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Brașovu, 12 Iunie st. v.
De unu timpii încdce se vor- 

besce de mari neînțelegeri, ce se 
manifestă de-o parte între mem
brii partidei guvernamentale ma
ghiare, er de altă parte între ade
renții partidei Kossuthiste.

Foile apponyiste spună, că este 
mare desbinare în partida guver
nului, că între membrii ei esistă 
diferențe politice și personale fbrte 
mari și causa acestei aparițiunl se 
fiă atitudinea ministrului preșe
dinte, conte Iuliu Szapary, care 
n’a avută curagiulă de a se des
părți de acea clică guvernamen
tală, care și astăzi mai este gru
pată în jurulu lui Koloman Tisza.

Ovațiunile, ce i-s’au făcută lui 
Tisza nu de multu, cu ocasiunea 
banchetului, de pe insula Marga
reta din Pesta, au sdruncinatu, 
4ice „Budapester Tagblatt* posi- 
ția actualului ministru-președinte, 
er atacurile, ce le-au îndreptată 
asupră-i unii membri ai partidei 
guvernului în delegațiunl suntă 
asemenea ună semnă, că partida 
guvernului este în discompunere.

Cei din oposiția moderată ma
ghiară lucreză din răsputeri pen
tru realisarea planului loru de a 
face o nouă fusiune, care să pbtă 
aduce la cârmă pe șefulă ei, con
tele Apponyi. Speranța loru este, 
că desbinările în partida guver
nului voră provoca în curendă o 
crisă în sînulă ei și că atunci se 
va forma o nouă partidă, grupân- 
du-se în jurulă Apponyiștiloru toți 
aceia, cari dorescă esecutarea pro
iectatei reforme a administrațiunei.

Oposițiunea moderată mai spe- 
reză, că se va severși și în sînulă 
partidei stângei estreme maghiare 
o scisiune, pe care foile apponyiste 
o credă nedelăturabilă.

Se vorbesce adecă de multă, 
că umflu din conducătorii stângei 
estreme, deputatul 0 secuiu din 
Ardealu Gabriel Ugron, voiesce 
se formeze, împreună cu mai 
mulțî membri de frânte ai par
tidei independente, o nouă frac
țiune, care va părăsi oposițiunea 
în contra pactului dualistă.

Nisce declarații, ce le-au fă
cută în cțilele acestea Gabriel 
Ugron și Danielă Irany, desmintă 
însă faimele lățite. Ugron fiindă 
salutată în Clușiu de cătră par- 
tisanii săi, a declarată, că nu e- 
sistă diferențe principiare în sî- 
uulu partidei independente, ci 
numai câțl-va dela 1849 conturbă 
liniștea clubului din motive per
sonale . Aceștia se-șl formeze 
ună clubă deosebită, er clubulă 
independențiloră se-șl facă sta
tute mai corăspun4et6re și să se 
organiseze mai bine Despre par
ticiparea la delegațiunl, adause 
Ugron, nu e vorba acuma; mai 
importantă este acum amenință- 
tărea Introducere a administrației 
de stată, care e și mai periculăsă 
ca proiectulu legei militare. Elă 
provocă pe partisanii săi la luptă 
în contra guvernului și a proiec
tului administrației de stată și pro
mise în fine, că se va convoca o

Brașovâ, Mercurl 13 (25) Iunie

adunare a independențiloră unguri 
din Ardeală în luna lui Augustă.

Iranyi a declarată asemenea 
înaintea alegătoriloră săi, că dife
rențele din sînulă partidei inde
pendențiloră suntă numai de na
tură personală și a adausă, că 
partida, pe basa programei sale 
de pănă acuma, va lupta în unire 
și nedivisată și în viitoră pentru 
idependența de stată a Ungariei.

Deocamdată der nu suntă pros
pecte pentru realisarea speranțe- 
loră apponyiste în ceea ce privesce 
ruptura în sînul partidei kossuthiste. 
Acesta, din contră, se pregătesce la 
o luptă desperată în contra admi
nistrației de stată, ce formeză ună 
punctă principală ală programei 
oposițiunei moderate.

Bemâne der pentru Appon- 
yiști numai speranța unei crise în 
partida guvernului, care să le facă 
posibilă a se fusiona cu elemente 
din partida acesta și a dobândi 
astfelă cu timpulă maioritatea.

Lozinca loră este der ca gu- 
vernulă Szapary să-o o rupă cu 
trecutulă și să dea mâna cu Ap
ponyi, căci de nu partida acestuia 
va lupta contra lui cu aceeași însu
flețire, ca și contra regimului Ti- 
szaistă.

Vomă vede ce va mai fi, der 
mai bine nu p6te fi, pănă ce nu 
se va schimba radicală întregă 
sistemulă de guvernare pe teme- 
iulă dreptății și alu echității față 
cu tâte naționalitățile, la ceea ce 
însă nu se găndesce a4î nici o 
partidă ungurescă.

BrașovO, 12 (24) Iunie.
La facultatea de litere și filo- 

sofiă dela universitatea din Bucu- 
resci s’a înființată catedra de „Is
toria și literatura Românilor# pănă la 
Mihaiu VUezulu. “

La acestă importantă catedră 
a fostă chiămată D-lă Lazară Șăi- 
neanu (Schonmann), Dr. în filo
sofic dela Lipsea.

Se 4ice, că D-lă Șăineanu e 
tare în „filologia comparată11, însă fi
lologia în stadiulă, în care se gă- 
sesce lexigrafia română, e necontro
labilă și afară de acesta, pentru 
a face ună asemenea cursă uni
versitară se ceru întinse cunos- 
cințe ale faseloră politice și so
ciale, prin care a trecută popo- 
rulă română în Dacia dela colo- 
nisare și pănă la Mihaiu Vitezulă. 
Literatura unui poporă atârnă, 
fără îndoială, de condițiunile po
litice, prin cari a trecută acelă 
poporă, ceea-ce implică în sine 
cunoscințe amărunte și esacte pri- 
vitâre la vieța, traiulă și graiulă 
viu ală acestui poporă.

Pentru acestă chiămare ară fi 
fostă mai nimeriți alțl bărbați, 
cari și prin identitatea nascerei, 
și prin studiile seriose făcute, și 
prin capacitate și vocațiune, cu- 
noscă cu multă mai bine trecu
tulă istorică, politică, socială și 
literară ală poporului română, 
decâtă D-lă Șăineanu, care ori
câtă sciință filologică ar ave, însă 
prin eterogenitatea rassei sale, nu 
va înțelege nicl-odată vieța popo

rului română în Dacia Traiană 
și nu va ave nicl-odată aspirațiunl 
comune cu acesta.

Noi credemă, de pildă, că la o 
asemenea catedră importantă s’ar 
fi cuvenită se fiă chiămată în pri- 
mulă locă distinsulă nostru isto
rică N. Densușianu, care afară de 
lucrările valorose, pe care le-a scos 
la lumină, mai bine de 8 anî se 
ocupă seriosă cu studiarea și cer
cetarea epocei întunecate, adecă dela 
colonisarea Româniloră în Dacia 
și pănă la 1200, și decăDumne4eu 
îi va lungi firulă vieței, acestă lu
crare, pe care cu toții o așteptămă 
cu nerăbdare, va revărsa lumină 
asupra „Istoriei și literaturei Româ
nilor#, pănă la Mihaiu-Vitezulti^.

Traimă însă într’o epocă neno
rocită pentru românismă și repre- 
sentanții lui. Chiar dincolo de 
munți meritulă și sentimentulă ro- 
mânescă e prea adese-ori lovită și 
pusă în neputință de a se mani
festa, er bătrânii, cari prin favorea 
împrejurăriloru dispună de desti
nele poporului, tolereză acesta, 
par’că și-ar fi dată cuventulu de 
ordine : După noi viă potopulă!

Așa se întâmplă în Academiă, 
așa se urmeză la înaltele așe4ă- 
minte de cultură, așa se procede 
și în politică.

Amă stată în reservă cu multe 
cestiuni, însă vă4endă, că răulă 
cresce pe ce merge, tocmai 
acolo unde elă n’ar fi trebuită să 
se nască și se esiste nicl-odată, 
vomă părăsi acestă reservă și ne 
vomă ridica glasulu în interesulă 
culturei naționale și a adeverați- 
loră ei representanțî.

ZDTZST
Schimbare (le principe în Bulgaria.
După cum i-se scrie diarului „Daily 

News“ din Constantinopolă, între Țarulă 
și împăratulă germanii decurgă cractărl 
asupra unui însemnată lucru. „Daily 
News11 adecă susține, că Rusia continuă 
a trata cu alte puteri âsupra schimbărei 
de principe. în Bulgaria. Se c|ice, că îu 
loculă lui Ferdinand se va alege ca 
domnitorii în Bulgaria prințulă Lech- 
tenberg, care nu de multă s’a căsătorită 
c’o princesă muntenegră; decă prințulă 
Lenchteuberg n’ar reuși să nă trimisă în 
Bulgaria, atunci de bună sâmă va merge 
ală doilea fiu ală regelui Svediei. In 
privința acesta, în Constantinopolă se 
vorbesce, că G-ermania consimte cu pla- 
nulă Rusiei.

Siinptoine de turburnre a păcii.
In senatulă italiană, cu ocasiunea 

desbateriloră asupra bugetului afaceriloră 
esterne, ministrulă președinte Crispi a de
clarată, la 20 Iunie, că nimeni nu doresce 
pacea mai multă decâtă guvernulă ita
liană, der că nu trebue se’șl facă ilusiunî, 
asupra condițiuniloră, in care se află pu
terile. înarmările continuă și ună altă 
simptomu probeză, că pacea potefi turburată 
dintr’unu momenta intr’altulu. Ar însemna 
a înșela opinia publică, decă amă face-o 
să cretjă, că Europa ar primi ună arbi- 
tragiu internațională pentru a regula di
ferențele dintre state.

Pressa rusAscă și rAsboiulii va- 
malu austro-ungaru-serbft.

Atitudinea Austro-Ungariei față cu 
Serbia, după cum se putea prevede, a 
produsă mare agitațiăîn pressa rusăscă. 
Foile rusescl adecă atacă vehementă pe 
Austro-Ungaria învinuind’o cu aceea, 

I că voesce s’aducă pe Serbia în cea mai 
strîmtorată situațiune, pentru-ca să răs- 
torne actualulă guvernă serbescă și 
să readucă pe tronă pe exregele Milan.

„Grajdanin“ fără de nici o sfială 
numesce politica Austro-Ungariei po
litică hoțiscă, care țintesce a subjuga 
poporele din Peninsula - balcanică. F6ia 
rusescă apoi provocă pe guvernulă ser
bescă, ca să pășăscă energică față cu 
Austro-Ungaria și în caBulă celă mai 
rău să închidă trecerea mărfuriloră 
austro-ungare prin Serbia la Salonică. 
„Grajdanin“ apoi provbcă pe poporulă 
serbescă și pe Serbia, sb’și ștergă cons
tituția, care ruineză țera aser vin du-o celui 
mai păcătosă și mai puternică dușmană 
ală ei. adecă Austro-Ungariei, și să ins- 
titue forma de guvernare autocrată.

O altă foiă rusescă, „Novosti“, pre
vede răsboiu vamală între Austro-Un
garia și Serbia. Disposiția poporului 
serbescă, dice „Novosti,“ e astfelă, că 
va continua lupta cu mare energiă. 
Anglia. Franța, Germania și Rusia însă 
se voră grăbi a esploata răsboiulă va
mală austro-ungaro-serbescă și’șl voră 
îmbunătăți r> porturile comerciale cu 
Serbia.

Demonstrațiă în contra Austriei.

O telegramă din Roma, dela 
16 Iunie, comunică următorele:

Regimentulă italiană de cavaleriă, 
încasarmată în Udine, făcu în frunte cu 
colonelulă său ună marșă pănă la frun
taria austriacă, la Visco, unde fu aștep
tată de o grupă de oficerl austriacl, cari 
fură salutați de fanfara regimentului și 
grămădiți cu semne de cordialitate ne- 
obiclnuită.

După acăstă primire oficerii austriaol 
fură invitați să se pună în fruntea regi
mentului italiană, cu care intrară în 
Udine. Se pote pricepe uimirea popora- 
țiunei, care nu mai văzuse uniforma aus
triacă de când cu anexarea Veneției, 
Udinenii nu credeau ochiloră loră.

In fine se dete ună punch în onorea 
oficeriloră austriacl, la cafeneua nouă. 
In acestă momentă se produse o mani- 
festațiune. O mare mulțime se grămădi 
în piață și întonâ imnulă lui Garibaldi, 
repetândă refrenulă : „Va fuori d’Italia, 
va, straniero!“ (EșI afară din Italia, eșl, 
streine.)

Poliția încerca, der înzadară, să in
tervină. Mulțimea era forte agitată. Din 
norocire burgeșl din orașă. cari se bucură 
de stima generală, isbutiră să calmeze 
spiritele anunțând că oficerii austriacl voră 
pleca la nopte; der aceștia nu părăsiră 
Udine decâtă a doua di, însoțiți de toți 
oficerii italieni, cari i’conduseră pănă din
colo de fruntaria.

Convingerea e, că acestă primire a 
oficeriloră austriacl se făcuse cu apro
barea ministrului italiană de răsboiu. 
Emoțiunea e mare în Udine. S’au lipită 
pe ziduri afișe cu aceste cuvinte : „Decă 
oficerii italieni au uitată Custozza, locu
itorii din Udine n’au uitată bombele 
austriaco din 1848.“
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ca în Franța, ună onorară fixă. Acestă 
mijlocă, după părerea lui Gaal, nu vine 
nicl-decum în colisiune cu păstrarea li
bertății cuvântului.

*
* * l

Comunicațiune impedecată. Trenulă
care mergea la 19 Iunie dela Alba- 
Iulia cătră Vințulă de josă, se opri fără 
veste pe podulă celă ângustă de peste 
Murășă între Partoșă și Oarda, spre 
spaima călătoriloră, mai alesă, că vân- 
tulă sufla cu putere și valurile Mureșului 
se rostogoliau urlâudă. Ună Săcuiu bă
trână, vrândă să-și scurteze drumulă, 
apucase pe podă. Noroculă lui, că trenulă 
putu fi oprită. Săcuiulă fu arestată, luată 
în trenă și predată solgăbirăiatului din 
Vințulă de josă.

** *
Stațiune entomologiei de esperimen- 

tare a înființată ministrulă ung. de agri
cultură în loculă stațiunei filoxerice de 
esperimentare, pe care a desființat’o.

** *
Guvernatorii alii Bosniei. Corespon- 

dentulă din Viena ală fdiei „Narodny 
Listy“ anunță în foia sa, că visita con
telui Hartenau — a fostului principe 
bulgară Alexandru de Battenberg — în 
Serajevo a avută și o parte politică. Se 
(jice adecă, că va fi numită guvernatoră 
ală provinciiloră ocupate, er în casă de 
răsboiu va lua comanda supremă asupra 
armatei din Bosnia. Scirea n’a fostă 
confirmată din nici o parte și deci trebue 
primită cu reservă.

* * *
Tergulă de țeră in Lugoșă se va ținâ 

din 15 (27) pănă în 17 (29) Iuniu.
* * *

Stirpirea lăcusteloră în ținuturile 
bântuite de acestă plagă a avută pe alo- 
curea resultate. La Seghedină lucrarea 
de stîrpire a durată 14 «jil®, erau ame
nințate 8000 jugăre arătură de cea mai 
bună și au fostă nimicite vr’o 2500 hec
tolitri, deci peste trei miliarde lăcuste. 
Și la Hodmezo-Vasarhely și Szentes re- 
sultatulă a fostă favorabilă. Din contră 
în patru comune din comit. Torontală, 
unde erau amenințate 20,000 jugăre, o 
stîrpire a lăcusteloră nu s’a mai putută 
întreprinde, dedrece pre târcliu s’a înce
pută acestă lucrare, și a trebuită să se 
mulțămâscă cu decimarea loră. In șâse 
(jile au fostă nimicite 1000 hectolitri de 
lăcuste. Nimicirea loră însă nu s’a mai 
putută continua, dedrece lăcustele căpă
taseră aripi. In comitatulă Iasz-Nagykun- 
Szolnok și adecă în hotarele comuneloră 
Csepan, Kun-Sz.-Marton și Devavanya 
s’au ivită lăcustele marocane. Sămână- 
turile suntă atacate deja, mai alesă în 
Csepan. Decimarea lăcusteloră se ur- 
meză cu succesă, deși de o stîrpire a 
loră nu pdte fi vorba, dedrece lăcustele 
au căpătată aripi.

* * *
Esposițiă de vite de prăsilă se va 

arangia la 29, 30 și 31 Augustă și 1 
Septemvre n. în Clușiu, la care se voră 
da premii în aură și în bani.

* 
* &

Păziți copiii. In Brețcă, o fetiță de 
trei ani, lăsată acasă fără supraveghere, 
se juca cu focă pe vatră. Șorțulă fetei 
luă focă și sărmana copilă muri în du
rerile cele mai cumplite din causa ra- 
neloră.

* * *
Nenorocire pe calea ferată ung. dela 

Viena cătră Pesta s’a întâmplată la 18 
Iunie. Ună călătoră, anume Ferdinand 
Riba din Viena, stetea la ferestră cu 
brațulă întinsă afară, când deodată tre
nulă trecu lângă Strigonă pe ună podă 
ângustă. Mâna’i se isbi de bariera podului 
și’i fu aprope totală strivită.

8CIRILE pILEl.
Instalarea noului fișpanii alo comita

tului Brașovă, a d-lui Michailu Maurer 
de Urm&s s’a făoută Sâmbătă în 21 
Iunie n. La gară a fostă întâmpinată 
de ună numărosă publică și de ună 
banderiu de câte-va sute de călăreți. 
Aici a fostă salutată noulă fișpană 
de cătră d-lă viceșpană Iuliu de Roll în 
numele comitatului, er în numele ora
șului de cătră primarulă Brennertierg. 
Condusă de banderiu și urmată de o 
mulțime de trăsuri a sosită la locuința sa 
de unde la 4 ore d. a. a fostă condusă de 
o deputațiune în adunarea estraodinară a 
representanței comitatului. Aici, după ce
tirea decretului de numire, noulă fișpană 
a depusă jurământulă. După acesta și-a 
ținută discursulă său programă, la care 
vomă reveni. La 8 ore sera d-lă de 
Maurer a primită deputațiunile din co- 
mitată, âr la 9 dre musica militară 
i-a făcută serenadă. Duminecă la orele 
2 d. a. noulă fișpană a dată ună ban
chetă la care au participată peste 250 
persone.

* * *
„Kulturegylet“-ulti cătră comitate. Ju- 

pânii dela cazanulă maghiarisării în ne- 
sațiulă loră voescă să înghiță și câtă nu 
le încape pe gâtă. In dilele acestea 
adecă faurii maghiarismului din Clușiu 
au adresată ună apelă cătră tote corni- I 
țațele din țâră. Apelulă e „forte pa- 
triotică“; vorbesce de adresa trimisă 
comitateloră la 3 Septemvre an. tr. ca 
să sprijinâscă „acestă causă națională“ 
și să urmeze esempleloră comitateloră 
Ternavei mici și Sătmarului, votândă, 
adecă împunendu-li-se dare pentru „Kul- 
turegylet". Der se bocescă jupanii kul- 
turegyletiștl, că din causa întârcflerei tri- 
miterei apelului, acesta n’a adusă rodele 
așteptate, deci facă de cu timpuriu ună 
nou apelă cătră comitate, ca să spriji- 
nescă causa „Kulturegylet“-ului. La 
călcâiulă apelului vedemă pe contele 
Bethlen Gâbor, fișpanulă nefericitului 
comitată ală Târnavei-micI, ca președinte, 
și pe Sândor Iozsef, ca ț rimă secretară.

„Kulturegylet“-ulă benchetuesce, er 
comitatele, decă și-oră fi pierdută omenii 
mințile, voră plăti.

* tfc *
Români la patriarchulă serbescii. Du

mineca trecută în 3 (15) Iuniu Românii 
gr. or. din Timișora s’au presentată, sub 
conduoerea d-lui preotă Anoa, Patriar- 
chului serbescă Georgiu Brancovici, care 
venise la Timișdra, și l’au felicitată 
pentru înaintarea sa de patriarchă. Pa- 
triarchulă mulțămi sârbesce Româniloră 
și tjis0 între altele, că deși nu este în- 
țelesă cu despărțirea Româniloră de 
Sârbi, totuși fiindă aceea împlinită, nu 
este în contră, și din partea sa va spri
jini cererile Româniloră încă nedespăr- 
țițl de ierarchia sârbâscă, și va fi ună 
sprijină ală loră; ar dori, ca încâtă se 
pote despărțirea să se facă pe cale pacl- 
nică, lucru, la care și archiereii noștri, 
cu cari a vorbită, ară fi învoițl, pentru 
ca să nu le decidă județe străine. Apoi 
binecuvântândă deputăția română, acesta 
se retrase, spune „Gaz. Pop.“

* * »
Răsboiu. vamalii cu Serbia. Soiri din 

Belgradă dau ca apropiată ruperea ra- 
porturiloră comerciale cu Austro-Un- 
garia. „Pol. Corr.“ anunță, că iritațiunea 
în cercurile comercianțiloră continuă. 
S’a hotărîtă ținerea unei adunări, în care 
să se consulte asupra unei procederl co
mune în privința mărfuriloră importate 
din Austro-Ungaria. Comercianții au 
formată ună comitetă, care să luoreze 
pentru eschiderea tuturora mărfuriloră 
au8tro-ungare din Serbia; mulțl comer- 
cianțl s’au obligată să respingă ori ce 
agentă comercială austro-ungară.

* * *
In contra maniei de a vorbi in dieta 

ungară propune deputatulă Eugen Gaal, 
din oposiția moderată, în darea sa de 
semă cătră alegătorii săi din Peclca, ca 
deputății să nu mai primâscă diurne, ci, 

„Sașii... Românii^.
Sub titlulu acesta guverna- 

mentalultt „Kolozsvar1' dela 21 
Iunie a. c. publică următorulu ar- 
ticulG, în care desfășură speranțele 
ce și le întemeieză cei dela sa- 
culă cu grăunțele pe noua întor

sătură politică a Sașiloră, și în 
care reptila din Clușiu îșî arată 
culmea obrăzniciei.

Etă articululu în traducere fi
delă română:

„Paternă să susținemă și e lucru 
cunoscută deja în publică, că situația 
poporului română, der mai alesă a po
liticiloră lui e forte deosebită, întdrsă și 
contrară firei, aici în Ungaria. Acum, 
după ce Sașii au proclamată pe față 
atragerea și alipirea loră față cu insti- 
tuțiunile ndstre; după-ce au primită sta
rea faptică legală, situația politiciloră 
români devine și mai întdrsă, și mai ri- 
diculă și e de natură a nu deștepta nici 
ună felă de simpatiă în nici o direc
țiune.

„Ardâlulă de sine stătătoră a fostă 
ală Unguriloră, Sașiloră și ală Săcuiloră. 
După constituția vechiă drepturi n’au 
avută decâtă aceste trei națiuni și cele 
patru religiunl recepte. Că bine, seu râu 
a fostă așa, nu se pote încă judeca ; faptă 
e, că trei națiuni și patru confesiuni se 
puteau numi domnitore în Ardâlă, ală 
loră a fostă pământulă și totă, ce era 
pe elă. A mai fostă încă ună poporă în 
Ardâlă, care sta afară de cadrulă con- 
stituțiunei, a căruia religiă era tolerată. 
Nici acesta nu se pote judeca, că bine 
a fostă ori n’a fostă bine, că acestă po
poră și confesiunea lui nu s’a împărtă
șită de darurile egalei îndreptățiri; faptă 
este, că a fostă eschisă și în cele din 
urmă proprietarulă de pământă putea să 
facă cu elă și ou drepturile lui ce voia, 
putea să le dea altuia, se nu ; tote acestea 
se țineau de cerculă lui de dreptă.

„Și în acelă Ardelă de sine stătă
toră poporulă română a fostă iobagiu ; 
din totă constituția Ardâlului apare, că 
poporulă acesta a fostă venetică aici, că 
ca unui venetică, a căruia fire și încli- 
națiunl încă nu le cunoscea nimeni, i-s’a 
subtrasă esercitarea drepturiloră. Limba 
lui, religia lui, esistența lui erau numai 
suferite. Și într’asta zace înourcătura. 
Aceia, cari au fostă domnii Ardeiului, 
Ungurii, Sașii și Săcuii, au ștersă inde
pendența Ardeiului, au proclamată uni
unea cu Țâra ungurâscă, legile deosebite 
și instituțiile Ardeiului le-au schimbată, 
— așader aceia, cari după lege potă să 
hotărescă asupra stărei și viitorului Ar- 
dâlului, nu numai că s’au împăcată cu 
uniunea, ci ei înșiși au proclamat’o; uni
unea a fostă sancționată de coronă și 
de toți factorii ceilalți. In fața acestora 
vine poporulă, căruia Ardâlulă i-a fostă 
valea suferințeloră, și pretinde autonomia 
lui, constituția vechiă, c’ună cuvântă 
pretinde — fără de nici ună dreptă — 
restabilirea constituției, care nu mai co- 
răspunde cu cerințele timpului și cu 
epoca nostră. înfumurarea acâsta întregă 
nu e numai întorsă, ci și ridiculă.

Acum, după-ce Sașii s’au împăcată 
bucurosă cu situația politică de față, 
vădândă adecă, că continuarea politicei 
loră de pănă acum ar nimici cele mai 
vitale interese ale poporului săsescă 
și că pe tote terenele se luptă cu cele 
mai mari piedecl: diarele românescl a- 
tacă pe Sași c’o amărăciune, care nu se 
pdte tăinui, îi acusă, cu tradare,^ că 
n’au tactă și nu-șl pricepă interesele 
loră și le șoptescă la urechiă: Vae 
victis!

i „Ințelegemă amărăoiunea politiciloră 
români. Pănă acuma politicii aceștia se 
provocau la Sași, ca la ună poporă a- 
păsată și chinuită; se provocau la ne- 
mulțămirea popdreloră, pentru ca să mo
tiveze despotismulă Maghiariloră. De aici 
înainte nu se voră mai pute provoca 
la Sași. Amărăciunea este cu atâtă mai 
învederată, fiindă-oă acum poporulă ro- 
mânescă merge singură pe aoelă drumă 
contrară firei, care portă timbrulă nepa- 
triotismului. Singură stă poporulă, asu
pra căruia putemă arăta cu degetulă di- 
cândă: âtă, acesta este poporulă care nu 
recunoscu constituția statului, aședămin- 
tele lui, care vre Ardeală deosebită cu 
instituții deosebite.

„E regretabilă, că astfelă de pre-

tensiune îșî are și partea sa condamna
bilă. Acolo la spate stă România: ideia 
unei mari Românii, cu Ardealulă, Biho- 
rulă, Maramurășulă etc. Ținta acâsta o 
au în vedere acești bărbați și într’asta 
se deosebescă ei de Sași și de Unguri, 
cari dreptă primă punctă ală j rogramu- 
lui loră și-au pusă integritatea statului 
ungară, âr Românii tocmai oontrarulă. 
Și politicii aceștia au crezută, că cu a- 
jutorulă Sașiloră voră scote castanele 
din spuză. Der acum suntă abătuți dela 
acâsta cu desăvârșire. Politicii români 
suntă isolațl și aduși în posițiă de a nu 
mai putâ face nimică.

„Asta pentru noi e indiferentă. Tot- 
dâuna amă simțită în noi atâta putere, 
ca prin mijloce ușore să combatemă ata- 
culă venită din acâstă parte; — ce nu 
e indiferentă pentru noi, este împreju
rarea, că acestă politică, acestă proce- 
dere nepatriotică, acestă afrontă față cu 
constituția și instituțiunile ndstre cufundă 
pe fiii poporului română în stările cele 
vechi; — depărtați dela esercitarea drep- 
turiloră, dela împlinirea fapteloră patrio
tice acolo, unde fiă-care îi privesoe cu 
ochi prepuelnicl, ca pe unii cari ei pe 
ei s’au eschisă din cadrulă constituțiunei, 
ca pe unii cărora nimică nu le poți în
credința fiindcă suntă de neîncrecjută 
și-și sfarmă mințile în ce chipă să potă 
ei cei dintâiu dejuca constituția și legea.

„Cine nu vede urmările acestei po
litice josnice, acela desprețuesce mintea 
sănătosă.

„Deja la noi numele de Românii e 
identică cu tradarea. Neîncredere față 
cu orl-care Română și-apoi de-aicl o 
mulțime de neplăceri și lucruri înțelese 
pe dosă. Etă în faptă resultatulă politi
cei românescl!

„Dâcă suntă îndestulițl cu aoestă re- 
sultată, mârgă cu Dumnecjău mai de
parte. Pe calea acâsta în câteva decenii 
poporulă se va eschide pe sine din tote 
cu desăvârșire, și în stată nu va reflecta 
nimeni la elă, ca la ună poporă, care 
e necredinciosă. Se va cufunda ârășl în 
stările din trecută. Cu căciulirl, cu ași 
bate pieptulă, că se alipescă de patriă, 
cu de aceste nu ajungemă la nimică. 
Suntă lucruri ponosite aceste. Aici tre- 
buescă fapte, credință cătră instituțiunile 
ndstre, recundscerea statului maghiară, 
patriotismă nepătată — apoi ori și care 
Română, Sasă sâu Slovacă, în scdlă și în 
biserică, pdte să-și cultive limba și să 
laude pe Dumnecjău. Dâr despre pactare 
nici vorbă nu pote fi.

„Strigarea de vae-victis astăzi n’are 
înțelesă — și mai alesă aici. Sașii nu 
suntă ună poporă învinsă. Mai curândă 
vai acelora, cari se opună constituției 
ndstre, fiindcă aceia de sigură numai în
vinși potă să fiă!“

DIN DELEGATlUNl.
In ședința dela 21 Iunie adelegațiunei 

austriace, la ordinea dilei a fostă buge- 
tatlă de esterne. Contele Kalnoky, din 
causă că e bolnavă, a lipsită dela acâstă 
interesantă ședință. După-ce raportorulă 
Br. "Walterskirchen recomandă bugetulă 
atențiunei delegațiloră, vorbi:

Dr. Plener asupra situației politicei 
europene. Oratorulă dise, că factorii 
principali ai alianței, Bismark și Andrassy, 
nu mai suntă la posturile loră. Celă 
din urmă a murită, oelă dintâiu trăiesce 
în retragere. Alianța însă pretutindeni 
în monarchiă întâmpină simpatii, deși 
ea aruncă o grea sarcină asupra pute- 
riloră. Germania este nevoită să chel- 
tuescă mai multă, fiindă-că trebue să se 
apere de două părți, de Franța și de 
Rusia. Situația nostră însă e puțină mai 
ușoră, fiindă-că noi trebue să ne apărămă 
numai granițele de cătră Rusia. Der pre
gătirile rusescl crescă din ană în ană 
la hotarăle ndstre și e deja ună secretă 
publică, că o mare parte din puterea 
armată rusescă e concentrată la granițele 
ndstre. Acâstă situațiă grea a monar- 
ohiei ndstre devine și mai grea prin 
aceea, oă n’avemă cunoscință despre ță-
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lurile politioei rusescl în Orientă. Rusia 
nu este amică intimă a situației create 
în Orientă prin tractatulă dela Berlină. 
Politica rusescă șovăesce între întărirea 
miceloră state din Orientă și între 
ocuparea ConBtantinopolului. La 1878 
când cu încheierea tractatului dela San- 
Stefano, crearea unei Bulgarii tari era 
privită dreptă un ti peri culă. De atunci 
însă s’a dovedită, oă lucrulă acesta nu 
e tocmai așa. AstădI Europa e de pă
rere, că prin Inaugurarea unei politice 
bulgare independente s’a pusă capătă 
influenței rusescl. Afacerile Bulgariei 
ou greu s’ar pute judeca de noi, fiindă- 
că interesele nostre în Orientă nu suntă 
identice cu interesele aliațiloră noștri. 
Interesulă nostru este desvoltarea inde
pendentă a stateloră din Balcani, pe 
când Germaniei puțină îi pasă de acesta. 
Noi nu trebue să mijlooimă cu puterea 
recunoscerea principelui bulgară. Re- 
cunoscerea formală a principelui actuală, 
ce-i dreptă, este necesară, der pănă când 
stămă pe basa tractatului din Berlină 
noi trebue să așteptămă învoirea tutu- 
roră puteriloră semnatare. Decă Austro- 
Ungaria ar lua asupra ei mijlocirea re- 
cunoscerei principelui, acesta n’ar pute-o 
face fără de-a nu urma ună veto ală Ru
siei, prin ceea ce Rusia ar câștiga multă 
în autoritatea sa în Balcani, er noi din 
contră amă pierde multă. Nouă nu ne 
este iertată să pricinuimă ună răsboiu, 
ci sarcina acâsta să o lăsămă Rusiei, 
pentru ca să nu ne atingemă de hotă- 
rîrile alianței. In țările din Orientă cu- 
rentulă rusescă e forte însemnată și sim
patiile pentru Rusia suntă mai mari 
tocmai în acele țări, cari suntă mai de
părtate de Rusia. Așa e cu Serbia. Ora- 
torulă recunosce, că în Serbia multe s’au 
întâmplată din partea Austro-Ungariei, 
care pe noi nu ne-au pre făcută plăcuți 
acolo. Plener cjise, că ordinațiunea mi
nistrului Bethlen față cu esportulă de 
porci e considerată în Serbia ca ună 
faptă politică. Spre sfârșită Plener dise, 
că situația financiară totdeuna trebue ți
nută în semă, fiindă-că numai ună stată 
bine consolidată în privința financiară 
pote susține o catastrofă și pote face o 
bună politică esternă. După Dr. Plener 
a vorbită:

Baernreitier asupra politicei comer
ciale. Vorbindă despre politica comer
cială cu România, a cărei stagnațiune 
o regretă, dise, că față cu România 
Austria se află într’acea situațiă neplă
cută, că pentru lovirile, ce i-le-a dată 
Ungaria României, Austria trebue sâ su
fere contraloviturile României.

Prințulă Windischgrătz <ȘiS6> 
monarchia trebue sâ-șl îndrepte tâte 
privirile asupra puteriloră sale de a- 
pârare.

Dr. Rieger'. In cestiunea orientală 
avemă de lucru cu elemente peste mă
sură nervose și clătinătore. Nu putemă 
deci aștepta dela guvernă, ca să se de
clare în cestiunea acesta, fiind-că decla
rațiile lui ară vătăma ici și colo și ast- 
felă e mai bine decă rămână neespri- 
mate. Deja Plener a amintită, că deo- 
sebiriloră de vederi isvorîte din raporturile 
nostre politice și naționale nu trebue să 
le dămă espresiune în afară, fiind-că e 
de lipsă, ca în afară să arătămă, că for- 
mămă ună stată unitară (aprobări în 
drepta). Plener a vorbită cu multă sa
tisfacția despre alianța cu Germania, eu 
încă suntă de convingere, că monarchia 
nostră îșl va ține cuvântulă și nu va ataca 
nicl-odată alianța. Acesta o pretindă inte
resele sale și a poporeloră ei. Der si
tuația din orientă reclamă cea mai mare 
atențiune și oratorulă consimte cu Ple
ner, că a fostă o mare greșelă politică 
la 1878 împărțirea Bulgariei în două 
state. Pentru Europa ar fi cu multă mai 
bine, decă Bulgaria ar fi una. Pentru 
afacerile nostre politice esterne Bulgaria 
constitue o cestiune grea pentru noi. 
Decă s’a făcută vre-odată vre-o greșelă, 
s’a făcută aici. Puterile apusene nu pună 
nici o greutate pe cestiunea religionară, 
.deși cestiunea acâsta este de mare în

semnătate în Bulgaria, și abia se voră 
pute crea acolo stări statornice, fără 
de-a nu se lua în atențiune acâstă ces
tiune.

Raporturile nostre cu România nu 
suntă nicl-decum mulțămitore; noi ne- 
amă perdută în România ’debușeulă și 
în privința politică n’avemă nici o în- 
rîurire. In Serbia stămă și mai rău. De- 
mel a vorbită despre mulțămita, ou care 
ne datoresce Serbia (Ilaritate.) Decă 
amă vorbi în Serbia despre mulțămitele, 
cu cari ne datoresoe, probabilă, că amă 
aucji dela Sârbi contrarulă de ce a 41S^ 
Demel. E regretabilă, că între Sârbi 
e lățită părerea, că ei n’au ce să ne 
mulțămescă. Deodată cu retragerea lui 
Milan, influința Austriei în Serbia a scă- 
(jută multă. Că cu re’ntărcerea lui Milan 
la guvernare amă câștiga în Serbia, ce 
amă perdută, o lasă acesta s’o judece 
politicii mai orientați în afacerile sâr- 
bescl. Oratorulă apoi dise, că Gestiunile 
comerciale politice față cu statele din 
Balcani n’au fostă totdeuna bine con
duse. In privința acesta ministrulă de 
esterne ar avâ dreptulă să clică. : faceți 
politică comercială bună în Balcani și 
atunci politica esternă încă va fi bună. 
In cestiunile vamale cele două parla
mente suntă nevoite să se acomodeze 
ministerieloră. De aceea Ungaria adese
ori aocentueză, că independența ei ar 
suferi multă, decă în privința acesta 
s’ar face schimbări. Temerea acesta însă 
nu este temeinică, deârece nici Germania 
nu perde nimică din suveranitatea 
sa prin pactulă vamală. Accentuândă 
apoi cu recunoscință, că ministrulă de 
esterne conduce politica cu mare pre- 
cauțiune, Rieger voteză bugetulă.

După ce mai vorbesce contele Zed- 
witz luândă în apărare guvernulă în afa
cerile politicei comerciale, desbaterea 
generală s’a sfîrșită. Președintele apoi 
constată, că delegațiunea austriacă cu 
acestea și-a sfîrșită desbaterile ei mai 
meritorie.

întâmpinare.

In Nr. 111 ală fdiei nostre amă vor
bită despre o plângere, ce ni-se trimi
sese din partea a 4 locuitori din Nereu 
(diecesa Aradului) în contra d-lui preotă 
de acolo Ștefană Opreanu. Neavândă 
cunoscință mai de-aprope despre cele 

■ întâmplate, ne-amă mărginită a publica 
din aceea plângere numai ună mică es- 
trasă, făcândă totodată reservele nostre.

Cu privire la acesta, d-lă Dr. Nes- 
torit Opreanu, advocată în Sânmiclăușulă- 
mare, ca fiiu ală d-lui preotă din Nereu, 
îșl ține de datorință a ne trimite o lungă 
întâmpinare. Credemă a satisface mai 
bine principiului parității, decă vomă pu- 
publica și acestă întâmpinare numai în 
estrasă, dispunândă și așa de puțină 
spațiu. Etă pe scurtă ceea ce replică 
d-lă Dr. N. Opreanu:

Imputările despre „neregularități în 
administrarea baniloră bisericescl și alte 
acte de violență“ suntă neîntemeiate- 
pentru-că de 40 de ani, de când preo- 
tulă Ștefană Opreană este îu funcțiune, 
totă averea bisericescă, școlară și funda- 
țională se administreză prin epitropii pa- 
rochiall, preotulă nu ia banii în mâna 
sa, ci numai supraveghiază și se opune 
totdâuna, când acei bani suntă în peri, 
culă d’a fi risipiți din partea unoră lo
cuitori lacomi din comună.

Nu este adevărată, că la 1884 preo
tulă din Nereu ar fi votată pentru cau- 
didatulă de deputată guvernamentală, 

[ din contră, încercările ce pretorele cer
cului Sânmiclăușulă-mare și-le-a dată la 
tote alegerile de deputațl, începândă 
dela introducerea erei constituționale, 
n’au putută nicl-odată atrage pe preo
tulă din Nereu în partea candidatului 
guvernamentală, așa că în cele din urmă 
însuși corteșulu guvernamentală a renun
țată de a mai face asemeni încercări, 
vâcjendă că ostenela îi este zadarnică.

Nu este adevărată, că preotulă din 
Nereu ar fi nimicită biblioteca poporală 
și corulă vocală prin persecutarea învâ- 
țătoriloră. Biblioteca s’a înființată chiar 
prin conlucrarea d-lui preotă Ștefană 
Opreană, care atâtă d-sa, câtă și fiiulă 
d-sale, d-lă Dr. N. Opreanu, au îmbo- 
gățit’o prin scrieri dăruite de d-loru, er 

păgubirea bibliotecei s’a întâmplată prin 
acei învățători, cari strămutându-se în 
alte comune, au dusă cu sine și cărți 
din bibliotecă. Coră vooală organisată 
nici la 1882 și nici altădată n’a esistată 
în Nereu.

De 20 de ani încdce nu 6—7, ci 
numai 5 învățători au părăsită Nereulă, 
și aceștia nu pentru-că dâră ară fi fostă 
persecutați de d-lă preotă, ci pentru-că 
doi dintre ei, fiindă numai substituți, la 
alegeri au cădută, unulă a fostă alesă 
la o stațiune mai bună, âr alțl doi pen
tru transgresiuni disciplinare au fostă 
destituițl din partea P. Ven. Consistoră, 
fiindă după aceea aplicați oa învățători 
în alte comune.

învinuirea, ce i-s’a făcută d-lui 
preotă Ștefană Opreană din incidentulă, 
că ună casă de adulteriu a fostă pedep
sită cu o amendă în bani de 200 fir
ește cu totulă nemotivată, dedrece nu 
numai că concubinatulă din vorbă (între 
mătușă și nepotă) s’a ivită între nisoe 
împrejurări cu totului totă grave, dăr 
amenda nici nu s’a dictată de preotulă, 
ci de comitetulă parochială în contra 
voinței preotului, care era pentru o pe
depsire mai ușoră. Arestarea femeei vi
novate Nasta Barană nu s’a făcută la 
ordinulă preotului, ci la ală primarului 
comunală. Banii au fostă înapoiațl la 
1876 cu interese cu totă, fiindă la mo
menta depuși în cassa de păstrare.

„Așa se cuvine“, — dice d-lă Dr. 
N. Opreană, — „să nu ne îndoimă, că 
Prea Ven. Consistoră va soi lua cele 
mai potrivite măsuri pentru vindecarea 
răului,., der de când Consistoriulă a în
cepută a distinge de 9 luni încoce pe 
preotulă St. Opreană ou „măsuri potri
vite11, s’au făcută în Nereu 10 concu- 
binate, mai multe decâtă căsătorii le- 
galeu, pe când comuna Nereu a fostă 
pănă în (jilel® acestea scutită de con- 
cubinate.

Din parte-ne dicemă, că acestă stare 
de lucruri este îngrijitore și ar fi fbrte 
de dorită, ca credincioșii din Nereu să 
lase neînțelegerile și să se grupeze în 
jurulă păstorului loră sufletescă pentru 
a lucra cu toții împreună la restabilirea 
ordinei și înflorirea bisericei loră.

Programa esameneloru publice
La institutulă „Andreianâ11 pedago- 

gico-teologică greco-răsăriteană în Sibiiu 
cu finitulă anului 1889/90:

Luni 18 Iunie. înainte de amecjl: 
Enciclopedia cl. a. I prof. Dr. I. Crișianu', 
Isagogia cl. a. I prof. 1. Ghibu. După 
amecjl: Moralulă cl. a. II prof. 1. Hannia.

Marți în 19 Iunie. înainte de amedl: 
Pastorala și Liturgica cl. a. III, prof. I. 
Hannia. După amecjl: Istoria bisericâscă 
cl. a. I II, Dr. I. Crișianu.

Mercurl în 20 Iunie. înainte de 
amedl: Dreptulă canonică cl. a. IU, prof.
I. Popescu. După amecjl: Logica-Psiholo- 
gia cl. a. ped. a. III, prof. I. Popescu.

Joi în 21 Iunie. înainte de amecjl: 
Dogmatica și Polemica cl. a. II prof. i. 
Popescu; Catechetica cl. a. III. prof. I. 
Hannia. După amedl: Plantologia cl. a. 
III. ped. a III. prof. D. Comșa.

Vineri in 22 Iunie. înainte de amâcj1: 
Pedagogia generală cl. a. III. ped. a. III. 
prof. I. Popescu. După amecjl: Esegesa 
și Ermeneutica cl. a. I.; Omeletica cl. a. 
III. prof. I. Ghibu.

Sâmbătă in 23 Iunie. înainte de 
amecjl: Literatura română cl. a. II. prof. 
Dr. D. P. Barcianu. După amecjl: Di
dactica și Metodica cl. a. II. și ped. II. 
prof. Dr. 1. Crișianu.

Marți în 26 Iunie. înainte de amâcll: 
Cântări bisericescl și țipi culă toți elevii, 
prof. D. Cunțanu. După amădl: Musica 
vocală și instrumentală toți elevii, prof. 
G. Dima.

Luni în 18 Iunie înainte de amecjl: 
Limba română ped. II. III. prof. Dr. D. 
P. Barcianu. După amedl: Istoria pa
triei ped. a. III. prof. I. Ghibw, Geo
grafia ped. a. III. Dr. D. P. Bar
cianu.

Marți în 19 Iunie. înainte de amedl: 
Limba maghiară ped. a. I. pref. I. Po
pescu ; Limba maghiară ped. a. II. și 
III. prof. Dr. I. Crișiawă. După amedl : 
Istoria universală ped. a. I. și II. prof. 
I. Ghibu.

Mercurl in 20 Iunie. înainte de 
amâcll: Pomăritulă cl. a. II. ped. a. II. 
prof. D. Comșa. După amedl: Istoria 
naturală ped. a. I. și II. prof. Dr. D. P. 
Barcianu.

Joi în 21 Iunie. înainte de amecjl : 
Legumărltulă cl. a. I. ped. a. I. prof. 
D. Comșa. După amecjl: Istoria biseri
cescă ped. a. I. prof. I. Ghibu; Limba 
română ped. a. I. prof. Dr. D. P. Bar
cianu.

Vineri în 22 Iunie. înainte de amedl: 

Geografia ped. a. I. și II. prof. Dr. D. 
P. Barcianu. După amâcjl: Comptabi- 
litatea cl. a. III. ped. a. III. prof. D. 
Comșa.

Sâmbătă în 23 luniu. înainte de 
amedl: Religiunea ped. a. II. și IU. prof. 
I. Ghibu. După amedl: Computulu ped. 
a. I. și II. prof. D. Comșu.

Luni în 25 Iunie. Fisica ped. a. III. 
prof. D. Comșa.

Mercurl în 27 Iunie. Gimnastica și 
lucrulă de mână toți elevii ped., prof. 
G. Moianu.

Joi în 28 Iunie. Conferință profeso
rală. Vineri în 29 Iunie: După serviciulă 
divină în biserică, încheerea solemnă a 
anului scolastică în sala seminarială și 
publioarea clasifîcațiuniloră. Sâmbătă in 
30 Iunie: Estradarea absolutbreloră.

„ARIEȘANA“,
institute de credită și economii, soc. pe acții 

în. Ttxrcia,.
Adunarea generală ordinară a aoțio- 

nariloră institutului de credită și eco
nomii „Arieșana“, societate pe acțiuni 
în Turda, ținută în 1 Martie a. c., aflândă 
de lipsă sporirea capitalului său socială, 
de-o parte pentru publiculă, care este 
avisată la credită, de altă parte pentru 
ca institutulă să potă face operațiuni mai 
estinse, a decisă în principiu să se mă- 
râscă capitalulă socială ală institutului, 
prin o emisiune nouă de aoții, stabilindă 
ca normative următârele disposițiunl:

1. Se va mări capitalulă socială ou
fi. 30,000.—prin o emisiune nouă de 600 
de acții, cari voră suna la nume, fiindă 
valbrea nominală a unei acții de fi. 50. 
Valorea acțiiloră se va plăti astfelă: 
Rata I. (le io°/0=fl. 5.- ie plătită iu 1 Augusta a. c.

» II. „ 10%—h 5. „ „ „ 1 Noemvre „
„ III. „ 20%=,, 10 - „ „ „ 1 Iunie 1891.
„ IV. ,, 20%= 10.- „ „ „ 1 Noemvre 1891.
„ V. „ 2U%—„ IU. „ „ „ 1 Iunie 1892.
„ VI. ,, 20%=,, 10.— „ „ „ 1 Noemvre 1892.

100%=fl. 50.-
stândă în voia fie-căruia a plăti valorea
acțiiloră subscrise deodată, sâu în rate
mai puține.

2. Acționarii au cei dintâiu drep
tulă de-a subscrie acțiile de nou emise, 
er pentru casulă, că ele nu voră fi sub
scrise de acționari, direcțiunea este în
sărcinată a vinde acții și la neacționari.

3. Pentru eventualitatea, că voră fi 
și acționari noi, aceștia suntă îndatorați 
a plăti la subscriere: fl. 1.— ca tacsă 
de însoriere și fl. 1.— ca contribuire la 
fondulă de reservă esistentă ală socie
tății, de fie-care acțiă subscrisă.

4. Acțiile nouă și respective ratele 
plătite voră participa la profitulă curată 
în părți egale cu acțiile vechi, începândă 
din (jiua plătirii loră.

5. Afară de aceste pentru noua emi
siune rămână în valâre disposițiunile cu
prinse în statutele societății, în specială 
cele cuprinse în §§. 8 — 14.

Subscrisa direcțiune aducendă aceste 
la cunoscință p. t. publică, vine cu totă 
ondrea a ruga pe toți, cari se intereseză 
a lua parte și la noua emisiune.

Ratele plătite se voră cuita prin 
titluri provisore, âr la plătirea totală se 
voră libera acții originale.

Turda, 10 Iunie 1890.
Direcțiunea institutului de credit# și eco

nomii „Arieșanali din Turda.
Dr. Rațiu m. p. Ioaniî Petricașii m. p. 

președinte.
Simeonu P. Moldovanii m. p. Ioană 
Mesaroșn m. p. Iosifii Chioreanu m. p.

Dionisiu St. Șiuluțiu m. p. 
directorii esecutivu.

DIVERSE.
Colora. ScirI sosite din Valencia 

spună, că familiile mai de frunte de 
acolo începă a’șl părăsi locuințele. Epi
demia s’a lățită în mai multe ținuturi. 
In Quatretenda trei omeni au murită de 
coleră. Foia italiană „Capitan Fran- 
cassau anunță, că la 20 luniu noptea

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

s’a ivită în Neapole ună casă de coleră 
urmată de morte.

Vursuioi pieței flBrașwvâ
din 24 luniu at. u. 1800.

Bancnote romanesc! Oamp. 9.26 Vând. 9.28
Arginti romftnoscft - „ 9.23 n 9.27
Napoleon-d’orl - - • „ 9.28 M 9.31
Lire turcesci - - • „ 10.56 n 10.61
Imperiali .... n w.54 9.69
61*1 bin! „ 5.45 K 5.50
Scria, tone. _Albinau6u/0 „ 1C2- n —.—

n r n 5"/0 „ 1'9.50 it —.—
Rable rusesc! - • „ 133.— 134.—
Mărci germane • • „ —.—
Discontulă 6- 8°/o pe ană.
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Cursolâ la bursa de Viena 
din 23 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aură 4u/o............................
Renta de hârtiă 5u/0.............................
Imprumutulti căilorh ferate ungaro - 

aură - - - • ............................
dto argintă.........................

Amortisarea datoriei căilorft ferate de 
ostil ungare (1-ma emisiune) - -

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

.Amortisarea datoriei căilorft ferate do 
ostil ungare (8-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare .....
Bonuri croato-slavone . ... .

103.10
99.65

116.80
96.30

113.50
89.—

104.—

Despăgubirea pentru dijma de vină 
unguresciî -------

Imprumutulti cu premiulfi ungurescă 
Leșurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă - •
Renta de argintă austriacă - -
Renta de aură austriacă - - •
LosurI din 1860 .......................
Anținnile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credita aastr 
Galbeni împărătesc!......................
Napoleon-d’orI......................
Mărci L00 împ. germane - -
Londra L0 Li rres sterlings

137.50

- 127.50
- 88.55
- 8910
- 109.35
- 139.50
• 970.—
- 343.—
- 302.50

5.54
9.3 ■<

- 57.80
116.95

rr^T- PROVOCA re
„Munteana“, societate de credita și păstrare în Ofenbaia, pro

vocă pe D. D. posesori ai acțiuniloră respective ai titluriloru 
provisore 
225, 
255, 
437, 
459, 
580, 
sensulu statutelor!! sale §. 12, ca în termină de 
mâni dela provocarea acesta se solvescă ratele 
dela acțiuni, căci la din contră îșl perdă dreptulă de ac
ționari, eră banii solviți voru trece la fondulu de reservă 
alft

Nrii 
245, 
261, 
440, 
461,

31, 32, 33, 34, 
246, 247, 
262, 265, 
449, 450,
462, 572,

ABONAMENTE

repede prin

„GAZETA TEAHSILVAHIEr1
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni
luni
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

50 cr

3
6

12

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
ună ană.................................................

fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

Pentru Austro-Ungaria:

128,
250,
351,
453,
575,

35,
249,
343,
452,
574,

168,
251,
352,
454,
576,

226,
256,
439,
460,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 722, 723, 724,

248,
266, 
451, 
573,

169, 170,
252, 253,
353, 354 
455,
577,
725

224,
254,
355,
458,
579,

457,’
578, 
și 726 în
4 septe-
restante

Pe
Pe
Pe

societății.
Ofenbaia, în 20 Iuniu 1890 n.
„MUNTEANA“, societate de credita și păstrare

OFENE/i-IA-
Directorul^ esecutivO :

I. Danciu.358,3-2

Pe
Pe
Pe

franci, 
franci, 
franci.

ană.
șese luni.
trei luni .

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

Abonamentele se facă mai ușoră și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei

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

BBudapesta— S’redeaîeî IPredealâ—^Budapesta Tciwș-Ajradft-JB.-ff’eGta1 Ctopșa-mftc&—SiMiisi
Trenu 
accele

rații.

Trenă 
accele

rata
Tren de Tron de 

per- 
fldne

per
sane

Tron 4 
aooolo- 
ratu

Trenii 
de 

pers.

Tronu Trends
accele
rată. per- 

«dne
Trenii 
accele
rații.

Trenu 
de 

pers.

Trenii 
de

»era. I

Trenu 
accele

ra tu.

Trenu 
de 

pers.

Trenâ 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 

Oradea-mare j

Mezb-Telegd 
Bdv
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbbu 
Nădfișel

Clușlu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulă de
Aiud

susă

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

Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașh 
Elisabetopole
Sigliișdra
HașfalSu 
Homorodii 
Augustinti 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișh
JPredealu

BucurescI

J 
I

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

BucurescI 
Prcdcnlu 
Timișă

Trenu 
do pers 
10.35
11.02
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

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

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 Mezo-Telegd
9.44 «. I

10.31 [Oradea-mare <

BrașovD

Feldidra
Apața
Augustinti 
Homorodii 
Hasfalbu 
Sighișăra 
Elisabetopol» 
Mediaști

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elă

Teiușă j

Ai udă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
iB. Huiedin 

. Ciucia
Bucia 
Bratca 
R6v

5.30| |p, - -
11.23 Szolnok
12.08

6.14
6.45

11 bb

) 
I

II

f
. Ladăny 
zolnok

ludapegta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.4'1
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.0]
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11

TÎB
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42'
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42 '
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

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

Slmerh (Piski)-®*etr®ș enai5| BBetr®șeMă-Sâmeriia(Piski

4.45 Viena 8.- 10.50 3.25 Teiușă 12.59 4.51
9.12 SBudrapesta. 2.- 8.15 9.40 Alba-Iulia 1.39 5.27
9.41 Szolnok 4.20 11.18 1.02 Vințulă de josh 1.56 5.44

10.17 | 8 10 3.50 6.27 Șiboth 2.23 6.06
10.32 Aradd

-2 20 4.10 5.50) Orăștia 2.49 6.28
11.04 Glogovață 29 QzL 4.22 6.02 Simeria (Piski) 3.37 7.10
11.30 Gyorok « q nr; 4.46 6.23 Deva 3.53 7.26
11,51 Panlișă

g o.UO
2.Q 9^ 4.58 6.34 Branicica 4.18 7.48

12.27 Radna-Lipova
c-O.ZjO 
sq QQ 5.16 6 52 Ilia 4.43 8.10

Conop 5.38 7.17 Gurasada 4.53 8.21
1.35 Berzava 5.53 7.33 Zamă 5.21 8.48
1.59 Soborșină 6.15 8.20 Soborșină 5.56 9.17
2.32 Zamii 6.58 8.49 Berzava 6.46 9.54
2.59 7 22 Conoph 7.02 10 09
3.13 llia 7.38 9.32 Radna-Lipova 5.49 7.36 16.38
3.18 Branicica 7.54 9.51 Paulișu ? 6.06 7.50 10.51
3.33 Deva 8.14 10.18 Gyorok =•6.24 8.03 11.03
4.03 Simeria (Piski) 8.43 10.44 Glogovaț 16.53 8.26 11.27
4.14 Orăștia 9.12 11.14 = 7.06 8.38 11.38
4.36 Șiboth 9.34 11.39 ] 7.45 9.05 12.10
5.06 Vințulă de josh 9.56 12.05 Szolnok 11.51 2.25 4.47
O.ZS Alba-Iulia 10.17 12.26 Budapesta 1.55 5 50 7.15
o.4b
5.51

Teiușă 10.44 12.58 Viena 7.20| 1.40 6.05

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25

6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Simeria
Streiu 
Hațegu 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

I

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
7.54 12.12 4.32iBanița 6.45 11.23
8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.15 Pm 8.07 12.3310.37 2.51 7.03 Hațegh 8.51 1.19

11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

zSl radia—''J’ÎHaaișwB'a

Aradu
Arad ul ti nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timișăra

7.20 6.05

Mwreșw-Imdoșw-JBistrița ( IBistrița-iraurfeșu-ILudoș*

Murâșă-Ludoșh
Țagă-Budatelecă
Bistrița

T. omn. |
— j Bistrița

Țagă-Budatelecu
4.
6.48
9 59 Murășă-Ludoșă

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

T. omn’
1.16
4.50
7 21

T. omn.
4.03
4.49
0.24
6.04
6.43
7.28
8.-

TaiBnSsora—Aradîi
T. omn. T. omn.: !’■ omn. T. omn-

6.18 4.18! Timișdra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
7.56 5.501 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Turda—CJltirlșii< ■ lairișia -Turda

Ghirișd 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40j
Turda 8.— 11.10 4.10 9.50 Ghirișd 6.25 10.-

3.-1

Sighișora—Odorlaeiu Odorheiu—Sighișora
Sighișdra
Odorheiu

I 6.—111,25 ÎOdorheiu
| 7.49| 1.50||Sighiș6ră

8.40 2.45
10.52 5.28

ipografîa, A. MUREȘIANU Brașov,

b.21
8.41

Copșa-mică
Tr. dc p.

4.05
T. <1 p.

10.47
Tr.

7.10
Șeica mare 
Ldmneșă

4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27

Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

Sibiilu-Cttjpșa-mică
- Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

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

Cucerdea -Oșorbeiu
s&§esc«i

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

Cucerdea 2.55 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
Iernută 4.33 9.57 4.54
ISânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghlnul-săs. 7.2b 7.-

s&sescik-
OșorSieiu-Cucerdea

Reghlnul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

8.25 8.-
Oșorheiu <

7.24
10.-
5.54

9.49
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
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria, (Piski)-Uni ed«

Simeria (Piski)
Tr. omn.

4.—
Cerna 4.21
Uniedăra 4.50

IJnied.-Simeria (Piski).

Uniedâra 9.25
cerna 9.5J
Simeria 10.10


