în nemângăiata si- 
tuațiune de a pune în mormântă pe ună 
membru ală acelei multă meritate familii 
românescl din Brașovă, care a lucrată 
puterni ă la înființarea și susținerea in- 
stituteloră nostre de învâțământă.

Abia a începută să crescă erbă pe 
mormântulă multă meritatului președinte 
Constantină Popasu, și etă că vărulă seu 
Constantină I. Popasu vine a împărți cu 
elă lăcașulă eternă.

Nemângăerea și durerea nostră este 
cu atâtă mai profundă, fiind-că cu iubi- 
tulă nostru răposată Constantină I. Po
pasu înmormântămă ultima odraslă din 
ilustra familiă a Popasesciloră stăruitore 
în Brașovă.

Durere! Acea familiă, devotată cu 
totulă intereseloră culturale românescl, 
astădl nu mai are nici ună representantă 
în Brașovă.

Era severă, ba de multe ori chiar 
aspru răposatulă în purtarea sa esteriâră, 
dâr sub mantaua aspră se ascundea ună 
sufletă bună, curată ca aurulă, o inimă 
nobilă, care nu bătea decâtă pentru bi
nele nemului său, pentru soopurile cul
turale și umanitare ale Românilor 0.

Fiă ca epitropă ală comunei nâstre 
bisericescl din cetate, fiă ca administra- 
toră ală fonduriloră jugaiane, fiă în ori 
ce misiune, la care a fostă chiămată de 
încrederea concetățenilor ă săi, <fi și 
nopte se cugeta numai la înmulțirea 
averei concrecjute administrațiunei Sale.

Mai multă ca de averea sa propriă 
se îngriji de prosperarea averei publice.

Și într’adevără urmele unei consci- 
ențiose și îuțelepte administrațiunl și eco
nomii se vădă la tâte fondurile adminis
trate de răposatulă, ele crescură văcjendă 
cu ochii.

Cea mai mică perdere la fondurile 
administrate de elă era în stare să’i 
răpâscă odihna sufletâscă pentru multă 
vreme.

Pănă la ultima răsuflare spiritulă 
său nobilă n’a încetată de a se ocupa 
cu interesele culturale și umanitare ro
mânescl.

Chiar pe patulă de morte aflându-se, 
la testarea averei sale n’a uitată nici 
ună institută de cultură, nici ună așe- 
(jământă de binefacere pentru Români, 
institutele suntă ereejii mai întregei sale 
averi.

ibtă în scurte liniamente, cine a 
fostă Constantină I. Popasu, etă causa 
durerei nâstre celei profunde pentru 
perderea lui. Ună sufletă curată a apusă, 

o inimă nobilă a încetată de a mai 
bate.

Față de acestă mormântă deschisă 
nu putemă a nu esclama:

Iubite Nene Costache! Etă-ne noi 
Românii din Brașovă, abătuți de pro
fundă durere, pentru-că ne părăsescl! 
Scimă ce ai fostă pentru noi în 
viâță, scimă câtă perdemă când te duci 
dela noi!

O singură mângăere ne rămâne, că 
nu ne părăsescl cu totulă, esemplulă ce 
ni-ai dată va esista între noi, esemplulă 
unui Română, care jertfesce totulă pen
tru nemulă său!

Să-ți fiă țărâna ușâră și memoria 
eternă!

Regularea averiloru năseudene.
Protocols

(Urmare).

XII. Părțile abcjică împrumutată pe 
remediulu scurtărei peste jumătate (§ 934 
din cod. civ. ) er representanții loră 
râgă pe onoratulă tribunală regiu, ca 
primindă acestă împăciuire, de o parte 
să dispună pentru dânșii edarea ei în 
formă oficiosă, âr de altă parte pe lângă 
comunicarea acestei învoiri totă în formă 
oficiosă apoi pe lângă edarea protoco
lului de localisare, precum și a operate- 
loră inginerescl de sub X 4 și L 4 află- 
tore între respectivele acte de procesă 
sub Nr. 3931 ex 1889 să recerce din 
oficiu pe respectivulă oficiu a cărței fun- 
duare pentru ca să îndeplinescă întabu- 
lările concese prin acestă împăciuire.

înainte de încheiarea și subscrierea 
acestui protocolă se observă însă, că în 
Introducerea densului se dice, că pleni- 
potințele advocațiloră Dănilă Lica și 
Gavrilă Mânu se alătură la protocolă 
sub 3 — 46, după-ce îusă plenipotințele 
cele nouă dela comunele Sângeorgiu și 
Rodua nouă încă n’au ajuusă așa dâr 
acâstă învoire s’a subscrisă în numele 
dânseloră pe basa plenipotențeloră mai 
vechi edate pentru numiții advocațl, cari 
plenipotență se află alăturate la proto
colă sub 45 și 46.

De ore-ce însă în acestă plenipo
tență de sub 45 și 46 representanțele 
comunale nu s’au dechiarată nici în ge
nerală nici numeratim asupra speseloră 
anticipande de erariu advocațiloră Dă
nilă Lica și Gavriilă Mânu, așa der punc- 
tulă III. ală acestei învoiri, precum și 
celelalte pimcte ce stau în legătură cu 
acesta încâtă se referă la spesele advo
cațiloră, se modifică întru acolo, că era- 
riulă regiu e datoră cam deodată a an
ticipa advocațiloră Dănilă Lica și Ga- 
vrilă Mânu pe lângă interese de 5°/0 
numai spesele ce proporționatim cadă 
pe celelalte 42 comune în suma de 
21,000 fl. adeca două4eci și una mii fl., 
âr sumele de câte 500 fl. ce proporțio
natim cadă pe fiă-care dintre comunele 
Sângeorgiu și Rodna nouă numai atunci 
oând voră așterne la tribunalulă regiu 
și dela acestea comune plenipotențe 
speciale referitâre la acelea spese, er 
despre acesta direcțiunea causeloră fis
cale va fi încunosciințată prin tribunală 
regiu.

Cu acestea protocolulă după cetire 
și aprobare s’a încheiată și subscrisă. D. 
u. 8. Kilyân Karol m. p., dictatoră, Dr. 
Victoră Rohrer m. p., advocatulă actori- 
loră, tot odată și plenipotențiatulă cu- 
ratorelui eredităței după Kemâny Ste
fan ală advocatului Alexiu Bokros, Dr. 
Iuliu Csâvâsy m. p., în numele erariului 
regiu, Dănilă Lica m. p. și Gavrilă 
Mânu m. p., advocații inacționațiloră, 
advocatulă Ioachimă Mureșianu m. p., 
ca delegatulă și plenipotențiatulă fon
dului scolastică centrală și de stipendii 
ală districtului Năsâudă anume emisă 
pentru încheiarea acestei împăciuiri încât 
aceia atinge pe fonduri.

Nr. 94/1890 oiv. Raportulă dicta- 
torelui judecătorescă în causa de pro
cesă a Br. Kemeny Domokos et cons, 
ca actoră contra erariului regiu, apoi a 
comunei Budaoulă română precum și 
contra mai multoră alte comune peto. 
recunâscerea dreptului de proprietate și 
desdauuare; prin care așterne protoco
lulă suscepută despre împăciuirea înche
iată între părțile interesate, precum și 
alte acte referitâre la acesta.

Resoluțiune.
Tribunalulă regiu primesce împă

ciuirea suscepută în acestă protooolă 
așternută de dictatorulă judecătorescă 
sub numărulă de față, și o dechiară ou 
valore de sentință, âr protocolulă origi
nală se depune în archivă, unde părțile 
interesate ilă potă vedea și lua copiă 
de pe dânsulă.

La cererea părțiloră acestă împă
ciuire se estradă în formă oficiosă ad

vocatului Dr. Victor Rohrer direcțiunei 
causeloră erariale dominate în Budapesta, 
advocațiloră Dănilă Lica, Gavriilă Mânu 
și Ioachimă Mureșianu, apoi se trimite și 
peroeptoratului regiu din Bistrița pentru 
demSsurarea competinței erariale etc.

Din ședința tribunalului regiu ținută 
în Bistrița la 11 Ianuarie 1890.

(L. S.)
Kenyeres. m. p., președinte. Lang 

m. p., notară.
Ore mulțumiți suntu confrații 

Năseudeni cu cuprinsulu acestei 
împăciuiri? Decă da, pentru-ce 
mai bătu calea pe la Pesta și 
protesteză contra lui Banffy-pașa?

Pentru-că unii au merite, er 
alții au bani.

Mulțilinitil publică.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subscrisă a- 
duce prin acâsta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului:*)

Prin Prea Onoratulă Domnă Dr. 
George PopovicI, protopresbiteră în Lu- 
goșiu, s’au colectată dela Domnii Mi- 
hailă Besană 10 fl. ; Coriolan Brediceanu 
3 fl.; Dr. G. PopovicI 2 fl.; Victoră 
Mihaly 2. fl.; Iosifă L. Borlovană 2 fl.; 
Ioană Milieu 2 fl.; Dr. St. PetrovicI 2 
fl.; O. Rădulescu 1 fl.; I. Ianculescu 1 
fl.; G. Martinescu 1 fl.; Ioană Foie 1 
fl.; Vasile Jurca 1 fl.; V. Nicolau 1 fl.; 
Nicolae Segină 1 fl.; Constantină Baci 
1 fl.; Ioană Stănescu 1 fl.; V. Iorga 1 
fl.; Simeonă Popeță 1 fl.; Iosifă Iorga
1 fl.; Dr. Fevretemă 1 fl.; Prosteanu 1 fl. ; 
Iosifă Karsai 50 cr.; Ludvic Pârvu 50 
or.; Sandor And 50 cr.; I. Opra 50 cr.; 
Ioană Iorga 50 cr.; Halasz Constatiuă 
50 cr.; Halasz Nicolae 50 cr.; Vasilie 
Alexandru 50 cr.; G. PopovicI 50 cr. 
La olaltă 41 fl. 50 cr..

Și dela D-lă A. NidelcovicI din 
BucurescI 20 fl. franci.

Prin Domnulă Nicolae Ioană comer
ciante în Iași s’au colectată: dela D-lă 
Nicolae Ioană 10 lei; A. Mureșană 10 
lei; N. Cosma 10 lei; C. Th. Codiescu 
3 lei; Leonă CosmovicI 5 lei; B. I. Radu
2 lei; A. Bâdereu 2 lei; N. Ioană 3 lei. 
Totală 45 lei.

(Va urma.)
Comitetulă parochială română gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomeiu Baiulescu Nicolae Pilția 

preș. notarii

TELEGRAMELE nGAZ. TRANS*.
(Servictulă biuroului de coresp. din Pesta.)

BucurescI, 28 Iunie. Senatulu 
a primitu cu 52 contra 15 voturi 
conversiunea rentei 7°/0. — Parla- 
mentulu a fostu închisu prin me
sagiu regalu. — In urma unei de- 
peși private din Rusciucii, în acestu 
orașu și în Șumla au fostu ares
tați mai mulțl oficerl.

Beigradii 23 Iunie. G-uvernulu 
încă totu contestă esistența bolei 
de gură și de unghii între vite și 
porci Unii rescripts alu ministru
lui de finanțe ordonă ca peile brute 
importate să fiă cercetate.

Calocea, 23 Iunie. Cu ocasiunea 
alegerei judelui localii s’au născutu. 
mari escese. Grendarmeria interve- 
nindă împușcă. Suntu trei morțl 
și 8 greu răniți, dintre cari unii 
tragu de morte. Din Pesta s’a 
trimișii la mecțulu nopții, cu trenu 
separatu, oștire.

Vursulâ pieței Bra-^evfi

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

din 22 Iuniu at. n. 1890.
Bancnote românescl Oump. 9.26 Vând. 9.28
Argintă românescă • „ 9.20 M 9.24
Kapoleon-d'orl - - - „ 9.28 9,81
Lire turcescl - - - n 10.54 tJ 10.62
Imperiali .... n 9.54 n 9.62
GalbinI r 5.45 n 5.50
8cri8.fonc.„Albina“6l70 n 102- n —

r r n 5’/o n 99.50 —
Ruble rusescl - • „ 133,— 134.—
tfârcl germane - - „ 57.30 n —.—
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Gnraulft la bursa de Vieaa
din 21 Iuniu st. n. 181'0.

Renta do aurii 4°/n ...... 103.40
Renta do hârtia 50/o..............................99.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aurii................................................. 116.70
dto argintii.............................. 96.20

Amortisarea datoriei căilor^ ferate ds 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei câiloră forate de 
ostii ungare (2-a omisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emis’une) - - 113.20

Bonuri rurale ungare.................... 89.—
Bonuri croato-slavone - - - - - 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .—
Imprumutulă ou preiniulii ungurescii 138.90 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtia austriacă - . . . 88.60 
Renta de argintii austriacă - - - - 89.— 
Renta de aură austriacă.................... 109,35
LosurI din 1860 .............................. 139.25
Acțiunile băncei austro-ungare ■ - 969.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343. 
Acțiunile băncei de crodită austr . - 304.— 
Galbeni împărătesc!.............................. 5.54 */s
Napoleon-d'orI...................................O.SO'/j
Mărci 100 împ. germane .... 57.50
Londra 10 Livres sterlinge .... 117.—

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri line 

SiegeWmiwf 
în Briinn.

Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 
de primăverii seu verii

este <le ajunsă ună cupouă în lungime de 
3‘10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

CBW' fi. 4.80 calitatea obicinuită.
B*' fi. 7.75 calitatea fină.
BW' fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
■W' fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingu pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc. . j

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garantezi.

Mostre gratis .și franco, 
268,40-34

oooooeooooooeoecoooeoooooooo
PROVOCARE

„Munteana“, societate de creditu și păstrare în Oferibaia, pro
vocă pe D. D. posesori ai acțiunilor! respective ai titlurilor! 

168, 169, 170,224, 
251, 252,253,254, 
352, 353,354,355, 
454, 455, 457, 458, 
576, 577,578,579, 

581, 582, 583, 584, 585, 586, 722, 723, 724, 725 și 726 în

provisore Nrii 31, 32, 33, 34, 35, 128,
225, 226, 245, 246., 247, 248, 249, 250.
255, 256, 261, 262, 265, 266, 343, 351,
437, 439, 440, 449., 450, 451, 452, 453,
459, 460, 461, 462j, 572, 573, 574, 575,

O
580,
sensul! statutelor! sale §. 12, ca în termină de 4 septe- 
mânl dela provocarea acesta se solvescă ratele 
dela acțiuni, căci la din contră își perdă dreptul! de ac
ționari, eră banii solviți vor! trece la fondul! de reservă 
al! societății.

Oferibaia, în 20 Iuniu 1890 n.
„MUNTE AN A“, societate de credit'd și păstrare

OFE1TE.AIA..
Directorul^ esecutivă :

I. Dancin.

restante

358 3—1

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulă manda
tului postalu și numerii de pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se abon&ză din nou, se binevoiască a scrie adresa lămurită și se arate și poșta ultimă.
Totodată facemu cunoscutîi tuturoru D-loru abonați, că mai aveniii din anii trecuți numeri pentru com- 

plectarea colecțiuniloru „Gazetei^, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu adresa la subsem
nata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

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

lîudapesta— Predeald—SBaadlapeata
Trcnu 
accelo- 

ratft.

Trenă 
accele

rat ft

Tren de Tren <le 
per- 
sftne

per- 
a6ne

Tronft 
aocola- 
ratu

Trend 
do 

pers.
accele
rații.

Trend* 
per- 
aăne

EL-5?e»ta-Aradiă~TehAȘ,Teiuș-Aradft~SB.-IBesta
Trend

deo ers.

Copșa-micA—

i

Trenă 
accele
rații.

Trend 
dfl 

para.

Trenft 
accele

rații.

Trenă 
de 

pers.

Trend 
do 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

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

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.83

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușlu

Apahida 
Gltiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă 
Aiud

de susă

TeinșA J 
i

Oriciunelu 
Blașiu 
Micisasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
August ină 
Apața 
Peldiăra

Brașovil

Timișă
Preileaiu

BucurescI

4.26
4.58

5.49
6Ț)2
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.36

10.50
7.35 

1107
1.20
3.02
3.0 3
3.4"
4.31
4.64
5.14
6.4<

T renii 
do 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

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 36

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

BucurescI 
PretSeală 
Timișă

Brașovtl ) I
Feldidra
Apața
Augustină 
Homorodă
Hașfalău 
SighlșArn 
Elisabetopola 
Mediașă

*>.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.36
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.U3
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Copșa mică

Micâsasa
Blașiu
Cr&ciuiielă

TeinșA

Ai udă 
Vințulă de 
Uiăra 
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahids

Clușiu

susă

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

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

B8udmpe«itn

I Viena

®Iureș*-&wd®ȘM-SBisaii’ița

Murișă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Nota:

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4-*
3.12
3.32
3.47
4 20
6.25
5.45
b. 1 2
6.33
6.4^
6 48

7 22

7.51
7.6H
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -
4.44
5.20
547
6.36
8.12
8.4?
9.29

10.10
10 32
10.42 
110!
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
0.28
6.06
6.26
6.42
6.68
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41

1.10
1.36
2.0!
2 08 1L.06
3.31
5 11
1 lo
8.40
1.40

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
1130
11.51
12.27

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

1.19
3.31
6.36
6.50
3.—

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

Viena
Budapesta
Szolnok

AradiJ

8.-
i

10.50 3.25 Teiușu
Alba-Iulla
Vințulă de .josă 
Șibotă

1.35
1.59
2 32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5 06
5.24
5.45
5.51

Glogovață 
G-yorok 
Paulișă 
Radna-Lipov* 
Conop 
Berzava 
•Soborșină 
Zairul 
(lurasad- 
Ilia
B răni ci ca 
Deva
Simeria (Piski) 
Oriștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
TeinșA

9.40
1.02
5.27
5.50 Orâștia

Q2 Simeria (Piski) 
6.23 DeVH 
p y4 Braniclca 
6 52 U1,‘ 
ț j 7 G-urasada 
ț 33 Zamă 
g Soborșină 
g 4.9 Berzava 
y 43 Conopi 
9 32 tladna-Lip 
9 3 [ Paulișu 
.0.18 &y°rok 
0 44 Glogovaț

Aradil

Szolnok

ova

12.26 HuiilipeMtn
12.58 Viena

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
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.61
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.4b

6 06

6 U«l|8imeria(Piski)-a*etr®șeni ®>ettr®șexai-SiHs»es,ia(Piski)
6.42 ‘
7.52(
8.10
8.30
8.6C
9.05
9.14*1
li X o

Simeria
Strein
Hațegă 
Pui 

[Crivadia 
y 431 Banița 
0 02 Petroșenl

(whirișu — Turda

1.56
2.25

S.16
10.40

7,'zg 6.05

£Bistrlța-Mur6șâ-]Lud®șA
|T. omh7[

4. — | Bistrița
Țagă-Budatelecă
Murișă-Ludoșă

6 48
9.591

Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr. dc p. T. d« p.

4.05 10.47
4.35 11.17
5.16 11.58
5.47 12 29
6.10 12.52

L’r. OHin

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Tr. onin. Tr. dc p. Tr. dc p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.26 10.40
Șeica mare 9.05 5 55 11.10
Copșa-niicâ 9.34 6.2‘J LI.36

Cucerdea - Oșorliefiu 
lte$liinulu s&sescu

Timiș® B’a—Airadik

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn. T. omn.
7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42 4.03
7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49,
8.45 1.08 5.2( Crivadia 7.26 11.57 0.24
9.39 2.03 6.16 Pui 8.07 12.33 6.O41

10.37 2.51 7.08 Hațegă 8.51 1.19 6.43
11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Tr. dc p. Tr. dc p. Tr. omn.

Cucerdea 2.56 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Temută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorhelu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghlnul-săs. 7.26 7.—

SKeghinuId w&sescu-
^>ș®r5aeâu-©oucerdea

Arad u—Timișm-a.
T. omn. T. omn. T* omn. T. omn-

Aradil 6.18 4.18 Tlmișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 6.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03

8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.66 Simeria (Piski)-Usas ed

deghlnul-8âs.
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

8.25 8.—
OșorhelH < 10.— 9.49

1 7.24 5 54 10.20
Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpauiă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.08 11.23
M. Bogata 9.02 7.2b 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.26 12.50

T. omn’
1.16
4 50
i 21

Ghirișâ 
Turda

'fwrda-

7.40,10.50 3.56 9.30 Turda 6.05
8. —111.10 4.10 9.50 Ghirișii 6.25

81ghiș6i*a— «»r Iieiu

Sighișăra 
lOdorheiu

n 8.40

Odorlieiu—Qigîiișora

| 6-—j 11.25 Odorheiu
7.49| 1.50j Sighișâra

tipografia A. MUREj^IaNU Brașov,

8.40 2.45
10.52 5.28;

Simeria (Piski) 
Oerna 
(Jnieddra

Tr. oînn.

4.-
4.21
4.50

Unied.-Simeria (Piski).

Unleddra 
oerna 
Simeria

9.25
9.61

10.10


