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Brașovu, 20 Augusta st. v.
Călătoria Regelui Carolă I alu 

României, ce a întreprins’o afară 
din țeră, însoțită fiindu de prin
cipele moștenitorii Ferdinandă, a 
datu ocasiune la diferite combi- 
națiunî politice.

S’a efisă, că scopulă călătoriei 
a foștii contractarea unei căsătorii 
între principele Ferdinandă și o 
princesă austriacă.

Mai multe 4’are străine au îm
prăștiată și faima, că Regele Ro
mâniei ar ave intențiunea să de
pună corona regală, și pentru 
acesta așteptă numai să se căsă- 
torescă moștenitorulă tronului , 
pentru ca apoi să-i predă corona. 
Amintitele foi au adusă în legă
tură cu acesta și visita Regelui 
Carolă la curtea împărătescă din 
Ischl.

Era lucru firescă, ca faimele 
de soiulă celei din urmă să nu 
afle crec|ementă, cunoscendu-se în 
lumea străină rolulă importantă, 
ce-lă jocă Regele Carolă, de când 
ocupă tronulă României. De aceea 
foile din Paris au căutată să dea 
o altă esplicare lucrului.

Li-a venită în ajutoră acestoră 
foi o telegramă din Bucurescî, a 
căreia autenticitate o garanteză. 
Se 4i°e în acesta telegramă, că 
Regele Carolă în conversațiunile 
ce le-a avută cu împăratulă Fran- 
ciscă Iosifă, ar fi declarată de 
repețite-orl, că nu are intențiunea 
de a renunța la tronă, ci că va 
păstra corona și va sta la postulă 
său, pănă când fortificațiunile și re- 
țeua căiloră ferate în România 
voră fi terminate.

Tot-odată să fi declarată Re
gele Carolă monarchului nostru, 
că principelui de coronă îi va des
chide ună câmpă de activitate 
largă, pentru ca și elă să ia parte 
la acele lucrări, cari suntă me
nite a asigura deplina neutralitate 
a României.

In fine se cfice, că Regele Ca
rolă a asigurat pe împăratulă Fran- 
ciscă Iosifă, că pe câtă timpă îi 
voră concede puterile sale, își va 
împlini datorința cu fidelitate și 
fără șovăire, și că țînta nisuințe- 
loră sale este, de a asigzira neutra
litatea României și să tacă să o res- 
pecteze și alții.

Cuprinsulă acestei telegrame, 
publicate de foile francese, reduce 
der tăte faimele menționate la 
adevărata loră valore, și nu ne în- 
doimă nici ună momentă, după de
clarați unile repeți te, ce le-au făcută 
guvernele române dela 1877 încăce, 
că țînta de căpeteniă a politicei 
bărbațiloră de stată ai României, 
și prin urmare și a Regelui Ca
rolă, este de a asigura țării o neu
tralitate respectată de toți, neutra
litate ce-i este impusă statului ro
mână și prin posițiunea lui geogra
fică.

Să nu uite însă conducătorii 
destineloră României, că lucrarea 
pentru asigurarea acestei neutra
lități trebue să mergă mână ’n 
mână cu lucrarea, totă mai inten
sivă, pentru consolidarea interioră« 

a statului. Numai când va fi tare 
înăuntru, România va fi deplină 
respectată și în afară.

Voci asnpra jrocesnliii „Gazetei."
„Telegraf'ulu Românii11 dinSibiiu, 

scrie în numărulu său dela 9 (21) 
Augustă a. c. cu privire la pro- 
cesulă de pressă ală „Gazetei11 
următdrele:

„Procesele politice suntă de regulă 
o apsrițiune bolnăviciosă în vieța de 
stată.

„Ele arată pănă la evidență, că suntă 
în țeră nemulțumiri.

„Nemulțumirile suntă de multe so
iuri și ele află espresiune de regulă în 
pressă.

„Pressa e liberă, și omenii facă usă 
de libertatea de pressă, și decă câte
odată trecă cu vederea a se uita cu ună 
ochiu la procurorulă și cu celalaltă la 
cuvintele, ce pună pe hârtiă, trebue să 
sufere dile și ani de închisore.

„Așa ună procesă s’a petrecută mai 
dilele trecute înainteajuriului din Clușiu. 
Pedepsa e aspră și remediile de cari 
s’au folosită condamnații suntă numai 
nisce mijloce de a doua mână, er nu 
de a încungiura pedepsa dictată.

„Nu vremă să cercetămă, decă cetă
țenii din Clușiu suntă cei mai compe
tent!, ca să ne judece în astfelă de cause. 
Permutarea juriului dela Sibiiu la Clușiu 
a fostă ună punctă din gravaminele 
nostre ale Românilor. Cetățenii din Sibiiu 
cunoscă mai bine Românii și e bine ca 
cetățenii să se cunăscă unulă pe altulă 
și apoi să se judece reciprocă.

„Cetățenii din Clușiu capătă în totă 
diua ună felu de hrană sufletescă din 
diarele de acolo, din care ei potă con
chide multe de tote despre Români. Potă 
crede, că Românii suntă dușmani ai sta
tului. potă chiar să vină la convingerea, 
că Românii graviteză în afară, der ni- 
mene nu i a desavuată mai bine ca re
gele României, care tocmai când la 
Clușiu se petrecea procesulă de pressă, 
elu împărția ordurl personeloră acredi
tate ale orașului Budapesta și ale sta
tului nostru. Acesta e o fantomă deci', 
că Românii din Ardelu ar umbla cu doi 
bani în trei pungi.

„Va să dică, în punctulă acesta ar 
trebui să venimă odată în clară, că cum 
stămă, și noi în pressă, er la timpulă 
său unu fruntașă română în parlamentulă 
țărei a provocată în fața lumei pe tdtă 
suflarea ungurescă să ne arete cu de- 
getulă pe acelă omu, care e trădătoră 
de patriă, der nu ni-s’a arătată.

„Intre Români atari ciuperci nu cresc, 
căci nu potă prinde rădăcini. Loialitatea 
nostră nici dușmanii cei mai înverșunați 
nu ne o pote trage la îndoială.

„StrîmtorațI vedemă, că suntă Ro
mânii, și acesta nu ne-o pote nega ni
menea, nici celă mai iscusită procuroră. 
Noi voimă însă, ca în lupta nostră pen
tru esistență, Românii să lupte cu tactă 
și cu moderațiune. E treba Sașiloră să-și 
apere firma dela fabrica de zahară din 
Bodă, față de șovinismulă foiloră dela 
Olușiu, și treba nostră e se ne apărămă 
limba nostră în școlă și biserică, în co
mune, conformă legei naționalitățiloră, 
și în municipii, totă după acele legi.

„Politica românescă nu se pote face 
prin frase bombastice, ci prin o con
duită câtă se pote de conciliantă. Am 
suferită noi alte lovituri mai mari și 
suntemă totă aici, căci nu au fostă în 
stare să ne răpescă nici limba, nici legea, 
nici datinile străbune,

„Și noi ținemă morțișă, că societatea 
maghiară odată trebue să vină la con
vingere, ea de capulă ei, că Româniloru 
li-se face multă nedreptate. Românii nu 
se consideră, cum ar trebui."

„Românului din Bucurescî dela 
20 Augustă 1890 scrie sub titlulu 
„Dreptatea ungurescă11 următorele:

,,0 telegramă dela Clușiu ne comu

nică soirea, că în procesulă „Gazetei Tran
silvaniei" d-lă Traiană Popă a fostă oon- 
damnată la 1 ană închisore și d. Mure- 
șianu la 6 săptămâni. Amândoi au făcută 
apelă.

,,Cum se vede Ungurii îșl facă de 
dragoste cu naționalitățile din regatulă 
Sklui Ștefană! Ei nu voiesoă să se lase 
mai josă decâtă Rușii. Deosebirea este 
numai atâta, că pentru fiă-ce nemulțu
mire contra acelora cari îșl apără drep- 
tulă și naționalitatea, unii se trimetă 
de-a dreptulă Ia Siberia, pe când ceia- 
lalțl se trimetă la închisore cu forme. 
Credă însă Ungurii, că formele potă scăpa 
fondulă, care este același, credă ei, că 
prin asemenea procedări potă calma spi
ritele din Transilvania și Banată, cari 
suntu atâtă de agitate ?

,,Din potrivă, ele se voră înăspri 
mai multă și potă să conducă la o ca
tastrofă periculosă pentru întregă re
gatulă.

„Omulă e făcută să nu raționeze tot- 
deuna bine când sufere și să aștepte ună 
bine dorită chiar dela inimicii cei mai 
înverșunați ai lui, numai se scie, că suntă 
inamici și ai opresoriloră lui.

„Acesta ară fi trebuită"să o aibă în 
vedere Ungurii, când au trimisă înain
tea justiției și au condamnată pe aceia, 
cari au dată strigătulă disperărei contra 
asupririloră.

„Nu’șl aducă aminte ei, că au fostă 
și dânșii în situațiunea popâreloră sub
jugate de ei, și câtă suferiau când li-se 
lua libertățile, când li-se punea călușulă 
la gură ?

,,Ceea ce li-s’a întâmplat, nu mai pote 
veni ?

„Totulă se repeteză în lumea acesta, 
totulă se întorce cu vârfă și îndesată.

„Noi deplângemă acestă orbire a Un- 
guriloră, și acesta mai cu semă, că în 
locă să caute a se împăoa cu naționali
tățile. de care au interesă, ei le eseită 
și irită pănă la disperare. Acesta pote 
să readucă scenele sângerose de la 1849 
și atunci nu voră fi vinovațl de consecin
țele loră decâtă numai ei.“

Intrevederea celoru doi împărați.
Se scrie din Sofia, că cj.iarulfl. bul

gară „Svoboda" a publicată în dilele 
acestea ună articulă privitoră la între
vederea celoră doi împărați. Acestă foiă 
nu crede, că s’a discutată cu ocasia 
acesta asupra cestiunei bulgare, ce in- 
tereseză așa de multă mai pe tote pute
rile, din causa posițiunei geografice a 
principatului bulgară.—Vorbindă apoi de 
comentariile, ce facă unele diare, cari 
consideră resultatele probabile ale între- 
vederei, ca favorabile Bulgariei „Svo
boda" crede, că împăratulă Wilhelm a 
sfătuită reconciliarea și recunoscerea prin
cipelui Ferdinand. Foia bulgară ter
mină dicendă, că, deși Bulgaria a deve
nită ună factoră importantă în afacerile 
Europei, Bulgarii nu au de ce să se temă 
câtă timpă principele, guvernulă și po- 
porulă nu voră renunța la atitudinea 
loră înțeleptă și voră continua a apăra 
cu aceeași energiă interesele țărei

Totă privitoră la întrevederea celoră 
doi împărați „Kreuzzeitung" aduce o 
telegramă în care o vorba de desarmare. 
Se (fi06 adecă, că ar fi inoportună a cere 
dela Rusia inițiativa în privința desar- 
mărei pănă când nu voră înceta căușele 
nemulțămiriloră sale. Acuși, decă voră 

dispăre contrarietățile în cestiunea bal
canică, voră înceta și în Petersburg 
și Viena căușele nemulțămiriloră și ne- 
plăceriloră, âr cestiunea desarmărei se 
va pute pune fără de sfială la ordinea 
(filei. Atunci va pute fi vorba, ca Rusia 
și Germania să facă pașii necesari în 
direcția acesta.

Ce privesce declarațiile și comenta
riile, ce le face pressa rusescă privitofă 
la întrevederea celoră doi împărați, fiă 
destulă a aminti, că „Novoje Vremja" 
înregistreză mereu „semnele bune", rea- 
mintindă, că împăratulă Wilhelm nu vrâ 
să slăbescă bunele impresii, ce le-a lă
sată în urmă-i, prin o călătoria la Viena 
și Italia, âr „Moskovskija Vjedomosti" 
atrage mereu atențiunea Franciei la pla
nurile Germaniei, care voesce să sepa- 
reze cu totulă pe Rusia, cedândă Fran
ciei provinciile Alsația și Lotaringia, 
planuri pe cari le-a creată însuși prin
cipele Bismarck.

8CIKLLE *
Dară nobilă. Ună marinimosă filan- 

tropă din Brăila a depusă dilele acestea 
la Redacțiunea nâstră prețulă abona
mentului la „Gazeta Transilvaniei" pen
tru patru numere pe ună ană întregă, 
cu destinațiunea, ca să se trimeță foia 
nostră gratuită la patru din învățătorii 
vrednici români de dinedee, cari fiindă 
rău salarisațl și avându și familia grea, 
nu suntu în sțare a abona nici o fdiă 
română. — Mulțămimă din inimă nobi- 
lilui dăruitoră în numele acelora, cari 
se voră împărtăși de acestă favoră !

* * *
Archiep. și Metropolitulu Miron Ro

manul s’a reîntorsă din Pesta, unde se 
dusese la adunarea administratoriloră 
fundațiunei Gojdu.

❖ «
Toatrulă națională din Buouresci. La 

teatrală națională se urmeză cu mare 
activitate la reparația lojiloră, cari suntă 
din nou tapetate și îndreptate cu fața 
mai spre scenă. Stalurile de asemenea 
voră fi reparate. Ună nou salonă ferme 
și alte decoruri suntă gata pentru vii- 
torea stagiune. Bugetulă stagiunei vii- 
tore este de 300,000 franci. Repetițiile 
începură la 15/27 Augustă cu piesa 
„Martira", când toți d-nii artiști au tre
buită să fiă în Capitală. „Răpirea Sa- 
bineloră" e titlulă unei comedii localisate 
de d-lă Guști, piesă ce a fostă presen- 
tată comitetului teatrală.

** A
Dedicațiă românescă Regelui Italiei. 

D-lă sub-locotenentă Th. Dumitrescu, 
din flotila română, fostă elevă ală șcdlei 
navale din Livorno, a tradusă în lati- 
nesce cartea d-lui locotenentă-colonelă 
Th. Văcărescu, actualminte ministru ală 
României la Viena: „Luptele RomănilorH 
în resbelulu din 1877.“ D-lă Dumitrescu 
a dedicată acestă traducere regelui 
Italiei.

** £
Gendarmeria ca forță brachială. Mi- 

nistrulă de interne a adresată tuturoră 
municipiiloră o ordinațiune circulară în 
afacerea cercului de activitate ală gen- 
darmeriei, ca forță brachială. După acea 
ordinațiune, numai judecătoriile, pro
curaturile, penitenciarele, carcerele dis
trictuale și oficiile vamale dela graniță 
potă cere directă inter venirea gendar- 
meriei spre acestă scopă pe temeiulă
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unei provocări în scrisă. Alte oficii tre
bue să ceră pentru acesta intervenirea 
autorității administrative, afară numai 
de cașurile în care o întârdiere ar fi îm
preunată cu pericule.

* * *
Societatea pentru fondii de teatru ro- 

mânu. Adunarea generală a societății 
pentru fondulă teatrală, ținută în Du
mineca trecută în Orșova, sub presidiulă 
d-lui V. Babeșu a decursă, precum i-se 
reportă „Luminătorului”, în ordinea cea 
mai bună, conformă programei publi
cate, și cu bună succesă. Corulă pluga- 
riloră români din Chiseteu, carele a con
certată și a esecutată și o piesă teatrală, 
a escelată și de astădată.

* *
D-lii Moceanu în Parisu. Cetimă în 

„La Presse” : „D-lă Gr. Moceanu, eminen- 
tulu profesoru română de gimnastică a 
fostă dilele acestea în Capitala Franciei. 
Elă a fostă trimesă de guvernulă ro
mână pentru a visita școlele nostre de 
gimnastică. Marți d. Moceanu a visitatu 
gimnasiile Pacaud, acela dela Sorbonna, 
dirigiată de d. Cesari, și gimnasiulă d-lui 
Eugene Paz. Pretutindeni i-s’a făcută o 
primire simpatică. D-nii Pacaud, Paz și 
Cesari i’au dată o notă justificativă de 
visita sa. D-lă Moceanu a plecată MercurI 
la New-York, unde s’a dusă se visiteze 
stabilimentele de gimnastică. Cu ocasia 
trecerei sale la Parisu. noi felicitămu pe 
Români de îngrijirile ce pună pentru 
a desvolta la ei instrucția în tote gra
dele.”

* jjc *
Strossmayer cetățenii de onore. Co

muna Valejrad a alesă cu unanimitate 
pe episcopulă Strossmayer cetățenă de 
onore, ca pe „celă mai mare amică ală 
Slaviloru”.

** *
Mare furtună s’a descărcată în 26 

Augustă asupra Mehadiei. Grindină de 
mărimea oului de porumbă căc^u cu vio
lență, urmândă apoi o ruptură de noră, 
care inunda stradele. Mai multoră edi
ficii li-s’au pricinuită stricăciuni. Mulțî 
cai s’au spăriatu. Viile din împrejurime 
au fostă totală nimicite. Bazarulă a tre
buită se se’nchidă, fiind-că cele mai 
multe prăvălii au avută stricăciuni din 
causa grindinei. Tote felinarele din lo
calitate suntă sparte.

* * #
Unu memorandu în contra fișpanului 

și viceșpanului comitatului Timișă pu
blică ună fostă notară comunală Alec- 
sandru Reck în „Sudungarische Reform” 
din Timișora.

* ❖ *
Oficiu poștalu jefuită. Nisce hoți au 

spartă odaia oficiului poștală dinAltiză, 
în Săcuime, și au furată 200 fi.

*❖ *
Grevă intre minerii dela Barza. Ni-se 

scrie din Rudabaia cu data de 29 Au
gustă n.: Metalurgii dela societatea ger
mană Harcort, lucrători în baia dela 
Barza, de lângă Ruda, în urma măsuri- 
loră tiranice și a tractăriloră brutale, la 
cari suntă espușl din partea oficialiloră 
loră, precum și din causa plățiloră mi- 
serabile, cu cari suntă plătiți pentru lu- 
crulă celă greu ce’lă presteză cu peri- 
cululă vieții sub pămentă, s’au pusă în 
grevă, încetândă cu totulă dela lucru in 
27 Augustă n. începerea și continuarea 
lucrului mai departe în baia de aură dela 
Barza a condiționat’o de: mărirea plăți
loră, încetarea măsuriloră demne de dis- 
preță la visitarea loră când esă din baiă, 
încetarea pedepseloră când unu lucrătoru 
din causă gravă nu pote merge în baiă 
și în fine respectarea serbătoriloră, adecă 
în dile de sărbători să nu fiă obligați 
sub pedâpsă a veni la baiă.

* * *
Patriarchulii Brancovici și-a luată în 

27 Augustă rămasă bunu dela diecesa 
din Timișâra, care pănă în Maiu anulă 
viitoră se va administra prin episcopulă 
din Verșeță, Nectar Dimitrievicl.

Politica împăratului germanii.
Dămu acțl câteva amănunte din 

convorbirea ce-a avut’o unu co
respondenții din Petersburg aid 
făiei rusesc! „Moskovskija Vjedo- 
mosti” cu o persona agreată îm
păratului germanii. Deși se trage 
la îndoelă fidedemnitatea numitei 
persăne, totuși convorbirea acesta, 
despre care s’a mai amintită în 
foia nostră, este cu multă mai in
teresantă, decâtu să nu estragemă 
din ea părțile mai însemnate. 
Etă-o:

Corespondentulă făiei rusescl începe 
cu a spune, că întâmplarea a făcută să 
se întâlnâscă c’ună omă, care a studiată 
adâncă politica împăratului germană și 
cu care i-a fostă posibilă a se întreține 
mai lungă timpă asupra raporturiloră 
ruso-germane. Politiculă agreată alu 
împăratului Wilhelm, dela capulă lucru- 1 
lui și-a dată tote silințele se convingă ! 
pe d-lă W., corespondentulă foiei ru- 
rescl, că împăratulă germană are mari 
simpatii pentru Rusia, ceea ce de alt
mintrelea o dovedesce și întrevederea din 
dilele trecute a împărațiloră. La obser
varea corespondentului, că nu se îndoesce 
despre acesta, der că i-se pare cam straniă 
aparițiunea, că împăratulă Wilhelm îșl 
caută aliați totă între dușmanii Rusiei, 
diplomatulă germană răspunse, că acesta 
e o greșită pricepere a politicei; împe- 
ratulă germană nu vre nici mai multă, 
nici mai puțină, decâtă să susțină pacea 
cu fiă-care stată, prin ceea ce fără în
doelă, să va întări pacea europână.

„Da” observă d-lă W. „der în aceste 
raporturi amicale tot-deuna se potă de
osebi ore-cari gradurî, er Rusia abia decă 
se bucură astădl de acestă deosebită 
cochetăria.”

„De unde o sci d-ta acesta ?“
„Asta-i părerea mea” dise W. „Parte 

din atitudinea mai multă ca ambiguă a 
Germaniei în cestiunea bulgară, parte din 
deosebitele opinii, ce și le-a formată 
lumea în urma convorbiriloră lui Bis
marck, apare, că în cercurile guvernului 
Germaniei nu suntă astădl disposiții 
așa de amicale față cu Rusia, cum ar 
vre ea“.

La pronunțarea numelui lui Bis
marck diplomatulă germană a făcută o 
repede mișcare, der reținendu-se în urmă 
dise cu voce bațjocuritore: „Principele 
cu greu pote fi capacitatu asupra politi
cei actuale a împăratului. D-ta însă ai 
amintită de atitudinea Germaniei în ces
tiunea bulgară: der cine a creată acestă 
cestiune decă nu înșușl Bismarck?”

Diplomatulă germană apoi (fise, că 
în vorbirea sa din Helgolanda, împăra
tulă a accentuată, că unitatea imperiu
lui germană deja este clădită și că acesta 
trebue păzită și apărată neschimbată. 
La acesta corespondentulă rusescă ob
serva, că decă prin acesta s’a gândită la 
Alsația și Lotaringia, atunci, conside- 
rându simpatiile dintre Rusia și Francia, 
cu astfelă de asigurări nu se pre face 
plăcere Rusiei.

„Asta vine numai de acolo”, răs
punse diplomatulă germană, „că d-vostră 
nu cundscețl așa de bine, ca guvernulă, 
pagina acoperită a cărții („le dessous 
des cartes”). Audita’țl d-vostră vre-odată 
despre resboiulă cu două capete, ce tre
bue să’lă porte Germania?”

La aceste corespondentulă W. se pro
voca la câteva vorbiri, ținute de Bismarck 
în dieta imperială, în care s’a vorbită des
pre acestă răsboiu. — „Și d-ta crecll”, dise 
diplomatulă, „că Bismarck a fostă con
vinsă despre ună astfelă de răsboiu?”

„Decă Germania, Francia, ori Rusia 
ar declara resboiulă atunci, ținândă seină 
de simpatiile ruso-francese, e mai multă 
ca sigură, că Ger.aania ar trebui să 
pdrt9 de-odată răsboiu în apusă și’n răsă
rită”, dise d-lă W.

„Nu, Bismarck a credută, că în 
totă casulă numai cu Rusia se va purta 
răsboiu.”

„Pentru-că nu esistă între Rusia și 
Francia ună tractată ?“

„Ba, căci aici n’ajută nimică tracta
tele; Bismarck ave ună secretă, căruia elă 
îi da mare importanță și credea, că cu 
ajutorul lui, Francia, pentru ună momenta 
ar pute să devină inofensivă și astfelă 
tâtă puterea de luptă s’ar pute concentra 
în răsărită.”

„Care este acelă secretă?”
„Cum, d-ta n’ai gâcită încă? Bis

marck voia ca la momenta bine venitii Ger
mania se cedeze erăși Franciei provinciile 
Alsația și Lotaringia.11

„Și d-ta cred!, că prin acesta Fran
cia s’ar retrage din luptă ?“

„Principele Bismack era convinsă 
despre acesta și e neîndoiosă că calcu- 
lulă seu avea basă.”

D-lă W. apoi dise, că și Austria a 
cedată Italiei Veneția după bătaia 
dela 4 Iulie dela Sadova, der pentru 
aceea totă a rămasă fidelă Prusiei. Zîm- 
bindu răspunse diplomatulă X: „Și de 
ce cred! d-ta, că Bismarck ar repeta 
greșela Austriei? Elă n’ar ceda Alsația 
și Lotaringia după răsboiu, ci înaintea 
lui. Austria a cedată Veneția numai 
atunci când a fostă bătută chiar și de 
Prusia. Decă Germania ar ceda Fran
ciei provinciile, ocupate la 1871, înainte 
de răsboiu, atunci totă puterea sa ar
mată și-ar pute-o concentra în Orienta 
și ar pute da Rusiei o bătaiă simțitore, 
așa că Francesii și-ar perde cu totulă 
voia de a se amesteca în luptă.”

Corespondentulă foiei rusesc! a apro
bată acestă observare, der a disă, că 
argumentarea acesta provine din axioma, 
că guvernulă Franciei ar fi așa de hă
băucă „să vândă pe Rusia pentru ună 
bacsișă.”

„Guvernulă Franciei!” răspunse cu 
mirare d lă X „Der are acestă guvernă 
ceva însemnătate în republică, unde to
tulă atârnă dela maioritatea din cameră, 
care înaintea răsboiului trebue să vo- 

i teze budgetulă. Și acesta tocmai ar fi 
„momentulă psichologică”, care l’ar fo- i 
Ttosi Bismarck pentru cedarea Alsației și 
Lotaringiei. Cedarea acesta de sigură ar j 
mulțămi și pe celă mai turbată șovinistă ■ 
francesă și nici Paul Deroulede n’ar- ....... . ..... Raportulu generalii
mai pute fi in staie să demustre popo- al(( comitetului „Associațiunei transilvane 
rului francesă, că ar mai fi de lipsă răs- pentru litcrahira română și culturapoporu- 
boiulă după cedarea Alsației și Lotarin- lui românii11 despre activitatea sa în decursulu 
giei. Camera de sigură, că n’ar mai da : 
parale pe-ună astfelă de răsboiu și-apoi 
d-ta forte bine sci, că „Pas d’argent — 
pas de guerre.” La acesta s’ar mai 
adauge primele vești despre cele dintâiu 
bătăi, ce le-a suferită Rusia, lucru care 
ar demoralisa cu totulă pe Frances!.“

________ _ (Va urma).

i

Corespondența „Gaz. Trans.“

Din nordulu Transilvaniei, Aug. 1890. I
Dați-ml voiă, ca în câte-va cuvinte 

să facă raportulu asupra balului, ce s’a 
dată la 3 Augustă în Beclenă, în fo- 
losulă bisericei și școlei românesc!, a 
cărei temeliă pururea este amenințată 
de felurite ascunse uneltiri dușmane.

In 3 Augustă fiindă di de Dumi
necă, poporulă din locă sărbătoresce îm
brăcată, după instruirile primite îu frunte 
cu comitetulă aștepta cu brațele deș- 
chise, atâtă la gara căii ferate, câtă și 
pe principalele strade, sosirea ospețiloră, 
pe cari cu bunăvoința și ospitalitatea 
arătată și în anii trecuțl se-i conducă 
la cuartire, pentru cari comit, arangia- 
toră cu destulă sîrguință a luată măsurile 
de lipsă.

Ospeții, în numără suprinclătoră so
siți și aședațl pe la fruntașii cu locuin
țele în apropierea localului de jocă, 
îndată după 8 ore sera la avisulă dată 
de musică se adunară în spațiosa sală 
de jocă și pe fețele loră se oglinda ne- 
descriptibila bucuriă și veselia, carea a 
ținută pănă în altă di la 6 ore, când pe
trecerea s’a sfîrșitu, er ospeții s’au de
părtată ducândă cu sine cele mai plă
cute suvenirl.

Afară de vre-o 3 singuratici, toți par- 
ticipanții au fostă Români. Petrecerea

fiindă de caracteră curată românescă a 
fostă nespusă de însuflețită. Oostumulă 
națională încă a fostă bine representată. 
Intre domne am vădută costumate pe 
protopopesa din Deșiu dămna Hermană 
și o altă dămnă ală cărei nume și domi
ciliu nu’ml vine în penă; d-na Ana Diu- 
gană, învățătoresă; d-na Theresia Mo- 
rariu ambe din Betlenă ; apoi d-șăra 
Sabina Boeriu din Gherla, Ludovica Rusu 
din Chintelnică, Marița Popă din Zagra; 
d-șorele surori Szigyârto din Sintereagă, 
Ana Târgovețiu și Susana Sigmireanu 
din Măghierușă, Florea Diuganu din 
Betlenă, d-șora Oupșa din CupșenI și 
altele.

Sera balului ne-a adusă suprasol- 
virl măriminose dela p. t. dd. Ioană 
Merzocă proprietariu diu Betleană 80 cr., 
Simsonă Moldovan înv. conf. din Betleană 
1 fl., Ioană Morariu unulă dintre dile- 
tanții din an. tr. și proprietară din locu 
30 cr., Ilie Iuga preotă gr. cat. în Ar- 
calia 1 fl. Constantină Popă 80 cr. Dr. 
Einiliu F. Negruțiu din Gherla 2 fl. și 
Gregoriu Pușcariu parochă-protopopă gr. 
cat. în Betleană 2 fl. Mai departe s’a 
primită colecta dela următorii, cari n’au 
participată, numai cu spiritulă, și anume: 
dela M. O. Domnu Michailă Făgără- 
șianu paroch-protopotă gr. cat. în Teurea 
1 fl., dela Prea Știm. D. Ignatu Mărgi- 
neanu căpitană în activitate 2 fl. și în 
urmă dela amabila domnișoră Danilă din 
Budatelecă 1 fl.

Peste totă s’a obținută cu acestă 
ocasiune ună venită de 142 fl 10 cr. v. 
a; din acestă sumă subtragendu-se spe
sele, cari din causa strămutărei terrni- 
nului s’au urcată la suma de 66 fl. 83 

' cr. s’a căpătată ună venită curată de 75 
; fl. 27 cr., cares’a și admanuată o. p. Cura- 
1 terelui Vasilica Morariu spre păstrare.

Deci atâtă cei ce ne au onorată eu 
prețuita presență, câtă și cei cari numai 
cu inima și mărinimosele oferte au fostă 
între noi, primescă și pe acestă cale es- 

resiunea celei mai căldurose mulțumiri 
și recunoscințe, pentru sprijinulă morală 
și materială, ce ni-l’au oferită.

G. P.

anului 1889.
On. adunare generală!

Urmândă ca în trecută, întocmai 
prescriseloră §-ului 32 lit. g. din statute, 
și conclusului adunării generale din anulă 
1882 dela Deșiu pt. prot. 33, comitetulă 
instituită în adunarea generală din anulă 

i trecută, ținută în Făgărașu, îșl ia voiă 
| a presenta adunărei generale următorulă 
! raportă despre activitatea sa în timpulă 
' dela 1 Ianuarie pănă la 31 Deceinvre 

1889.
I. Despre ședințe.

Conformându-se prescriseloră §-lui 
30 al. 1 din statute, comitetulă a ținută 
și în anulă de gestiune 1889 în totă luna 
câte o ședință, și fiind-că au obvenită 
cașuri de urgență, îu unele luni elă s’a 
vădută necesitată a se întruni și în câte 
douâ ședințe, ținândă astfelă cu totulă 
16 ședințe: 10 înainte de adunarea ge
nerală din Făgărașă și 6 după acestă 
adunare.

In ședințele sale comitetulă a fostă 
cu necurmată luare aminte la împlinirea 
datorințeloră, ce i-le impună prescrisele 
§-lui 32 din statute, căutândă, asemenea 
predecesoriloră săi, a susține vada și a 
promova adevăratele interese ale „Asso- 
ciațiunei.” Elă a făcută la timpă dispo- 
sițiunile pentru esecutarea concluseloră 
adunăriloră generale din anii 1888 și 
1889, și a luată măsurile de lipsă pen
tru folosirea sumeloră votate în bugetă 
cu privire la administrațiune, la sprigi- 
nirea de studențl și învățăcei de meserii, 
la edarea organului Associațiunei, precum 
și la susținerea școlei de fete, resolvindă 
în același timpă și curențiile intrate.

Incâtu pentru stipendiile și ajutorele 
conferite în anii premergători, acelea 
s’au lăsată în folosirea respectiviloru sti- 
pendiștl și ajutorați, cari n’au terminată 
încă cursulă învățăturei, și n’au dovedită 
progresă îndestulitoră și purtare morală 
corăspundătore.

Iu decursulă anului 1889 au deve
nită în vacanță:i


