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0 Gestiune controversată ie competența.
III.

Brașovu, 19 Iunie st. v.
A doua întrebare, ce-o adre- 

seză apărătorii circularei politice 
archiepiacopescl, dela „Telegraful^ 
Românii'* membriloru sinodului pa- 
rochialQ dela biserica sf. Nicolae 
din Brașovu și „gazetariloru cari 
făcu imputări Metropolitului pen
tru acea circulară**, este:

„Află ei, că în puterea §-lui 12 ală 
Statutului organică s’au putută întruni 
în sinodu parochială estraordinară, pen
tru acelă obiectă? (adecă ca „să ia con- 
clusă** în cestiunea proiectului de lege 
pentru asilurile de copii).

După ce amă arătată, că în 
sensulă § 7 punctă 3, 4 și 5 ală 
Stat. org. sinodulă parochială nu 
numai că a fostă în dreptă, der a 
fostă și datoră de a’șl manifesta 
îngrijirile față cu nouele sarcini 
grele și nesuportabile, ce vrea să 
le impună parochieloră proiectulă 
de lege pentru asilurile de copii, 
nrmeză logică, că, pentru a dis
cuta acestă cestiune vitală și a’șl 
arăta îngrijirile sale capului bise- 
ricei, sinodulă parochială s’a pu
tută întruni în puterea § 12 și în 
sinodă estraordinară, căci acestă. 
§-ă (jice apriată, ,,că se pote ține 
și sinodă estraordinară când ar 
cere vr’ună obiectă din cele espuse 
în § 7“.

Și 6re afacerea asiluriloră de 
copii nu este o afacere estraordi
nară? De ce se nu se pătă dâră 
ocupa de eventualele ei urmări 
triste pentru parochia și pentru 
interesele adevărate ale parochiei 
și ună sinodă estraordinară, mai 
alesă când împrejurările o pretindă, 
și nu suferă să s’amâne lucrulă 
pănă la anulă, când se întrunescă 
erăși sinodele ordinare? Căci etă 
ce ne spune însuși , Telegrafulă 
Română** în numărulă său dela 
6 (18) Martie 1890:

„Pericululă este pe întrega liniă și 
numai Dumnedeu bunulă să ne scape 
de elă și de urmările triste legate de 
aceste procederl — pote fără părechiă 
în analele stateloră culturale din Eu- 
ropa**.

Der „înțelepții*1 și „a-totă-sciu- 
torii" dela „Tel. Rom.“ din Si- 
biiu, cari se credă „competențl** 
de a da lecțiunl „nesocotițiloră*1 
și „ignoranțiloră** parochieni din 
Brașovă, nici atâta informațiune 
esactă despre cele petrecute n’au 
avută, ca se scie, că sinodulă, 
care a votată adresa cătră Metro- 
politulă, n’a fostă estraordinară, 
ci ordinară.

Din causa agendeloră cel oră 
multe ale parochiei Sf. Nicolae 
sinodele ordinare nu se potă ter
mina în Ianuarie și de obiceiu se 
prelungescă pănă în Iunie, așa că 
adresa memorată s’a făcută în si
nodulă ordinară.

După noi însă acesta este lu
cru cu totulă secundară. Lucrulă 
de căpeteniă este și rămâne pe- 
ricululu estraordinară, de care 
suntă amenințate acjl parochiele 
nostre române, limba, cultura și 

crescerea religiosă, morală și na
țională a credincioșilor^ loră și 
mai pre susă de tâte autonomia 
năstră bisericescă.

Să întărcemă der puțină me
dalia pe cealaltă lăture și să ve- 
demă decă biserica și corpora- 
țiunile ei potă să privescă cu 
manile încrucișate la activitatea, 
ce are de gândă să-o desfășure 
d-lă Csaky, ca „să creeze*1, cum 
4ice„ Tel. Rom**., „ună felă de 
Ianicerl din Români**.

Sinodele parochiale, pe te
meiul ă și în sensulă statutului or
ganică, suntă datore a priveghia 
asupra religiosității și moralității mem - 
briloru parochiali și a apăra vecța și 
autonomia bisericei și a comunei pa
rochiale.

Acesta nu stă scrisă în §§-ii 
7 și 12 ai statutului organică, der 
este preveițută clară și limpede 
în § 23, punctă 13 și 14 ală acelui 
stătută, care tracteză despre sfera 
de activitate a comitetului paro
chială. Și acestă comitetă este 
alesă din sînulă sinodului paro
chială, prin urmare este subordi
nate sinodului parochială.

Prin întregă statutulă organică, 
încependă dela sinodulă și comi- 
tetulă parochială, pănă la congre- 

(sulă națională-bisericescă și la si
nodulă episcopescă, trece ca ună 
firă roșu îndatorirea credincioșiloră 
și a păstori loră loră sufletesc! de 
a apera autonomia, vecța și sân- 
țenia bisericei.

N’a fostă der nici o necesitate 
ca se vină „Tel. Rom.** și se im
pute „omeniloră cu carte** din sino
dulă parochială dela Sf. Nicolae, 
că nu cunoscă constituțiunea bi
sericescă, nu situațiunea bisericei 
și interpreteză reu paragrafii sta
tutului organică.

Tocmai, pentru-că membrii nu
mitului sinodă suntă omeni inte- 
ligenț!, ei au trebuită se țină semă 
nu numai de litera, ci și de spiri- 
tulu statutului organică, după care 
trebue se-șl îndrepteze pașii în 
lupta viuă pentru drepturile, bi
nele și înaintarea bisericei și a 
învățământului națională, care se 
află sub scutulă și sub conducerea 
ei. Și doră nu-i va crede ni±eni 
pe ei mai puțină capabili de a 
înțelege și a pătrunde spiritulă 
legei, decâtu pe cei dela „Tele
grafulă Română!“

Decă n’ar fi esistată nici o altă 
considerațiune, de natură a deș
tepta cu dreptă cuvântă îngrijirile 
sinodului parochială, care trebue 
să aibă în vedere, cum recunosce 
și „Tel. Rom.“, adevăratele inte
rese ale parochiei, era de ajunsă 
numai faptulă, că prin noulă pro
iectă de lege pentru asilurile de 
copii se amenință în măsura cea 
mai mare vec|a, autonomia și li
bertatea religionară a bisericei ro
mâne gr. or., pentru ca să-i în
demne a întreprinde pasulă, de 
care s’au înspăimântată cei cu cir
culara.

Ore „umbra de b autonomiă, 
ce-o mai au astăzi confesiunile și 
influința ce-o mai eserciteză asu
pra scoleloru în cele administra

Feuriot de Langle, a generalului Tory, 
a marchisului de Saint-Yves, a baro
nului Cambourg, a Dr. Labonne ș. a. 
Programulă, care a fostă luorată de co- 
mitetulă întemeiătoră, cuprinde urmă- 
tdrele pasage prinoipale :

„Poporulă francesă păstreză adâncă 
în inima sa amintirea servicieloră făcute 
de Rusia și nu negligă nici o ocasiune, 
de a dovedi de bună voiă simțămintele 
sale de recunoscință. De altă parce ună 
mare numără de patrioțlrușl e convinsă, 
că liniștea Europii — cum s’a esprimată 
Alexandru I la congresulă din Viena — 
cere o Franță mare și tare. Membrii 
comitetului au ondre a apela la toți 
Francesii, fără deosebire de partide, cari 
într’o înțelegere cordială cu Rusia pri
vescă o garanțiă pentru independența și 
integritatea patriei...**

Sprijinirea Serbiei de cătră Rusia.
Foiarusescă „Grajdanin** pledeză pen

tru o sprijinire câtă mai întinsă a Serbiei în 
contra Austro-Ungariei. Momentulă e fa
vorabilă, (fi00 fbia rusescă, pentru lăr
girea piețeloră rusescl. Ea recomandă 
întemeiarea unei companii comeroiale 
pentru desvoltarea comerciului rusescă 
cu Serbia. Serbii ară pute fi siguri de 
sprijinulă politică ală Rusiei, câtă timpă 
voră urma politica de adl. In ministerulă 
rusescă de finanțe, o oomisiune deose
bită va începe în curendă să lucreze ună 
proiectă pentru ună tractată comercialii 
ruso-serbu. După cum spune „Novoje 
Vremja**, din acâstă comisiune facă 
parte și consululă generală rusescă din 
Belgradă și doi representanțl ai Serbiei. 
Tot-odată e vorba să se lucreze și o 
convenția consulară, cu intențiune de-a 
se înființa consulate sârbescl în porturile 
Mării Negre.

Crisă ministerială în Germania.
ScirI sosite din Berlină spună, că 

ministrulă de răsboiu Verdy du Vemois 
de-odată cu primirea proiectului mi
litară germană și-a sfîrșită cariera. Se 
dice, că causa demisiunei lui ar fi greu
tățile, ce are să întîmpine în viitoră 
prin reformele militare plănuite, și de 
aceea portofoliulă de răsboiu trebue să 
se încredințeze unei persbne, care să’și 
țină mai cu succesă posiția în mijloculă 
lupteloră parlamentare. Urmașă ală lui 
Verdy du Vernois se crede a fi gene- 
ralulă Wittich, personă agreată împăra
tului Wilhelm. Nu se scie însă, decă 
schimbarea acesta de persone se va în
tâmpla mai curând seu mai târdiu, der 
atâta e sigură, că ea va urma și că 
generalulă Verdy du Vernois numai 
scurtă timpă va mai rămâne în minis
ter iu.

„Nordd. Allg. Ztg.u întăresce acestă 
scire adăugândă, că urmașulă lui Verdy 
va fi generalulă Wittich, și că îndată 
după re’ntorcerea împăratului schimbarea 
în ministeră se va îndeplini.

Pactulu germano-englesîi și Germanii.
In Germania cresce din di î0 41 

neîndestulirea față cu pactulă încheiată 
în dilele trecute cu Anglia. O societate 
colonială din Lipsea a ținută în 4h0l0 
trecute o adunare, în care oratorulă 
Wislicenus a declarată pactulă de o 
grozavă nenorocire, adăogândă, că acum 
pe lângă totă lealitatea împăratului trebue 
să i-se atragă atențiunea asupra datoriei 
ce-o are, de a nu sacrifica din drepturile 
sale și ale poporului său. Ună altă ora- 
toră a cjisti, că în casulă când Bis
marck nu s’ar fi retrasă, Germania n’ar

tive** — după legile școlare dela 
1879 și 1883 și după grămada 
cea mare de ordonanțe ministe
riale edate pe temeiulă acestoru 
legi, — nu este în periculă de a 
dispăre și ea, decă se va face lege 
proiectulă pentru asilurl ală d-lui 
Csaky ?

Cei ce nu credă, să cetescă cu 
atențiune acestă proiectă de lege 
și se voră convinge. „Telegr. Ro
mână “ a sciută mai înainte să 
aprețieze pericululă, care „este pe 
întrega liniă*1 și care amenință îna
inte de tâte biserica. De ce acum, 
după circulara Escelenței Sale Me
tropolitului, pretinde deodată că 
bisericei nu-i este permisă nici de 
a se îngriji de acestă periculă, 
căci atunci ar face politică ?

„Telegr. Română** susține acum 
susă și tare, că nu numai afacerea 
asiluriloră de copii e de natură 
politică, cum 4i°e circulara, ci în
săși motivele cardinale ale adresei 
sinodului parochială din Brașovă 
suntă de natură politică.

Ca dovadă citeză din adresă 
cu țipară marcată și următorulă 
pasagiu:

„îngrijirea nostră este ou atâtă mai 
mare, deârece noulă proiecții... nu ur- 
măresce altceva decâtii continuarea operei 
începute de unti șiră de ani încoce de 
a înstrăina tinerimea nostră dela naționa
litatea nosttă șr prin urmare și dela bi
serica năstră.**

Nu este permisă așader după 
„Tel. Rom.“ unui sinodă paro
chială de a se îngriji de naționa
litatea tinerimei din parochial!

Atunci ce noimă și ce înțelesu 
a avută asigurarea, ce a făcut’o 
episcopatulă română gr. or. în re- 
presentațiunea sa dela 1879 contra 
proiectului de lege pentru Intro
ducerea limbei maghiare în șcâ- 
lele poporale, 4ic®ndu, că acestă 
proiectă „a produsă îngrijiri între 
credincioșii bisericei, cari îșl temu 
limba și naționalitatea lorii, și că „re- 
privindă ei la încercările analâge, 
întreprinse cu vre-o câte-va 4ecî 
de ani înainte se temă, că proiec
tulă din cestiune este pe terenulă 
legislațiunei ună nou începută ală 
nisuințeloră de maghiarisare ?“

Der cei dela „Telegr. Română** 
au o memoriă slabă, forte slabă, 
ei nu’șl aducă aminte de ceea ce 
au scrisă înainte cu câteva luni, 
necum se țină semă de ceea ce 
s’a petrecută în sînulă bisericei cu 
ani înainte.

De aceea au trecută cu ve
derea, că sinodulă parochială dela 
biserica Sf. Nicolae din Brașovu 
nu pentru prima âră a făcută ună 
pasă ca acesta și că era în dreptă 
a se aștepta tocmai în situațiunea 
critică de față la o primire cu 
totulă alta decâtă a întâmpinat’o.

Der despre acesta vomă mai 
vorbi într’ună articulă finală.

Societatea amiciloră Rnsiei.
In Parisă s’a formată o reuniune 

ou titlulă „Societe des amis de la JRasieu, 
sub conducerea generalului de divisiă 
Rolland, a admiraliloră Le Timbre și
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sta astădl față’n față, c’ună pactă așa 
de umilitorii. Părerei acesteia i-s’a dată 
espresiune și la banchetulă ce s’a ținută 
la Berlină în cjd0!0 trecute în onorea 
maiorului Wissmau, cu care ocasiă s’au 
făcută mari demonstrațiunl în favorea 
lui Bismarck. Cei adunați au felicitată pe 
prinoipele printr’o telegramă.

Intr’ună suplementă ală foiei „Kol- 
nische Ztg." a apărută ună apelă cu 
titlulă „Deșteptă-te Germaniă!" și îu 
care se t^ice, că „cu o trăsătură de con- 
deiu s’a nimicită opera lui Wissman și-a 
vitejiloră săi."

Proiectulu militarii germanii.
Continuându - se desbaterea asupra 

proiectului militară în parlamentulă ger
mană, deputatulă Payer dise, că în a- 
cestă proiectă vede primulă pașii pentru 
planurile viitore ale ministrului de rd'sboiu
Verdy. In schimbulă acestoră sarcine 
să se’ntroducăserviciulă militară de 2 ani.
— Deputatulă Bennigsen dise, că proiec- 
tulă acesta militară e o urmare a sporirei 
puterii militare a Franței și Rusiei dela 
1887. Rusia șl-a mărită efectivulă de 
pace cu 43,000 omeni, er numărulă a- 
nuală ală recruțiloră cu 20,000 6meni, 
totă așa a procedată și Franța. Aliații 
Germaniei potă cere, ca Germania să 
fiă încâtva tare ca una din cele două 
puteri. Decă Bebel pune atâtă de pu
țină pondă pe ună atacă din partea 
Rusiei, atunci să facă o escursiune în 
provinciile vestice rusescl, unde Rusia a 
grămădită masse colosale de trupe; la 
acesta se mai adaugă desvoltarea rețelei 
căiloră ferate rusescl, din nenorocire cu 
ajutorulă baniloră europeni. Serviciulh 
militară de 3 ani nu se pote reduce acum 
la 2 ani, deorece cu acesta lege încă 
totă nu se ridică armata germană la tăria 
numerică a armatei Franței, și aliații potă 
pretinde Germaniei, ca să aibă o armată 
egală cu a unuia din cei doi vecini. — 
Deputatulă Hintze dise, că proiectulă e 
primulă pasă pentru marea schimbare a 
organisațiunei armatei, ale cărei urmări 
nu se potă prevede. Ca fostă militară 
(maioră) a esperiată, că servioiulă de 2 
ani e de ajunsă. Combătendă avertis- 
mentulă ministrului de răsboiu, că Ger
mania să nu se baseze pe gloria dela 
1870, Hintze dise, că cum la 1870 au 
învinsă cu puscile cu acă pe FrancesI, 
cari aveau pusei Chassepot, astădl cu 
pusei superiăre, Germanii potă să ispră- 
vescă cu Francesii celă puțină totă așa 
de bine.

La votare, au votată contra proiec
tului liberalii, partida poporului, ^demo- 
crații-sociall, velfii și din centru 18 Ba
varezi și 2 BadensI, er pentru proiectă 
au votată 1 preotă și 2 membrii bava
rezi din centru, maioritatea centrului, 
partidele cartelului, Polonii și antise- 
miții. Proiectulă s’a primită cu 211 
contra 128 voturi. Etă cuprinsulă pro
iectului, care constă din două paragrafe : 

„§ 1. Efectivulă presentă de pace 
ală armatei germane se stabilesce pen
tru timpulă dela 1 Octomvre 1890 
pănă la 31 Martie 1894 cu 486,983 
omeni. Voluntarii pe ună ană nu 
suntă socotiți în efectivulă presentă de 
pace. § 2. Dela 1 Octomvre 1890 se 
formeză infanteria în 538 batalione, cava
leria în 465 escadrone, artileria de câmpă 
în 434 baterii, artileria pedestră în 31 
batalione, pionerii în 20 batalione, tre- 
nulă în 21 batalione."

Resoluțiunile lui Windthorst, care 
au fostă primite, suntă: 1. guvernele să 
renunțe la planurile, d’a atrage la servi- 
ciulă activă pe toți destoinicii de a 
purta arme, deorece acesta ar impune 
cheltuell nesuportabile; 2. guvernele să 
ia pentru viitoră în perspectivă încu
viințarea anuală a efectivului presentă 
de pace; 3. să lucreze pentru faptica și 
câtă mai marea scurtare a timpului de 
serviciu prin prelungirea vacanței recru
țiloră și prin înmulțirea concediațiloră 
disponibili; 4. să chibzuiescă seriosă in
troducerea legală a serviciului de 2 ani 
la trapele pedestre.

Polonii și politica generală.
Deputatulă dietală polonă Asnyk, 

care s’a dusă la Parish, ca să ia parte 
la serbarea întocmită pentru Mickievicz, 
dise cătră ună colaboratoră ală lui 
„Matin":

„Galiția are o autonomiă estinsă. 
Nu-i vorbă, încă nu mergh tdte după 
dorință, der Polonii potă răsufla liberă 
și să-și instrueze copiii în scolele loră. 
Polonii au așaderă ore-care recunoscință 
pentru Austria, la care se associază sim
patii personale pentru împăratulh Fran- 
ciscă Iosifă. Intre aoeste simțăminte și 
între patriotismulă polonă nu esistă de 
altmintrelea nici ună conflicth. Austria 
a încetată de multă de a fi unu stată cen
tralistă, și nisuesce totă mai multă cătră 
federalismăA

Despre tripla alianță se esprimâ 
Asnyk astfelă :

„Alianța triplă nu e populară la noi, 
mai ânteiu fhndă-că e vorba de o alianță 
cu Germania, și intre Poloni și Germani 
e cu neputință o alianță, atâtă acum câtă 
și în viitoră; ală doilea, nindă-că acostă 
alianță e îndreptată în contra Franței și 
Poloniloră nu le e indiferentă ceea ce pri- 
vesce pe Franța. Nici chiar apropierea 
Franței de Rusia n’a putută șterge senti
mentală de viă simpatia pentru FrancesI. 
In Polonia credă mulțl omeni într’o îm
păcare orecănd cu Rusia. Sigură e în 
tocă casulă, că acea antipatia violentă, 
ca între Poloni și Germani, nu esistă în
tre Poloni și frații loră ruși,11.

Maiestatea Sa in Oradea-mare. Precum 
i-es scrie lui „Egyetertes", din isvoră 
vrednică de credință, Maiestatea Sa 
va merge la 13 Septemvre în Oradea- 
mare și va fi ospele episcopului catolică 
Schlauch. Dela Oradea-mare Maiestatea 
Sa prabobilă că va merge la Szekelyhid, 
la manevre.

* * *
Cechii tineri țerani în contra pactului. 

O telegramă din Praga vestesce, că 2000 
de Cehi tineri țărani au ținută la 29 
Iunie n. o adunare, în care au declarată 
unanimă, că deorece pactulă germano- 
cehă nu este primită decâtă numai de-o 
fracțiune cehă, punctațiunile aceluia 
le respingă și ei. Au mai hotărîtă, ca 
tote comunele cehe să adreseze rugărl 
cătră domuitorulă, prin cari să ceră di- 
solvarea dietei, pentru ca să se asigure 
paoea națională.

* * *
Șurubulii de dare. ț)iarele din Clușiu, 

mai alesă „Ellenzek", publică din tote 
orașele Ardeiului strigăte de durere asu
pra procederei fără cruțare a comisiuni- 
loru de măsurare a dării, care la darea 
de câștigă cl. III ridică posițiile de pănă 
acum adese ori cu mai multe sute de 
procente. Deja mai multe deputațiunl 
s’au plânsă la ministrulă de finanțe . 
„Sieb. Deutsch. Tgbltt" spune, că nici 
comisia din Sibiiu nu stă îndărătulă co- 
legelorh sale din alte orașe. Câte ună 
venită se supune sub diferite titluri la 
îndoită și întreită dare.

Nu cumva, ca să nu peră sămânța ese- 
cutoriloră ?

* *
Cărți bisericesc! cu litere latine. In 

„Tipografia diecesană din Aradă" se află 
de venclare următorele cărți bisericescl 
românescl tipărite cu litere latine : „Fap
tele sânțiloră Apostoli11, „Dumnecțeeștile 
liturgii“ și „Sânta și dumnecțeesca Fvange- 
liefi Totă cu litere latine a apărută în 
„Tipografia seminarială" din Blașiu a 
treia edițiune din „ Orologieriul celu mare*, 
în care s’au făcută îmbunătății! forte 
însemnate. Prețuia unui esemplară ne
legată 2 fl. 80 cr., legată în piele 3 fl. 
80 cr.

** #
Ocna, comună mare. Adunarea plenară 

orășenescă refusase, precum amă împăr
tășită, propunerea d’a se declara orașulă 
Ocna ca mare comună. In contra hotă- 

rîrei adunării s’a făcută recursă la viceș- 
panulă. Magistratulă s’a simțită vătămată 
prin espresiunile cuprinse în recursă și 
așa are de gândă să ceră cercetare pe
nală în contra recurențilorh.

Nu scimă ce va fi scrisă în recursă, 
der atâta scimă, că „dornniloră" din 
magistrată, cari vreu să se gereze ca 
conducători ai unui „orașă", puțină le 
pasă că poporațiunea dă în brânci plă- 
tindă dări pentru a înghite lefuri ca la 
orașă.

** *
Banii de colegii. Ministrulă ung. de 

instrucțiune are de gândă, precum spune 
„P. H.“, să reguleze cestiunea baniloră 
de oolegii astfelă, ca la universitatea din 
Clușiu să fiă mai reduși decâtă la cea 
din Pesta. Scopulă e ca ascultătorii mai 
săraci să mergă la Clușiu, unde referin
țele traiului suntă mai favorabile. Minis- 
teriulă e de părere chiar, că acestă mă
sură e avantagiosă chiar din punctulă de 
vedere ală intereseloră instrucțiunii su- 
periore.

** *
La tergulii de vite din Vințulu de 

joșii în dilele din 21 și 22 Iunie, după 
cum ni-se scrie, s’au vândută cu totulă 
1503 vite. In proporțiă cu împrejurările 
locuitoriloră, tergulh de vite a fostă mul- 
țămitoră.

** *
Societate culturală (slavă. Foia croată 

oposițională „Agramer Tagblatt" sule- 
veză într’ună articula scrisă cu totă se- 
riositatea idea înființărei unei societăți 
culturale slave. „Nu putemă privi și mai 
depaite liniștiți", <ji00 foia croată, „cum 
copiii Serbiloră ori Slovaciloră din jurulă 
Beclcherecului și din Ungaria de susă 
nu se împărtășesoă în frageda loră etate 
de învățământă predată în limba loră 
maternă! Nu este ore datoria ndstră, ca 
pe lâugă Kișdedovurile, ce se sporescă 
mereu, să înființămă și asilurl slovace ?“ 
Articululă foiei croate află necesară în
ființarea numitei societăți și din consi- 
derațiunea, că ea va pute să îndemne 
pe toți Slavii din monarchiă la fapte 
unitare.

* i* *
Nu e coleră în Italia. Printr’o notă 

dela 15 (27) Iunie, adresată ministerului 
de esterne ală României, legațiunea ita
liană din BucurescI desminte formală 
scirile relative la aparițiunea colerei îu 
Italia.

** &
Mandate poștale locale. Ministrulă ung. 

de comerță face cunoscută, că oficiile 
poștale efectueză mandate poștale și în 
comunicațiunea locală. Deci pentru în- 
cassatea unei sume de 500 fl. se pote 
folosi ună mandată poștală și atunci, 
când oficiulă însuși, care primesce scri- 
sorea recomandată ce conține mahd'atulă, 
seu când ună altă oficiu poștală trebue 
să încasseze pretențiunea la loculh pre
dării scrisorii. In comunicațiunea locală 
scrisorea recomandată ce conține man- 
datulă e a se franca după tarifulă sta
bilită pentru comunicațiunea locală, adecă 
pănă la 20 grame cu o marcă poștală 
de 8 cr. (3 cr. espedarea și 5 cr. reco
mandarea), și dela 20—250 grame mărci 
de 11 cr. (6 și 5 cr.)

* * *
Furtu. Ni-se scrie: Intr’ună din di

lele acestea, dimiueța între 8—9 ore ci
neva întră prin coperișă în casa prima
rului din Armară (comită Albei-inferi- 
bre), pe când primarulă era în oficiu și 
acasă nu se afla nimenea. Hoțulă fură 
503 fl. 25 cr. bani erariall și comunali. 
Pănă acum nu s’a dată de urma lui.

** *
Postii de scriitorii în vre-0 cancelariă 

se caută din partea unui tînără română, 
care vorbesce bine și limba maghiară. 
A se adresa la administrația foiei nostre.

Păruială în consilinlu coniniialu din Roma.
Guvernulă italiană a presentatu ca

merei deputațiloră unu proiectă de lege 
privitoră la orașulă Roma, care desfi- 
ințeză cu totulă autonomia comunală. • 

Consiliulă comunală s’a adunată în 25 
Iunie n. într’o ședință cu hotărîrea, ca să 
demisioneze din causa acesta. Ședința, 
în care era de față multă poporă și ra
portori de diare, a fostă forte turbu
lentă. La începutulă ședinței, primarulă 
ceti o ordine de di, propusă de comi- 
tetulă orășenescă, de cuprinsulă, că con
siliulă comunală consideră proiectulă 
pentru Roma ca o batjocurire a dem
nității consiliului comunală, ca o lovi
tură dată libertății constituțiunale și ca 
o ofeusare a capitalei, și de aceea îșl 
dă demisiunea. Afară de Bacelli și Me- 
notti Garibaldi, toți ceilalți consilieri 
comunali se alăturară la acestă con
dusă.

Bacelli admoniâ consiliulă, să fiă 
precaută. Proiectulă de lege, cjise 0^> 
s’ar pută modifica în modă corăspun- 
clătoră și să fiă de celă mai mare folosă 
capitalei. Der consiliulă comunală, în 
locă de-a se retrage busumflată într’ună 
unghiu, să mergă’nainte în lupta ce i o 
oferă planurile lui Crispi. — Menotti 
Garibaldi declară, că elă rămâne la 
postulă său de consilieră comunală.

Acum urmă ună scandală. De pe 
banca cjiarișfciloră strigă ună ore-care 
Casali cătră Menotti Garibaldi: „Rămâi 
în Oaprera!" —„Taci", ’i ripostă lui Ca
sali redactorulă lui „Don Chisciotte", 
Luigi Vassallo, „taci, mucarniță veche 
de biserică, și respectă numele lui Ga
ribaldi !" — Casali se ridică și’i trânti 
în capă lui Vassallo ună călimără cu 
cernelă și fugi apoi în mijloculă salei 
ședințeloru. Vassallo alergă după elă și’i 
dete două pălml, de răsună sala. Acum 
rupse poporală barierele și năvăli în 
sală. Consilierii comunali strigau, ame
nințau și’njurau. De-odată răsunară 
semnale de trîmbiță, poliția apăru în 
sală și voi să o deșerte. Toți răma
seră uimiți. Primarulă întrebă: „Cine a 
chemată poliția?" Comisarulh răspunse: 
„Ună servitoru ală primăriei, d-le pri
mară". Rîsetele furtunose, ce urmară 
acestei declarări, liniștiră chiar și spiri
tele cele mai agitate. Primarulă trimise 
poliția acasă și Menotti Garibaldi putu 
să’șl continue vorbirea, rugândă pe con
siliulă comunală să nu sacrifice orașulă 
unui periculh. S’a primită însă ordinea 
de di a comitetului orășenescă și con
silierii unulă câte unulă și-au depusă de
misiunea în mânile primarului.

Precum spune o telegramă din 
Roma, consiliulă de miniștri a hotărîtă 
să țină strînsă la disposițiunile cuprinse 
în proiectulă de lege.

Alegerile ie iertați jeutrn flieta Bneoviiiei.
N ouăle alegeri de deputațî 

pentru dieta Bucovinei se voru 
face în 8 Iulie n. c. pentru dis
trictele rurale, er în 10 Iulie pen
tru orașe.

Din incidentulu acestoru ale
geri, ComitetAlu Societății politice 
„Concordia" a adresați! ună apelă 
cătră alegători, prin care le re
comandă acestora pe următorii 
candidați naționali români:

Pentru districtulă Vijniței: Baronă 
Alexandru Vasilco. Pentru districtulă 
Storojineță: Georgia cav. de Flondortl. 
Pentru districtulă StanescI: Mihailă de 
Goiană. Pentru districtulă Sadagura Ni- 
colaie Baronă MusUță. Pentru districtulă 
Suceava Iancu cav. de Zotta. Pentru dis- 
trictulu Gurahumorului și Solea: Pictorii 
Baronă Stîrcea. Pentru districtulă Rădău- 
țului: Oreste Renney de Herșeni. Pentru 
orașulă Rădăuță: Eudoxiu Baronă Hur- 
muxachi.

Pentru celelalte districte și orașe, 
afară de orașulă Cernăuță, Societatea 
politică „Concordia", în conformitate cu 
compromisulă făcută cu comitetulh cen
trală electorală sub presidiulă Escelenții 
Sale baronului Alexandru Vasilco, pentru 
astă-dată nu pune candidați.

Publicându apelulu de mai susă, 
„Revista Politică" din Suceva face 
următorultt comentară îmbucură
torii :
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„Din multe nevoi amă scăpata și 
Bcimă, că totdeuna unirea nl-a fostă scă
parea. Să fimă mândri, că ținemă la 
acâstă credință și că lucrămă în bună 
înțelegere ou toții.

Decă de ani vorbimă și ne plân- 
gemă, că nu suntemă organisațl și că 
n’avemă o scolă politică, în care să ne 
întelnimă ca instructori și elevi, astăcjl 
ou bucuriă trebue să oonstatămă, că a- 
ceste lipse nu esistă mai multă; tote 
părțile corpului nostru națională au păs
trată credeulă său de unire.

Organisațiunea este făcută, scola în 
care să se întelnescă toți factorii noștri 
politici este deschisă. De aceea să în- 
trămă câtă de număroșl ca membri în 
societatea „Concordia**, căreia d’abia acu 
i-a succesă a aduna tote elementele pen
tru o viâță politică câtă se pote de 
frumosă"....

Societatea politică „Concordia**, care 
are misiunea a fi centrulă politică ală 
Româniloră bucovineni, în urma unei 
hotărîrl a comitetului declară cu totă se- 
riositatea, cumcă partidulă română bu- 
covinenă în viitoră nu va susține can
didați, cari se voră pune fără înțelegere 
prealabilă cu alegătorii, chiar și atuncia 
nu, decă voră fi bărbați eminențl și e- 
meritațl ai partidului română.

Acesta condusă se basâză pe espe- 
riența tristă, cumcă cea mai mare parte 
a deputațiloră omită datinele constitu
ționale de a sta în contactă cu alegătorii 
loră, de a conchiăma din când în când 
adunări electorale, spre a da raporturi 
despre activitatea loră, spre a afla do
rințele și trebuințele poporului, dândă 
prin acestă modă poporului nostru o 
crescere constituțională.

Mama suferincjitoru.
„Adeverulu“ din Bucurescî pu

blică următdrea corespondență din 
Iași în privința ultimeloru hotărîrl 
luate de cătră Măria Sa Domna 
Elena Cuza, soția foitului principe 
română Alexandru Cuza:

„Suntă câteva dile de când s’a dusă 
la Dr. Russ, care e epitropă la spitalulă 
„Caritatea1* (din Iași) și i-a propusă, că 
vre să se stabilâscă în spitală pentru a 
îngriji de copiii suferinzi. Se înțelege, că 
Dr. Buss rămase mirată de acestă ho- 
tărîre a soției marelui domnitoră, și răs
punse, că n’ar pute primi asemenea 
ofertă. Insă la insistențele Măriei Sale, 
că decă nu va fi primită, va găsi în altă 
parte vre-ună spitală, care să nu’i res
pingă cererea, Dr. Russ se învoi la asta.

„Măria Sa Elena Domna era să se 
și instaleze în spitală, dâr din pricina 
unoră reparații indispensabile a amânată 
mutarea sa.

„Două camere se pregătescă pentru 
Elena Domna, unde îșl va ave șederea. 
Va ave de îngrijită cinci copii suferindl, 
dintre cari trei suntă întreținuți din 
fonduri lăsate de prințulă Al. Cuza și 
doi voră fi întreținuți din fondulă de 
25,000 lei, care este pusă la disposiția 
spitalului de Măria Sa Dornna Elena.

„Și astfelă acestă inimă generosă 
și nobilă, demnă de defunctulă ei soță, 
îșl va sfîrși dilele într’ună institută de 
binefacere, îngrijindă de nenorociții co
pilași suferindl, ca astfelă să mai potă 
uita durerile ce sortea cea amară a fă- 
cut’o să sufere prin perderea acelora, ce 
îi erau atâtă de scumpi, (copii săi.)

„Ce voiescâ.?44
Sub titluld acesta nesăbui- 

tulu „Kolozsvâr“ în numerulu seu 
dela 27 Iunie a. c. se ocupă, 
cu cunoscuta sa manieră ne
rușinată, de programulu nostru 
naționalu și de legitimele nostre 
pretensiunl naționale. Intre altele 
4ice:

„Ore ce vrâu Românii? Nu înțele- 
gemă pe mulțimea cea mare, care de 
bună sâmă nu voesoe altceva deoâtă să 
trăâscă pe câtă se pote în pace, ci pe 
acei domni „inteligențl**, cari lucră și 

facă politică ultraistă și istoriă, și pen
tru acesta au totă felulă de rapturi 
curiâse. Că ce dorescă ei în programulă 
loră scimă. Der aievea la ce țîntescă, 
nicidecum nu ne putemă înohipui. In- 
tr’adevără programulă e grozavă de 
eroică și neîndurată. Faptica loră acti
vitate politică însă aci este lipsită de 
activitate martirică, aci se vaetă și se 
înfurieză, aci se plânge cu blândețe — așa 
îșl schimbă culorile ca ună cameleonă.

Apoi citândti câteva puncte 
din programulu nostru națională, 
cjice „Kolozsvâr** mai departe:

Astfelă de lucruri pretinde progra
mulă „națională1* românescă, scurtă și 
cuprindătoră. Din declarațiile catego
rice putemă înțelege, că dorința loră 
este ca Ardâlulă (doră cu escepțiunea 
Săcuimei și a câtorva orașe), Biharia, 
Maramurășulă și o parte din ținuturile 
dela Sudă — să fiă în privința adminis
trativă și justițiară, ba o bună parte și 
în privința culturală să se facă cu desă
vârșire românescl; fiindă-că acestea suntă 
„totă ținuturi locuite de Români** și în 
care români mea este preponderantă în 
privința numerică.

„Nur Lumpen sind bescheiden, — 
și-au gândită cinstiții domni și au for
mulată după plăcerea loră ună astfelă 
de plană politică, din care nu lipsesce 
decâtă numai armată națională româ
nescă, legislațiune deosebită, represen- 
tanță esternă de sine stătătore și dom
nitoră deosebită. — Der se pote, că pre- 
tensiunile acestea le voră face mai în 
urmă. Se miră omulă că pe lângă o 
valahisare așa de solidară și eseepțională, 
ce-o pretindă, de ce forțeză ei distru
gerea Uniunei? De ce deosebescă „pro
prietatea îndreptățită românescă** de din
colo de muntele Craiului de cea din 
Ardelă ?.... Doră nu vreu se facă deodată 
două Valachii în Ungaria?!

„Noi însă scimă iămurită, ce dorescă 
domnii români în programulă loră. Der 
pretensiunile acestea grozavă de egoiste 
nicidecum nu se potă uni cu rolulă po
litică, pe care de obicei îlă jocă cei ce 
pretindă țâră deosebită, amestecându-se 
în afacerile nostre comune și -în modes
tele întâmplări ale vieții nostre de tote 
dilele. Nu pricepemă, de pildă, imputările 
cele mai nouă ce le facă frațiloră noștri 
Sași diu causa noului programă dela 
Sibiiu. Ei dică cu multă amărăciune, că 
Sașii — cu încunjurarea Româniloră — 
încheiă pace cu Ungurii. Se plângă și 
se supără pentru vătămarea și știrbirea 
ce au suferit’o în urma acesta „intere
sele comune**. Lamentâză, că factorii sași 
au lăsată pe josă pe Românii neegoiștl 
și blândl în nisuința loră ca „ne-maghia- 
rii să fiă egală îndreptățiți în tote pri
vințele. Și le aruncă în față cu mâniă, 
că: așa se vede, că acum Sașii în cal
culele loră politice nu privescă mai 
multă pe poporulă română ca factoră 
cu drepturi egale.

„Intr’adevără, acesta e curiosă plân
gere, o curiosă schimbare a Cesarismu- 
lui arătată de nltraiștii români în pro
gramulă loră. Ore cu ce dreptă pășescă 
ei cu pretensiunl față cu Sașii, pe cari 
nu numai că i-au ignorată cu totulă în 
programulă loră politică, dâr acesta 
țîntesce chiar la ruinarea loră? Cine 
a audită vre-odată, ca ună cuceritoră 
declarată să se plângă, că celă, pe care 
vreu să-lă cucerescă, nu-i tinde mână 
de ajutoră în munca lui?

„Faptă e, că ultraiștii români față 
cu acele anumite „teritorii întregi** vrâu 
totulă pentru ei. Faptă e mai departe, 
că pe teritoriile acestea—în privința nu
merică — pretutindeni domineză pe Sași 
în așa măsură, încâtă cei din urmă nu
mai într’ună comitată (Târnava-mare) 
suntă în maioritate de 6000, âr în ce
lelalte comitate maioritatea o formâză 
Românii.

„Luândă în considerare raporturile 
poporațiunei și asemănându-le cu pre
tensiunile modeste ale programului ro
mânescă, — numai decâtă apare, că dom
nii ultraiștl vreu pentru fundulă regiu 
(afară de unulă seu două orașe) adminis
trația și justițiă deosebită. De-ocamdată 
atâta, apoi mai multă....

„Se vede der, că Sașiloră li-ar fi 
ușoră să răspundă la învinuirea, că lucră 
în contra „intereseloră comune. “ Der 
și mai bine se vede, că este aici tim- 
pulă: a înlătura contradicerile ' intre 
programulă sfășietoră de țâră ală ultra- 
iștiloră români și faptica loră activitate 
politică.

„De-oparte a valahisa pe Maghiarii 
și Sașii ce locuescă pe „teritoriile în
tregi**, — de altă parte a se plânge, că 
pe ei nu-i sprijinesce nici Maghiarulă, 
nici Sasulă în nisuințele loră blânde 
și îndreptățite; de-oparte a tăia în două 
statulă unitară, a nimici instituțiile lui 

fundamentale și a da o formă de totă 
nouă sistemului statului, — de altă parte 
însă de a vorbi mereu despre „lealitatea** 
loră fără de semănă, despre „respectarea 
legiloră** și a cere numai conservarea 
loră de rassă. Acestă atitudine de doi 
bani în trei pungi nu mai pote merge 
fără de a-șl pierde ambe părțile credi- 
tulă morală și considerațiunea.

„Fără’ndoială, că singura atitudine 
corectă ar fi ca „partidulă națională ro
mână** să-și revisuescu programulu. Ia cele 
din urmă se va pute vedâ, că cu astfelă 
de pretensiunl politice fantasmagorice în 
veci nu voră câștiga aprobarea seriosă 
a națiunei maghiare și încetulă cu în- 
cetulă voră perde și simpatia acelora, 
cari se portă cu prietiniă față de ei — 
nu atâta din considerațiunl politice, 
oâtă mai vârtosă din cause de senti- 
mentă.

„Timpurile se schimbă și națiunea 
maghiară — va r&mânâ neschimbată. 
Poftâscă și împace-se odată cu acesta. 
Desbrace odată „partidulă națională ro- 
mână** uniforma lui de Iulie Cesare, care 
și așa nu impune nimănui. Depună acea 
sabiă romană, cu care zingănesce atâtă 
în jurulă lui, pentru-că și așaedelemnă. 
Și scobore-se din înălțimea planului crea- 
toră de patriă în mijloculă omeniloră 
de rândă, fiind-că este aici pe sema 
loră o muncă mai înțeleptă și mai fo
losi tore.**

Corespondența „Gaz. Trans.“
De pe virfulu Petra Tomei, 28 Iuniu 1890.
Comuna Acmară din comit. Albei 

inferiore este o comună muntbsă, așa că 
o comsasare a teritoriului său s’ar pâre 
cu neputință. Pe lângă tote acestea co- 
massarea se va începe încă în vâra a- 
câsta. Intregă teritoriulă acelei comune 
abia face 8000 jugăre catastrale, pă- 
mântă de clasa a 8-a, âr spesele de co- 
massare suntă socotite la 9000 fl., așa 
că locuitorii acelei comune suntă învoițl 
a vinde pentru tot-dâuna proprietățile 
loră în prețulă speseloră, ce au să le su
porte cu comassarea.

Urmările comassăriloră și segregă- 
riloră de pământă, pășune și păduri 
suntă fârte triste pentru bietulă nostru 
poporă dela munte, care pănă ’n dilele 
de adl s’a susținută și a suportată po- 
vările statului numai și numai din vite; 
astădl însă ne mai avendă unde-șl ținâ 
ună purcelă, e silită a lua lumea ’n capă 
și a-șl căuta traiulă vieței în alte țări. 
Acâstă sorte a ajunsă pe mai multe sate 
dela munte, cum este Pâclișia, Inurile, 
Răcăteu, Acmară și alte sate din ve
cinătate, așa că .se păte dice, că jumă
tate din locuitorii acestoră sate suntă 
emigrați în România, de unde îșl câștigă 
banii de lipsă pentru plătirea dăriloră și 
pentru susținerea familieloră de acasă.

înainte de acâsta cu 20 ani, spună 
bătrânii din Acmară, că pe lângă tote 
că ei au avută numai jumătate din te
ritoriulă, ce astădl se va comassa, nu 
era în sată omă, care să nu fi avută 
câte 8 vite cornute, oi, capre și rîmătorl; 
care era mai săracă avea 2 vite dejugă, 
astădl însă, care e mai de frunte abia 
are câte 2 văcuțe amărîte.

Multă contribue la acestă rău beu- 
turile jidovescl, dâr și mai multă lipsa de 
omeni luminați, cari să se îngrijâscă și 
de sortea altora și nu numai de a loră. 
Cei dintâi chiămațl ar fi preoții, dâr 
durere, unii preoți de ai noștri de pe 
aici lasă prea multă de dorită în astă 
privință, ba unii mergă pănă acolo, de 
se facă unelte ale Jidaniloră, cari țină 
în arendă pădurile și pășunile, și cari în 
urma legiloră esistente referitore la pă- 
șunatulă în pădure, pedepsescă pe bieții 
omeni, ale căroră vite apucă în pădurile 
esarendate de ei, așa de aspru, încâtă 
pedepsa nu șl-o potă achita cu vitele. 
Chiar în dilele acestea mi-se plângeau 
nisce omeni năcăjiți din Răcăteu, că 
suntă pedepsiți, pentru-că li-au apucată 
vitele în pădurea loră propriă, cu o 
sumă considerabilă, în urma arătărei 
făcute din partea unui preotă jidanului 
Grliick, care ține în arendă pădurile loră. 
In cașurile acestea, omulă e silită a lua 
bani împrumută de pe unde pote, ca să 
scape de năcasă, cum au făcută locui
torii din Acmariu, cari au luată bani cu 

interese neumane, și neputendă răspunde 
la timpă, li-s’au vândută proprietățile, 
pe cari le-au cumpărată înșiși creditorii. 
Aceștia vădându-se stăpâni peste moșiile 
românescl, ceră acum comassarea, ca 
să-și capete proprietatea loră la o parte, 
prin ce locuitorii din comună voră fi 
mai strîmtorițl. — Totă în dilele acestea 
spuneau nisce omeni, că ună Jidană 
din Cârna, care pe cum se vede e bine 
protegiată, a pedepsită pe nisce omeni 
cu câte 5 fl. pe fiă-care, din causă că 
au trecută peste pămentulă lui cu pi- 
ciărele. Dâcă n’așl ține sâmă de vitre- 
gitatea stăpânirei ungurescl, care pe bie
tulă nostru poporă îlă lasă pradă în gura 
hieneloră celoră flămânde, — ași dice 
deu: Așa-țl trebue ție Române, dâcă ți-ai 
dată pămentulă tău la jidană !

Ar fi de dorită, ca preoții și învă
țătorii noștri pe de o parte să stăruie 
din tote puterile a opri încăerarea locui- 
toriloră noștri români în procese, cari 
de comună se sfîrșescă cu perderea în- 
tregei averi, âr de altă parte să-și pro
cure câte ună diară românescă instruc
tivă și potrivită, ale căruia povețe să le 
propage în poporă. F

TELEGRAMELE „GAZ. THANS«.
(Sorviciulfi biuroului de coresp. din Pesta.)

lelgradu, 1 Iulie. Ministerială a 
propusa regenței, se exileze pe Milan 
din Serbia pentru totă vieța, din causa 
ultimei vorbiri, ce a rostit'o.

DIVERSE.
Coleră. Fdia vienesă „Wiener Ztg.“ în- 

tr’unulă din numerii trecuțl aducendă ună 
raportă sanitară săptămânală dice, că 
în Rudolfsheim doi omeni s’aă bolnăvită 
de coleră. Soirea acâsta însă o desminte 
,,Abendpost.“ Din Barcelona se scrie, că 
portulă Graudia e amenințată de coleră 
âr din Madridă i-se scrie ,,Agenție Ha
vas,“ că în Valencia s’au ivită câteva 
cașuri nouă de coleră. In tote părțile se 
iau măsuri de precauțiune, âr în Franța, 
președintele Carnot a subscisă o sumă 
de 100,000 fr. ce-o cerea ministeriulă 
pentru ca să ia de timpuriu măsuri în 
contra epidemiei. în decursulă săptă- 
mânei scirl sosite din Neapolă și Veneția 
au avisată, că acolo încă s’au ivită câteva 
cașuri de coleră, dâr scirile acestea s’au 
desmințită.

O telegramă mai nouă din Madridă 
spune, că foia oficială spaniolă comunică 
soirea, că dela 26—27 Iuniu n. în ținu- 
tulă Valencia s’au ivită 15 cașuri de 
coleră dintre cari 4 au fostă urmate de 
mârte. Coleră se pare, că se lățesce mai 
tare în Graudia unde s’au ivită de cu- 
rendă 7 cașuri de coleră.

Sărbătorea națională francesă dela 
14 Iulie n. are următorulă programă: 
Festivitățile începă la 13 Iulie cu ese- 
cutarea unei cantate de Massenet pe 
piața Caraussel. De acolo se duce. „Fe
deration musicale**, 2500 omeni, pe câm- 
pulă lui Marte, unde se serbâză înain
tea unui altară ală patriei aniversarea de 
100 de ani a federațiunei; apoi se ’m- 
partă medaliile comemorative la lucră
torii turnului Eiffel. Comitetulă festivă 
dispune de ună capitală de 500,000 
franci, la care contribue orașulă Paris 
cu 400,000, statulă cu 120,000, departa
mentală Senei cu 33,000 franci. Din 
aceștia se ’mpartu: 100,000 săraciloră 
din Paris, 38,000 săraciloră din împre
jurime, 14,000 pentru representațiunea 
gratuită la opera cea mare, 8,000 pentru 
celelalte teatre, 20,000 pentru serbările 
copiiloră, 72.000 pentru pavoasarea (îm
podobirea cu stâgurl) orașului, 8,000 pen
tru departamentă, 16,500 pentru împodo
birea monumenteloră, 36,000 pentru ser
barea de pe câmpulă lui Marte, 15,400 
pentru serbarea de pe Sena, 82,700 pen
tru artificii, iluminări ș. a.

1600 case arse. In Fort de France 
pe insula Martinica au arsă pe timpulă 
unui ventă mare 9 strade, în care se aflau 
spitalulă, edificiulă poștală și telegrafică, 
catredala, direcțiunea vamală și biblio
teca. Cu totulă au arsă 1600 de case.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Hursuiâ g»8ețel Brașemtt
din 1 Iuliu st. n 1890.

Bancnote românesc! Oump. 9.27 Vând. 9.29
Argintă românescă - n 9.23 M 9.26
Kspoleon-d’orl - - - n 9.29 M 9.32
L ire turcesci - - - n 10.66 n 10.61
mperiall .... n 9.54 H 9.59

GalbinI , n 5.45 5.50
Boris, fonc. nAlbinau6°/() n 102.— n —.—

m n n 5°/o n 99.50 H
Ruble rusescl . - ■ n 133.— 11 134.—
Mărci germane * - n —.— 1»
Discontulă 6— 8(’/0 pe ani.

Corsutâ ia bursa ce Vieca
din 30 Inniu at. n. 1890.

Ranta de aură 4% ......
Renta de hârtiă 5°/0 .... . .
împrumutată căiioră ferate ungare - 

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

Amortisarea datoriei căiioră ferate de

103.40
99.65

116.90
97.—

ostil ungare (l-mu emisiune) - ■
Amortisarea datoriei căiioră ferata do 

ostil ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiioră ferata do 

ostii ungaro (3-a emis’una) - -
Bonuri rurale ungare . - . . .
Bonuri croato-slavone......................
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ongurescă ................................
Imprumutulii cu premium angurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă . . - .
Renta de argintă austriacă - ■ ■ *
Renta de aură austriacă - - - - -
LosurI din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare - -
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- ...... 
Napoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane . . . .
Londra 10 Livrea sterlinge ■ • • •

i»

A vîsu i-lorli abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu qiiarulă nostru până acuma.

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

ABONAMENTE
u

138.75

>

binevoiască

w

fi. 

fi.

fi.

127.50
88.65
89.25

109 35
140.25
973 —
344.50
305.—

6.53
9 30

57.35
116 85

113.50
89 —

104.25

X

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.
luni.
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

•r

3
6

12

trei
șese
unu

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

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Mersulă trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabila din 1 Iunie 1890

95udag»esta—S®r esfieaiea JPredeaîiă—jSSiadagaestu B.-I?esta-Aradu-Teiuș Teluș-Ajradu->BB.-ff*estaV/

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accelo- 

rată
Tren de 

per- 
adne

Tren de 
peT- 
sdne

Trenăi 
accele
rata

Trenii 
de 

pers.

Trona acoele- rată.
Tren do 

por- 
s6ne

Trend 
accele
rată.

i

2
1

11. -
fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

©opșa-mică.—Sibiiuă

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
Râv
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Hui e din 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Niidfișe)

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

•8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Ui6ra 
7ințulă de 
Aiud

Teiușu

4.26
4.58

9.05
9.35

I 
)

susă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
August ină 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timiși
Predealii

BucurescI

5.49
6.02
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

Trenă 
de pers 
10.35
11.02 
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3(,

I

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

BucurescI 
IPredealu 
Timișă

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.4911-19
9 56 1

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

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Tciușd

11.27
11.35
12.02
12.26

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

10.31

Ai udă 
Vințulă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișft 
Apahida

Clușiu

I 
I

de anse

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Oradea-mare J

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2 43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7 22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -
4.44
5.2C
5.47
6.35
8.12
8.4Î
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -

6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50

4.10
4.50
5.50

4.4b
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

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25

Viena
UnaSapeat»
Szolnok

1.35
1.59 .
2.32;
2.53 i
3.13
3.18
3.38
4.03 .
4.14 ,
4.36 <
5.06
5.24
5.45;
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30 
8.5C 
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

7.20

AradO

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Donop 
Berzava
Soborșină 
Zamă
Gurasad-
Hia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teinșă

8.—
2.-
4.20
8.10 

«2.20 
32.34 
2 3.05 
13.23 
= 3.39

Trenti 
de 

pers.

~ I

Trenă 
do 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

10.50
8.15

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

10.17
10.44

3.25
9.40 -
1.02
5.27 1
5.5C
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58 Viena

Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințulă de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zarnă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Badna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

ova

Aradd

Szolnok

J 
I

5.49
?6.06
-6.24
(6.53
(7.06
7.45

11.51
1.55

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

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47

Tr. de p. T. d p. Tr. omn

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

Sibiiu-Copșa-micâ
Tr. omn. Tr. do p. Tr. <lo p1

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.68 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 -Oșorheiu
Js£eghimnlli«a ssasesetiz

7.45
7.20| 1.40 6.05

Simeria (Piski)-]Petr®șeB»', i?etr®șeni-Simeria(Piski)
T7d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 
Pui

8.45 1.08 5.2C Crivadia 7.26 11.67
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19

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

Ar adia—Timișora

8.15
10.40

T. omn I 
4.031
4.49
t>.24
6.04
6.43
7.2S
8.-

Timișora—JLradâ

SHiirișu—Turda

T. omn. T. omn. T- omn. T. omn.
Aradă 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nâmeth-Săgh 7.05 o.Oo Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

6.05

Mureșft-&udoșu-ffiHstrița Bistrita-Muressa-JLuda^i

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

TTomn.i| ’ "
4. — | Bistrița
6.4^. Țagă-Budatelecă 
g gg|i Murășă-Ludoșă

II
Mur6șii-Lud.oșu

•__Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Ghirișii 
Turda

Sighișora—Cbdoriaeiu
Sighișdra
Odorheiu

7.40 10.50 3.56 "£30
8.- 11.10 4.10 9.50

Turda—O Știri su

Turda 6.05 9.40 2.40?
Ghirișâ 6.25 10.- 3.-1

3.20
8.40

Odorheiu—Sigiaișora

_ 5.—| H.ăS'lOdorheiu
7.49| 1.50||3ighiș6ră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

l’r

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernutii 
Sânpaulă 
Mirașteu

Reghinul-săs.

Oșorheiu

f. dc p. Tr, dc p. Tr. omn.

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3.56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.64
4.48 10.12 6.10
5.11 10.35 5.34
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58
7.2o 7.—

MegBaiaiaiIu săsescu-
Oșorheiu-<CuceK*dea

Reghinul-săs.

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpauiă 
Iernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. dc p.

8.25
10.—
6.54

Tr. dc p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

6.14
6.37
6.68
7.28
7.41
7.57
8 25

Simeria (Piskij-BJaaed.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.
4.-
4.21
4.50

tJnied.-Simeria (Pi3k;).

L'nieddra
\>erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10


