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;nni 5 fl., pe rei luni 2 fl. 50 or. 
Oi j casă; Pe unu anu
12 fl., po 6 luni 6 fl., pe trei lum 
3 fl. Unfi osemplaru 6 or. v. a. 
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Coalîțiunea slavă în Austria-
Brașovii, 7 Noemvre v.

Bărbații de statu auatriaci au 
adus’o der așa departe cu esperi- 
mentele loru nesfârșite cu șovăirile 
și cu tactica lorO de a se ține la 
putere prin nutrirea antagonisme- 
loru între poporele imperiului, în- 
câtv; ac|I se lucreză serioșii și cu 
multă șansă de reușire la formarea 
unei coalițiunî slave în sînulu par
lamentului centrală din Viena.

Nu de multu amu esprimatu 
părerea, că cabinetulu Windișgraetz 
cu nisuințele lui de a protegia inte
resele suprematiste germane, va face 
ca oposiția națiuniloru nemulțămite 
se se concentreze și mai multă ca 
pănă acuma. Atuncî nu ne era încă 
cunoscută programulă acestui cabi- 
netă. Aatăcți după ce îlăcunbscemă 
ni-se pare și mai firescă mișcarea 
ce s’a produsă în contra lui în sî- 
nulă Cehiloru, Sloveniloră, Croați- 
loră și Ruteniloru din Austria.

Ministru președinteWindișgraetz 
n’a atinsă în declarația, ce a fâ- 
cut’o în ședința dela 2d J. c., nici 
c’unu singură cuventă grava ces- 
tiune a autonomiei țeriloiu și a ega
lei îndreptățiri a națiuniloră, ce 
preocupă așa de multă chiar pe o 
parte mare dintre aderenții celoru 
trei partide coalisate. Impregiurarea 
acesta a fostă de ajunsă, spre a pro
duce secesiune în clubulu Hohen- 
wart și a sili și pe cei remași în 
acestu clubă, ca și pe clubulă Po- 
loniloră, de a vota nisce resoluțiuni, 
prin cari numai în anumite condi- 
țiuni aprobă programulă guvernului.

Slavii de sudu, cari pănă acuma 
au făcută parte din clubulă Hohen- 
wart, vec|endu-și amenințate intere
sele loră autonomice și naționale au 
decisă se iesă din acestu clubă și 
să formeze ună grupă deosebită și 
în parte au și esecutatu acesta ho- 
tărîre a loru. Astfelă au ieșită din 

partida Hobenwart deputății sloveni 
contele Coronini, Ferjancici, Grego- 
rec, GregorcicI, Kusar și Nabergoj, 
și deputății croați Borcici, Bula.ț; 
Klaici și Supuc. Șepte Sloveni au 
remasă încă în clubă, der îndată la 
prima întrunire au cerută ca clu
bulă se anunțe, că ține și în viitoră 
cu tăriă la egala îndreptățire a tu- 
turoră popbreloră Austriei și că va 
stărui a-o realisa. Afară de acesta 
clubulă Hobenwart a mai declarată 
într’o resoluțiune deosebită, că ține 
la principiile sale religiose, politice, 
naționale și economice și numai în 
acestă sensu va sprijini guvernulă.

Clubulă polonă însuși declară 
în resoluțiunea sa, că aprbbă pro
grama guvernului numai în speranță, 
că acestă guvernă va păzi cu rigbre 
principiile autonomiei.

Numai clubulu stângei germane 
a aderată fără reservă și cu tbtă 
inima la programa ministeriului Win
dișgraetz.

Pe lângă Slavii de sudu au in
trată în oposițiă în contra minis
teriului de coalițiune și deputății 
cehi din Moravia și acum în urmă 
și Rutenii.

Slovenii și Croații au formată 
ună „clubă oposiționalu sudslavică“, 
er Rutenii au declarată, că deo
camdată voiă forma și ei unu clubă 
deosebită.

Câtă pentru clubulă Cehiloră 
tineri se’nțelege de sine, că va face 
cea mai hotărîtă oposițiă guvernu
lui. Der Cehii tineri lucreză cu multă 
energia pentru formarea unei oposi- 
țiuni comune a tuturoră grupurilorh. 
slave. Ei au decisă se conlucre cu 
deputății cehi din Moravia, cari fi- 
indă toți de partida Cehiloră bătrâni, 
erau pănă acuma isolați, și totodată 
sperâză a câștiga pe deputății Slavi 
de sudu și pbte și pe Ruteni pen
tru idea unei coalițiunî slave.

In casă când le-ar succede pla- 
nulă Cehii tineri spereză, că acestă 

coalițiune va întruni 70 de deputați 
slavi, unu numără fbrte respectabilă 
decă vomă ave în vedere, că cele 
trei partide, cari suntu a<}I repre- 
sentate în guvernă, n’au nici o le
gătură solidă și durabilă între sine, 
astfelă că secesiunile în sînulu loră 
potă se devină permanente.

Nu trebue să trecemă cu ve
derea, că și parte mare din conser
vatorii germani, cari aparținu clu
bului Hohenwart suntă fbrte ne
mulțumiți cu mersulă lucruriloră, 
așa că unulă din ei a și părăsită 
clubulu.

Coalițiunea slavă, decă se va rea
lisa, și șanse are, precum vecțurămu, 
va inaugura o nouă epocă, multă 
mai accentuată a lupteloru dintre 
slavismu și germanismă în Austria.

Ce atitudine voru lua în mij- 
loculu acestei fierberi nouă Românii 
din Bucovina? Pănă acuma n’amă 
aflată nimică despre conduita ce 
voră se o păstreze in viitoră deputății 
români bucovineni. Orl-care ar fi 
înse hotărîrea loră ea nu pote se se 
abată nici câtuși de puțină dela 
principiulă autonomiei țării și alu 
egalei îndreptățiri naționale a Ro- 
niloră bucovineni.

CRONICA POLITICĂ
— 16 (28j Noemvre.

Din Parisă se comunică, că s’au în
cepută acolo anumite tractărl pentru mij
locirea unei împăciuiri și frățietăți între 
Francia și Italia. Ginori, membru ală par
lamentului italiană, petrece adecă de mai 
multe dile în Parisă, unde continuă desba- 
terile cu deputății Charmes, Etienne, Tu- 
mel, Thomson și cu alți deputați francesl 
în scopulă mijlocirei unei frățietăți între 
ambele state. Ginori să fi declarată îna
intea unui colaboratoră ală lui „Figaro“, 
că numai o scărire a cheltueliloru cu armata 
și cu administrația ar pute salva Italia.

O foiă francesă dândă semă de efec 

tiîulii completă, pe picioră de răsboiu, ală 
corpuriloră organisate ale armatei rnsesci, 
dice, că cuprinde 55,000 de ofițeri și func
ționari, 2.758,000 de soldați, 435.0C0 de cai 
și aprope 5000 de tunuri. Cu trupele de 
reservă numărulă luptătoriloră trece peste 
6 miliăne. Trebue să adăugămă la acestă 
efectivă și miliția națională, în care se cla- 
seză ca la 365,000 de omeni pe fiă-care 
ană. In anulă viitoră, legea recrutării din 
1874 atingendu-șl ținta, se pote socoti că 
Rusia va ave Ia îndemână 8—9 milione de 
soldați. Apoi marina rusă, ca efectivă de 
răsboiu, pote da imediată 40,000 de omeni, 
la care trebue adăugați 4000 de artileriștl 
și 12,000 de infanteriști. Flota cuprinde co
răbii cuirasate: 12 cuirasate de escadră 
avendă 290 de tunuri și 52 mitraillese; 16 
monitori cu 81 tunuri; 2 corăbii circulare 
cu 12 tunuri; 2 canoniere și 135 torpilori. 
Bastimentele necuirasate suntă în numeră 
de 250, dintre cari 14 încrucișătorl, 13 
bărci și 31 canoniere. Aceste corăbii suntă 
împărțite în 4 flote: Baltică, marea Năgră, 
marea Caspică și Siberia.

DIN DIETA UNGURESC A.
Conte Albin Csăky, ministru de culte 

și instrucțiune publică, continuândă revine 
asupra instrucțiune! poporale: Nu este 
adevărată, că nimică, seu că forte puțină 
s’ar fi făcută pentru urcarea bugetului ins- 
trucțiunei. La 1872 după fiă-care sută de fl. 
din bugetulă generală se veniau pentru 
bugetulă de culte 30 și câțiva crucerl; în 
1892 însă s’au venită pentru acestă bu- 
getă 90 și câțiva crucerl,,va să dică în de
cursă de 20 de ani bugetulă de culte s’a 
triplicată. In acești 5 ani din urmă buge
tulă de culte s’a sporită cu 3.200.000 fl. 
Este ore acesta o sumă așa de ne’nsem- 
nată ? Decă la jertfele aduse din partea 
statului pentru învățămentă mai adăugămă 
și jertfele aduse în același scopă și din 
partea confesiuniloră și a comuneloră, a-, 
tunel fără temă putemă sta față chiar și 
cu cele mai civilisate state ale Europei.

S’au ridicată plângeri, că în privința 
Kișdedovuriloru nu s’a făcută nimică. A-

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Documerrh'îu de unire
alu boieriloru și nobililoriî români din Țăra 
Făgărașului cu biserica Romei dela a. 1711.

I

Subscriptiones Dominorum Boeronum et No- 
bilium unitorum Distr(ictis) Fogaras(iensis).

In anno 1711 die 20 luly.
(Urmare).

Sebess.™)
Iuonâsk Dimboje mp. 1. s. Komssâ 

Dimboje mp. 1. s.
Butsum.u)

Dobrin Boăr 1. s. Râdull Mogâ 1. ș. 
Râdull Gâsspar 1. s. Aida ăs, Râdull 1. s. 
Rodocsa egy testver Attjaflat 1. s. Râdull 
Rodocsa, senior 1. s.

Wondra.™')
Opra Taflân 1. s. Iuon G-râma 1. s. 

Iuon Ketșorile 1. s. Many Kokân 1. s. Bu- 
kur Taphlân Râd ăs Aida Taffllân egy test
ver Attyafiak 1. s. Râdull Kokân 1. s. Dra- 
gomir Bodogos ăs Radul Bodogos egy 
testver Attjafiak 1. s. Bukur Dânnl. s. Ra-

23) Sebeștt.
24) Buciuma.
25) Mândra.

dull Dann 1. s. Oprâ Dânn 1. s. es Juon 
Dânn egy testver Attjafiak 1. s. Komsa 
Tafflân 1. s. Râd Taflân senior 1. s. Râdull 
Popi es Bnkurull Popi egy testver Attja
fiak 1. s. Miklos Kătsorile 1. s. Nâxull Sza- 
kats 1. s. Sorbân es Bukur Dann egy test
văr Attjafiak 1. s.

Rwssor.23)

20) Rîușorfl.
27) Aceste nume suntă scrise de nou peste 

sc> isorea gălbuie de mai nainte, care nu se putea 
bine ceti.

2S) Toderița.
29, Ilenl.

Komân Boer 1. s. Sândru Boăr 1. s. 
Andras Kokân Boăr 1. s.* 27) mitra Kokan 
junior Boer27) Sebessj Iuon es Aida agj 
testver Attjafiak 1. s.

Thodoricza.28 29)
Nagoe Misa 1. s. Mitra Misa 1. s. Iuon, 

Misa 1. s. Sztanila Misa 1. s. Ona, Misa 1. s. 
Mitra Grama 1. s. Mitră s. Râd Boăr 1. s. 
Iuon es Iionask s. Sztojka egy testver 
Attjafiak 1. s.

Illyeny.™)
Opra Kornya ăs Komân Kornya, egy 

testvăr Attjafiak 1. s. Iuon es Gyorgy Kor
nya egy testver Attjafiak 1. s. Popa Ko
mân Opra Dumitrask es Sztanila Kornya 
egj testver Attyafiak 1. s. Popa Dumitrask 
Kornya: Râd Kornya 1. s. Lâczkul Mila 

Komân Mila Iuon Mila es Opra Mila egj 
testver Attyafiak 1. s. Iuonâsk Pui alias 
Metha 1. s. Sztanila Pui alias Methe 1. s. 
Veroj Mila es Opra Mile s. Sztanilla Mile, 
egy testver Attyafiak 1. s. Rad Korssata es 
Komân Korssata egy testver Attyafiak 1. s. 
Illyăni lanos Mile Bârb Mile 1. s. Komsa 
Mile ăs Opra Mile, s. Barb Mile egy test
ver Attyafiak 1. s. Lupul Piro, Bukur, Piro, 
es ugjan Bukur Piro, testver Attyafiak 1. s. 
Miklos Piro, Komân Piro es Sztantsul Piro 
testvăr Attyafiak 1. s. Râdull Piro alias 
Methe 1. s.

Hurez.33)
Laczul Boăr 1. s. Andras Bencze 1. s. 

Râdull ăs Maphte, Bencze egy testvăr 
Attjafiak 1. s. Aida ăs Miklos Parta egy 
testvăr attxafiak 1. s. Solomon Stira 1. s. 
Râdull Stira alias Ppie31) 1. s. Opra Szakâcz 
1. s. Alda Szakacs 1. s. Aida Szaszull alias 
Popa 1. s.

Sevestrâny .32)
Iuon Dobrin 1. s. Komân Popa 1. s. 

Hangull Popa 1. s. Iuon Bilibaka 1. s. Va- 
silia Popa 1. s. Miklos Bojta 1. s. Iuon Pauli 
1. s. Gyorgye es Nikula Popa egy testvăr 
Attyafiak 1. s. Sztojka, Vlad, Iuon Vlâd ăs 
Nikula Vlâd egy testver Attjafiak 1. s. Ni
kula Hângull ăs Komân Hangult egy test-

3U) Hurezii.
31) Prie?
32) Sevestrenl.

văr Attjafiak 1. s. Gyorgje Popa, Stojka 
Vlad 1. s. Alda Birszan 1. s. Iuon Ivankull 
1. s. Nikula Csopân 1. s.

Szesttsor.™')
Motok Sândru 1. s. Iuon Czecz 1. s. 

Komsa Motok es Miklos Motok egy testvăr 
attjafiak 1. s. Ald(a) Stojka Czecz egj test
văr Attjafiak 1. s. Popa Many Czecz 1. s. 
IuonMotok senior 1. s. ăs Iuon Motok 
junior Sztojka, Motok egj testvăr Attja
fiak 1. s. Ilia Motok 1. s. Iuon Czecz ju
nior 1. s.

Kiss Berivoj.31')
Popa Ionask Râdes 1. s. Râdull Râ- 

des, 1. s Gjorgje Belâa 1. s. Sztan Belâa 
1. s. Gâspar Belâa 1. s. Iuon Belâa 1. s.

Nagy Berivoj.33)
Popa Râd 1. s. Sztanila Porta 1. s. 

Miklos, Szina 1. s.

Kopatselly.33)
Kopacseli Mihaly 1. s. Lâczkull Boăr 

1. s. Sorbân Laszlo 1. s. Râdull Taxe 1. s. 
Mânny Kotussa 1. s. Sztrăza Serbanucze 1. 
s. Sztreza Komsucz 1. s.

33) Săsciorî.
3IJ Berivoii mici.
35) Berivoii-maii.
36; CopăcelU.


