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Brașovu, 10 Septemvre 1886.
Amă vorbitu în numărulfl de eri de irita- 

țiunea și de îngrijirile ce au cuprinsu pe poli
ticii unguri din causa „fataleloru“ evenimente 
bulgare. Der nu numai între Unguri, ci pre
tutindeni în statele europene domnesce neliniște 
din causa neașteptatelor^ succese ale diplomației 
rusesc! în Orientâ.

După cum stau astădi lucrurile politica ru- 
săscă numai din partea Angliei ar mai putâ în
tâmpina o seridsă oposițiune. Insă Angli? sin
gură nu va putâ isbuti de a paralisa acțiunea 
Rusiei.

In privința acâsta se esprimă Țiarulu „Stan- 
dard“ dicându, că deși Austria pare nedecisă 
în vorbele și acțiunile sale, deși Sultanulu as
cultă de inspirațiunile Rusiei, Anglia nu trebue 
să părăsăscă idea de a apăra pe Turcia, nici 
speranța de a țină pe Rusia departe de Con- 
stantinopolu. Dâr Anglia cu ajutorulu Turciei 
singură anevoiă va pută împiedeca pe Ruși de-a 
întră în Constantinopolu. Conduita cea mai în- 
țelăptă ce-o păte dăr observa Anglia este — dice 
Standard — de a urmări întâmplările cu vigi
lență și răbdare și de-a nu lua măsuri preci
pitate.

Caracteristicii este, că pre când foile englese 
vorbescu de nedecisiunea Austro-Ungariei, ofi
cioșii comitelui Kalnoky impută cabinetului bri
tanică totă nedecisiune. „Pester Lloyd“ arată 
peste acăsta, că n’are încredere nici cbiară în- 
tr’o eventuală decisiune a guvernului englesă de-a 
coopera cu Austro-Ungaria și cu Turcia spre a 
scăpa Constantinopolulă din gbiarăle rusesci. 
Cine ne garantăză — c|ice numitulă oficiosă — 
că cabinetulă britanică nu ar fi părăsită în mo- 
mentulă decisivă de curentulă opiniunei publice 
ce se schimbă așa de desă în Anglia ?

In asemeni împrej urări este puțină speranță 
că se va pută forma o coalițiune în contra Ru
siei și se va împlini ceea ce a disă șefulă opo- 
sițiunei moderate maghiare contele Albert Appo- 
nyi cătră alegătorii săi în Iaszberăny.

„Se pretinde că politica esteriără a monar
hiei năstre este o politică de pace— dise Appo- 
nyi — eu negă acăsta. O politică de pace n’ar 
trebui să concădă puterei, care concurăză cu noi 
în Orientai de-a face nici măcară unii pasă pe 
acea cărare, pe care mai curândă său mai târdiu 
trebue- să ne ciocnimă cu ea. Acea politică, care 
conc le Rusiei să înainteze ne duce din con
tra
nil'

Interpelările din dieta ungară.
Cele două interpelări ce s’au adresată pri

mului ministru T i s z a, despre carii amă vorbită 
în numărulă de eri, le lăsămă să urmeze adi. 
Fostulă ministru Baitasar Horvatha făcută 
următărele întrebări:

1. Este adevărată că oficiulă de esterne ală Austro- 
Ungariei a consimțită mai dinainte, sub anumite condi- 
țiuni, la eventuala îndepărtare a principelui Alexandru I 
din Bulgaria și chiar la detronarea lui; și decă este ade
văratei, care au fostă aceste condițiunl?

2. Intrat’a și imperiulă rusescă în alianța austro- 
ungaro-germană, său cu alte cuvinte avemă d’a face cu 
o alianță în doi său în trei ?

3. Dat’a puterea rusescă vre-o garanțiă că se va 
abține nu numai dela o intervențiune armată ci și dela 
orice amestecă de asemenea natură, care amestecă ar 
împedeca libera hotărîre a popăreloră din peninsula 
balcanică și mai cu sămă a Bulgariei, și care suntă 
aceste garanții?

4. Intemplându-se ca monarchia austro-ungară, față 
cu tendințele Rusiei d’a supune ună punctă său altulă 
din peninsula balcanică influinței sale esclusive seu pre- 
ponderanle, mai curendă seu mai târziu să fiă nevoită 
d’a arunca în cumpănă greutatea puterei ei morale s’au 
armate: ce atitudine va lua imperiulă germană ca alia- 
tulă nostru în fața acestei eventualități?

Deputatulă Iranyi a întrebată următărele:
1. Făcutu-s’a atentafulă contra principelui Bulgariei 

cu scirea și aprobarea ministrului de esterne ală Austro- 
Ungariei, precum și a guvernului ungurescă? Aprobat’a 
guvernulă ungurescă procederea Țarului fată cu princi
pele, care procedere l’a silită pe principele să renunțe 
la tronă?

2. Decă a aprobată, ce l’a îndemnată la acăsta și 
cum împacă acăstă atitudine cu dreptulă internațională 
și cu interesele Ungariei ? Dăcă n’a aprobată, pentru ce 
n’a protestată contra procederei cabinetului rusescă ?

3. Este adevărată că între Austro-Ungaria și Ru
sia s’a făcută de multă invoiala ca cea d’ântâiă să eser- 
cite influința sea hotărîtore în partea dela vestă și cea 
din urmă în partea dela ostă a peninsulei balcanice?

4. Presupunendă că guvernulă ungară a dată con- 
simțimăntulă său la lovitura de stată din Bulgaria, asi- 
guratu-s’a de contra concesiuni, și anume de anecsarea 
Bosniei și Erțegovinei, eventuală de înaintarea spre Sa- 
lonică ?

5. Este guvernulă dispusă să respecte și să facă
să fiă respectată dreptulă adunărei naționale bulgare 
f» • • • “

Planurile lui Bismarck în cestiunile 
balcanice.

In cercurile politice din Roma a produsă 
mare sensațiune o scrisfire, ce a primit’o orga- 
nulu ministerială „ O p i n i o n e “ dela ună diplo
mată din Berlină. ibtă cuprinsulă acelei scrisori:

Autorulă se ocupă cu planurile ce dice că |le are 
cancelarulă germană în cestiunile balcanice. Amintesce 
mai înteiu raporturile secrete ce avusese răposatulă ge
nerală rusă Skobeleff cu câțiva bărbați de statăjfrancesl, 
mai alesă cu Gambetta, și e de părere că prințulă Bis
marck a ajunsă în urma acesta la convingerea, că nu 
trebue să i se opună Rusiei în cestiunile orientale dăcă 
nu voesce să vădă aliindu-se imperiulă Țariloră cu re
publica Franciei. De multă timpă clasele culte ale Ru
siei, parte din prudență, parte din simțăminte dușmane 
Germaniei, credă că în casă de nevoiă guvernulă loră 
nu va înlârdia a se alia cu Francia în contra Germaniei 
și Austro-Ungariei, și aceste simțăminte s’au manifestată 
adeseori cu ocasiunea ultimei călătorii în Rusia a cu
noscutului agitatoră franceză Deroulede. Câtă vreme s’a 
tractată de cesliunea d’a dobândi unitatea Germaniei, 
prințulă Bismarck s’a arătată totdăuna ca ună jucătoră 
cutezătoră; acum însă, când imperiulă său e unită și 
și asigurată, chibzuesce cu cea mai mare prevedere tră
săturile sale de șahă politice. Elă e sinceră, când se 
esprimă cu îngrijire despre puterea militară francesă, ală 
cărei bugetă de răsboiu și de marină e mai mare decâtă 
ală Germaniei; de aceea a căutată elă prin monopolulă 
tutunului și rachiului să pună armata imperială germană 
pe o basă financiară independentă de singuraticele state. 
Eventuala unire a armatei franceze și rusesci — după 
părerea diplomatului — nu îngrozesce pe cancelarulă 
germană, dăr ii inspiră îngrijire, cu atâtă mai multă că 
nu păte conta absolută pe alianța italiană. Dăcă opi- 
niunea publică în Italia ar fi fostă mai hotărltă, dăcă 
guvernulă și parlamentulă italiană ară fi jertfită mai 
multe miliăne pentru armată, pentru ca ea să pătă servi 
nu numai spre apărare, ci și spre atacă, păte că pla
nurile lui Bismarck ară lua o altă direcțiune. In timpulă 
de față însă elă se mărginesce a juca rolulă de mijloci- 
toră între Rusia și Austro-Ungaria. Gu acăsta a avută 
de scopă să convingă pe conducătorii acestoră două state, 
că în peninsula balcanică e locă pentru amândouă im
periile, că acăstă cestiune se păte resolva ca și cestiunea 
polonă, adecă cu o împărțire a teritoriului turcescu între 
Rusia și Austro- Ungaria; Serbia, România, Bulgaria și 
Grecia, șt-arii mări apoi și ele cu ceva teritoriele lorii, 
Germania încă n’ar fi negligeată, deirece prințulă Bis
marck are în vedere deja și plata sa de mijlocitorii, lna- 
infqnno p-fjH/aî H (’pnoHnf «n o â n•*!**/> .ni
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altmintrelea organul partidei ministeriale recundsce 
că e nevoiă să ’ntărăscă armata italiană și s’o 
pregătâscă pentru atacu, dăcă e vorba ca alianța 
italiană cu puterile centrale să aducă fructe Ita
liei. Din acăstă conclusiune a foii se p6te ad
mite că guvernulu italiană a hotărîtă deja să căra 
dela parlamentă, când se va deschide, o sporire 
a bugetului de răsboiu și de marină.

Unirea Bulgariei cu România.
In timpulă din urmă s’a vorbită de orecarl pași ce 

s’ar fi începută a se face, pentru ca să se unâscă Bul
garia cu România. Cestiunea acesta o relevâză din nou 
corespondentulă din Viena ală diarului englesă „Daily 
Telegraph", recomandândă ca bună acestă plană. Amân
două Bulgariele să formeze cu România o monarhiă 
dualistă după modelulă Austro-Ungariei, sub sceptrulă 
regelui Carolă de Hohenzollern. Precum împăratulă 
Austriei a fostă încoronată de rege ală Ungariei, ar pută 
fi încoronată regele Carolă de principe ală Bulgariei. 
Acesteia i s’ar garanta deplină autonomiă. Ar ave gu- 
vernulă ei deosebită și legile sale speciale. Bulgaria ar 
lua în monarhia duplă o posițiune asemenea celei ce o are 
Ungaria. Corespondentulă e de părere, că acestă plană 
ar afla răsunetă la mai multe cabinete.

SOIRILE PILEI.
Vineri voră începe în Pesta conferințele miniștri- 

loră comuni. Voră lua parte Ia ele: ministrulă preșe
dinte austriacă contele Taaffe, contele Kalnokv, contele 
Bilandt, Kalay, Dunajevski. Ședința finală a conferin- 
țeloră, în care are să se stabilăscă proectulă bugetului 
comună pe anulă viitoră, se va țină în Viena, sub pre- 
ședința Maiestății Sale.

—x—
O comisiune constătătăre din funcționari dela ma

gistrată și din medici militari din Sibiiu visitâză mai 
multe edificii mari din acelă orașă, spre a găsi unulă 
potrivită ca spitală în casulă unui răsboiu.

—x—
Guvernulă austriacă a luată măsuri în contra în

tinderii colerii din Peșta și Raab. Călătorii din aceste 
localități voră fi supraveghiațl la graniță și supuși des- 
infecțiunei.

—x—
Pe când colera se întinde în Peșta, în același 

timpă versatulu bântue acolo în modă îngrozitoră. In 
săptămâna trecută au murită de vărsată 18 persăne 
într’o singură cji, afară de alte 23 persăne care au mu
rită mai nainte cu câteva tjile.

Camera de industria și de comerță din Brașovă a 
fostă oficială încunosciințată, că vama de esportă ce e- 
sista pănă acum de 50 parale pentru porumbă, vină și 
spirtă, la esportulă din Serbia s’a desființată prin legea 
dela 31 Iulie a. c.

—x—
„Neue ungarische Schulzeitung* comunică în Nr. 

30 dela 29 Iulie: „In Ungaria nordvestică s’a adresată 
ministrulă instrucțiunei cătră autoritățile bisericescl-scolare 
și acestea apoi cătră conferințele învățătoriloră cu în
trebarea, că 6re în scâlele poporale nemaghiare nu s'ar 
puți propune în unguresce vr’unu obiectă de învețămentu 
„fără să se păgubâscă limba maternă" — și aci s’a de
cisă pentru aritmetică. Acâstă procedere încă e nele
gală, căci numai cu puțină bunăvoință din partea preo-

țimei și învățătoriloră, după repețite asttelă de întrebări, 
n’ar mai rămâne decâtă fdrte puține obiecte de învăță- 
mântă, care să se propună în limba germană, -- său 
chiar să maghiarisâză scăla prin pră marele zelă ală 
învățătorului. Acâsta’i fârte imorală și ilegală." — ScițI 
că n’are gustă rău ministrulă-ariciu? Numai să nu’i stre- 
pedâscă strugurii dinții.

—x—
Studenții unguri dela facultatea de dreplă din 

Clușiu au hotărîtă și ei, ca și cei din Pesta, să intro
ducă portulă națională maghiară. La o petrecere ce au 
ținut'o în 15 Septemvre n. cu lăutari, unulă dintre con
ducători a rostită o vorbire pentru «Sfântulă bătrână" 
(Kossuth) și tinerimea hotărî, ca pentru a încorpora idea 
națională, să se întârcă la îmbrăcămintea strămoși- 
loră. S’a alesă o comisiune pentru esecutarea acestui 
plană.

—x—
In Debrețină, Pojună, Budapesta, Eperjes, Sâros- 

patak, Olușiu, Aiudă și Papa s’au luată disposiții pen
tru constituirea protestanțiloră într’o societate, cu sco- 
pulă de a înainta literatura și cultura poporală și cleri
cală a protestanțiloră și de a propaga credința și pa- 
triotismulă în fidelii evangelici și reformați. Desbaterea 
și constituirea definitivă se va face în luna lui Octomvre 
într’ună congresă, Ia care voră lua parte atâtă membri 
de ai confesiunei reformate câtă și evangelice. — Adecă 
ună nou soiu de „Kulturegylet" cu evlaviâsa mască a 
religiunei pe obrază. Mari «șîrețl* mai suntă și «KuL 
turegyletiștii», numai nenorocire că sară din Iacă în 
fântână.

—x—
Din Băla de pe Câmpia ni se raportâză, că re

colta în anulă acesta a fostă îndestulătâre; secerișulă 
bogată, cucurutjele de asemenea promită rodă bună. 
Vitele însă nu au nici ună preță și acâsta causâză multă 
mâhnire plugariloră noștri. Timpulă e frumosă și căl
dura mare.

—x—
Dr. Lueger deputată din Viena, într’o adunare a 

alegeforiloră a ținută o vorbire, în care, atingândă și ces
tiunea jubileului de 200 ani ală recuceririi cetății Buda, 
dise între altele. »Mi s’a urîtă de Cehi, când i-am vă
zută că se ducă se ia parte la esposiția din Pesta, s’au 
lingărită pe lângă Maghiari și și-au uitată de persecutații 
Slovaci. Trebue să urăscă și pe trimișii orașului Viena, 
cari au vânată grația Maghiariloră și și-au uitată că 
Germanii au fostă aceia, cari au recucerită Buda. Față 
de omenii aceștia e cu neputință a avâ altfelă de sim
țăminte, decâtă cele ale disprețului.»

—x—
Viceșpanulă comitatului Peșta primesce mereu dela 

comunele acestui comitată petițiunl, ca să recheme pe 
executori, pentru că n’au ce mânca, decum să mai potă 
plăti dările. Ce miseriăl

—x—
Dela posta din Seghedină a dispărută o scrisâre cu 

5000 fl. Faptulă se anchetâză.
—x—

Pe șoseaua Făgărașului s’a arestată o celă de 
Țigani, care e bănuită, că în trecută a comisă ună 
urtă prin spargere la tribunalulă din Brașovă.

—x—
Celimă în «Revista armatei" din Bucuresci, sub 

titlulă de: Bataliâne Carpatine: , D-nulă căpitană Venieră 
din regim, de dorobanți de Argeșă arată că înființarea 
unoră bataliâne carpatine este indispensabilă pentru ar

mata nâstră. D-sa enumără mai întâiu folosele acestora 
bataliâne, precum: înlocuirea dorobanțiloră în serviciulă 
de pază, care se va face astfelă mai bine jde ună corpă 
specială și se voră evita desele călcări ale frontierei. Cu
noștința perfectă a munțiloră la care voră ajunge bata- 
liânele carpatine, ceea ce va fi de mare importanță atâtă 
pentru operațiunile loră în timpă de răsboiu, câtă și pen
tru celea ale armatei la pâlele munțiloră etc. Apoi au- 
torulă propunerii face bugetulă a patru bataliâne car
patine și ajunge la suma de aprâpe 351 de mii lei. De 
altă parte arată, că serviciulă de pază făcută de 585 doro
banți, după „Monitorulă Oastei» No. 11, costă peste 100 
mii lei, cari scătjuți din cei 351 mii, rămâne a se aco
peri 251 de mii lei, cari scăcjuțl din cei 351 mii, rămâne 
a se acoperi 251 de mii. Pentru acesta autorulă face 
mai multe reduceri, mai alesă la Dorobanți și Călărași, 
și acopere suma trebuinciâsă, conchidândă pentru în
ființarea bataliâneloră carpatine*.

Din România se raportâză, că recolta viiloră va 
fi în anulă acesta slabă. Din tâte podgoriile s’au pri
mită informațiunl că în acestă ană nu se pote compta 
decâtă pe o recoltă dela 15—30 vedre vină de pogană ; 
er la Nicoreștl, Cotnari, podgoriile dimprejurulă la.șiloră, 
și în multe localități de peste Milcov, precum: Dealu- 
Mare, DrăgășanI etc., nici pe atâta nu se comptâză. La 
Odobești, unde recolta este de asemenea slabă, s’au 
presentată mai mulți cumpărători din Franța și Italia, 
cari voiescă a cumpăra mari cantități de vină, însă 
nu voră ave de unde să-și satisfacă cerințele precum 
credă.

—x—
„Curierulă financiară" scrie: Colera ivindu-se Ia 

Pesta cu care suntemă în frecuente relațiuni, consiliulă 
sanitară superioră a propusă și d. Ionă Brătianu minis
trulă de interne a aprobată a se lua următârele măsuri 
la frontierele despre Austro-Ungaria, câtă și în interiorulă 
țârei: 1. Să se stabilăscă ună serviciu medicală la Vâr- 
ciorova, la Turnu-Severină, la Predeală și la Ițcani pentru 
visitarea sanitară a călătoriloră, cari intră în țâră prin 
aceste puncte și pentru desinfectarea bagageloră. 2. Să 
se cprâscă intrarea în țâră a tuturoră vagâneloră de că
lători din Austro-Ungaria și să se desinfecteze latrinele 
dela tâte aceste vagâne, âr călătorii să urmeze călătoria 
în țâră în vagânele române, care se voră desinfecta după 
fiăcare călătoriă. 3. Să se oprescă la Turnu-Severină 
tâte vapârele de călători, care vină din susulă Dunării, 
âr călătorii și bagagele loră, care urmâză călătoria la vale 
să se îmbarce pe alte bastimente, care voră face cursele 
numai între Severină și Sulina. Bastimentele și echipa- 
giulă loră sosite din susulă Dunării cu călătorii voră fi 
oprite la Turnu-Severină, unde se voră desinfecta și isola 
după putință, după deșertarea loră de călători. 4. 
Se se înființeze Ia Vârciorova, Severină, Predeală și 
Ițcani câte o mică infirmerie pentru îngrijirea călătoriloră 
ce voră intra în țeră cu simptome suspecte de choleră.
5. Toți medicii reserviști, cari suntă totdeodată funcțio
nari și concentrați pentru manevre, să se desconcentreze.
6. Să se recheme din concediu toți medicii civili și să 
nu li se mai acorde concediu. 7. Să se pună în aplicare 
instrucțiile pentru autoritățile administrative privitâre la 
măsurile profilactice în contra cholerei asiatice.

Din munții apuseni.
Abrudă, în 17 Septemvre 1886,

Domnule Redactoră! Astăzi s’a constatată prin ju
dele de instrucțiune ală tribunalului din Alba-lei i, Otto
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sale onorifice, dâr destulă de grea. Raportulă său lu
crată cu studiu și diligință e ună operată de valâre 
permanentă, prin care a arătată pănă la minuțio- 
sitate mișcarea învățământului poporală în Sălagiu și 
influința binefăcătore a acestui despărțământă asupra 
vieții nostre sociale; — scurtă: a pusă în prospectă o 
monografiă a învățământului și stărei culturale a Româ- 
niloră din Selagiu.

După ce între aplausele publicului, raportorulă șl-a 
terminată citirea și alegându-se comisiunea pentru în- 
cassarea taxeloră, ședința fu suspendată pe ună timpă 
anumită.

La redeschiderea ședinței, se urmâză desbaterea 
obiecteloră după programă. Dintre decisiunile mai im
portante amintescă două: Premiele pentru învățătorii di- 
ligențl nu numai se voră susține din partea despărță
mântului, ci se voră și spori, a 2 a s’au escrisă dâuă 
premii câte de 15 fl. pentru doi învățători ambulanți, 
cari în primăvera anului viitoră în anumite comune de
semnate prin comitetă voră ține conferințe publice pen
tru poporă de economiă și în specială despre grădi
nărită.

Terminându-se desbaterea puncteloră din programă, 
ca celă din urmă a fostă depunerea mandatului comite
tului centrală, a cărui periodă de 3 ani pe câtă timpă 
fu alesă, a espirată. Adunarea tace nouă alegere pe 
alți trei ani următori. Cei vechi mai toți suntă realeși 
anume: Rdsmulă D. Vicariu Alimpiu Barboloviciu ca 
președinte, Andreiu Cosma actuariu, D. Georgiu Popă 
dela Basesci, D. Giorgiu Filepă dela Tașnadă, Ioană 
Cherebețiu, Ioană Sârbu, Fioriană Cociană și V. Patcașiu. 

(Va urma.)

Oelberg, unii nou casO de delapidare comisii prin judele 
cercualti Gelei Kâlmân din Abrudii.

încă pre la începutulă lui Iuniu a. c. d. Teodoră 
Tomușiu din BuciumO-CerbulO a depusă la judecătoria 
regală din Abrudă 1512 fi. Acâstă sumă a primit’o în 
bani numărați judele cercuală Gelei Kălmân.

Contrară ordinațiuniloră mai înalte, cari dispună, 
ca banii depuși la judecătorii în termină de 48 ore să 
se depună la perceptoratele regesci, judele Gelei a întorsă 
suma depusă pentru acoperirea lipseloră sale private, ba 
nici la repețitele solicitări ale adversarului depunentelui, 
judele Gelei nici n’a depusă banii la perceptorată și nici 
nu i-a estrădată execventului, așa câtă la urma urme- 
loră acesta s’a vădută nevoită a face lucrulă cunoscută 
președintelui tribunalului, ba dâră chiar și ministrului.

Cercetândă astăzi d-lă jude Oelberg și d-lă procu- 
roră Tribus starea lucrului, s’a constatată pe deplină, 
că judele Gelei a schimbată cu totulă destinațiunea ba- 
niloră depuși prin d-lă Teodoră Tomușiu, și numai în 
presăra învesligațiunei, adecă dupăce a sciută, că în 
<|iua următâre voră fi examinate actele, a espedată banii 
la adressa execventului.

Juriștii noștri au aflată de ună ce bizară proce
dura tribunalului din Alba-Iulia; pentrucă comisiunea 
învestigătare, fiindă compusă din d-lă jude și procurorulă 
Tribus, acestă din urmă domnă a nimerită în Abrudă 
cu 2 (jile mai de timpuriu, ca d-lă Oelberg, și se dice 
că și-a luată cvartirulă tocmai la judele Gelei Kălmân.

Avut’a scire d-lă procuroră, că peste 2 va veni 
și d. jude Oelberg spre a investiga afacerea domnului 
casei său ba ? Aceea noi nu o scimă; scimă însă a- 
tâta, că judele Gelei în cele 2 dile a petrecută mai multă 
în Roșia montană, de unde a și adusă paralele plătite 
în presăra învestigațiunei.

Acesta este judele despre carele se (iice în ultimulă 
numără ală farului ungurescă »Kozărdek“, că pâte servi 
de modela pentru toți judii din Ungaria.

Suntemă curioși a vede și resultatulă acestei afa
ceri, — și tare ne tememă, că cei competențl voră trece 
și peste acăstă delapidare la ordinea cailei.

Corespondentului.

Hotoanu, Septemvre 1886.
(Adunarea despărțementîdui XI alic Asociatiunei si a 

Reuniunei femeiloric române sUlăgiene).
Sălagiulă ărăși a avută o sărbătore națională. In 

30 Aug. a. c. s’a ținută adunarea generală a Desp. XI 
ală Assoc. transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română la olaltă cu a Reuniunei femeiloră ro
mâne sălagiane în comuna T. Santău și în presența unui 
publică numărosă ca și care noi cești din marginea Să- 
lagiului apusănă suntemă dedați a vedă pe aceste locuri 
numai fârte arareori.

In diminăța cailei, după săvârșirea oficiului divină, 
unde au cântată frumosă chorurile parochiale: ală ju- 
nimei române din locă și ală celei din .Hotoanu, Comitetul 
centrală ală Despărțământului XI s’a întrunită Ia o șe
dință spre a împărți premiele între învățătorii cei mai 
meritați din Sălagiu. Dintre concurenți — 18 la nră — 
premiulă primă: O vacă cu vițelO, l’a obținută Ipathie 
Todorânu învăț, și cant. în Domninu, ală 2-lea O scrâfă 
cu 5 purcei, Teodoru Medanu învăț și cant. în Hotoanu, 
ală 3-lea ârăși o scrâfă cu 5 purcei, Ioană Sălagianu 
înv. în Cațielulă română, ală 4-lea de 20 fl. Teodoru 
Varna înv. în Basesci, ală 5-lea de 4 galbeni, Macedonă 
Botiann înv. în Cosniciu, ală 6-lea de 15 fl. lonă Lazaru 
înv. și cant. în Simleu, ală 7-lea de 10 fl. Ionă Mân
druță înv. cant. în Banișiori, ală 8-lea ârăși de 10 fl. 
Fioriană Iepure înv. în Peceiu ală 9-lea de 2 hectolitri 
grâu curată de sămânță: Nechita Liscanu înv. în Cizeriu 
și ală 10-lea oferită de protopopulă D. Coroianu 10 fl. 
Ionă Ciupea înv. în Pria. Toți concurenții suntă învă
țători buni, cari în măsură mai mare seu mai mică au 
întrunită condițiunile de a pută fi premiați, fiindă însă 
premiele deocamdată numai 10, li s’au esprimată laudă 
pentru sîrguință. ,

După săvârșirea acestora, cătră orele 9 a. m. ofi
cialii despărț. intrară în sala adunării în mijloculă unui 
publică frumosă și Reverendissimulă Domnă Vicariu A. 
Barboloviciu, ocupândă scaunulă presidială, prin ună 
discursă rostită cu elocință și ascultată cu atențiune 
de toți cei presinți — vorbindă despre influința culturei 
la poporele vechi și nouă și despre tendința nouă spre 
lățirea sciințeloră reale, — a dechiarată ședința adunării 
gener. de deschisă

înainte de a se trece la ordinea cjilei, D. Coroianu, 
în numele comitetului de primire și a poporului ro
mână din locă și jură, prin cuvinte calde bineventâză 
pe oficialii ambeloră societăți și pe toți on. âspețl, cari 
necruțândă spese și ostenelă, au venită din locuri de
părtate la acâstă adunare.

Ședința deschisă se începe cu cetirea raportului 
despre activitatea anuală a comitetului desp. XI selă- 
geană. D. actuară Andreiu Oosma a dată dovedi ecla
tante că și de astădată a fostă la înălțimea misiunei 

gară o notă, cerândă ca procesulă oficeriloră și 
a celorlalte personagii arestate pentru complici
tate în lovitura de stată dela 21 Augustă să nu 
se facă înainte de a se liniști spiritele. Germania 
din parte’i a sprijinită cererea Rusiei, dăr cji- 
cendă că nimică să nu se facă, în sensulă re
gresiunii culpabililoră, pănă la sosirea generalului 
Kaulbars. Guvernulă bulgară va răspunde mâne 
în Jmodă oficială. Sensulă răspunsului va fi, 
:?ârte probabilă, că ancheta nu trebue să fiă 
oprită, dăr că în ori ce casă deschiderea proce
sului nu va avea locă decâtă după mai multe 
săptămâni.

Astăzi 19 Sept, s’a prefăcută în cenușă dra- 
3elulă scâlei de cădeți. Ună batalionă forma 
pătratulă în mijloculă căruia să aflau elevii școlii. 
Maiorulă Popoff a pronunțată înaintea loră o 
alocuțiune vestejindă actulă comisă în nâptea de 
21 Augustă. După aceea drapelulă a fostă a- 
runcată în flăcări. Totă asemenea s’a arsă la 
Radomir drapelulă regimentului Strunsky. încă 
2 incidente întârdiază momentulă în care se va 
putea produce împăcarea între Bulgaria și Rusia. 
Primulă e privitoră la banchetulă de Sâmbătă 
unde s’au ridicată numărâse toasturi. D. Stam
bulov și alte persâne ar fi pronunțată âre-cari 
cuvinte, care ar fi fostă raportate consulatului 
Rusiei, care s’ar fi plânsă de acâsta. Se <Țce, 
că ar fi fostă vorba de Țar, dăr Bulgarii afirmă 
că numele Țarului n’a fostă nici măcară pro
nunțată, nici nu s’a făcută la elă vre-o alusiune. 
Ală doilea incidență este privitoră la nota Ru
siei în privința pedepsirii persâneloră compro
mise în lovitura de stată. Guvernulă bulgară 
a remisă astăzi răspunsulă său la consulatulă 
Rusiei.

Ucasulă privitoră la alegerile pentru marea 
adunare nu s’a publicată încă. Data de 11 Oc- 
tomvre fixată mai dinainte va fi probabilă schim
bată.

Drapelulă regimentului Strumski nu avea or- 
dinulă S-tnlui George. Sgomotulă cum-că acestă 
ordină ar fi fostă arsă împreună cu drapelulă e o 
născocire rău-voitâre. Soldații regimentului Strum
ski trecendă pe la Radomir a încercată să mal
trateze pe ofițerii cari i-a condusă contra prin
țului Alexandru, dăr au fostă împedicați de gar- 
nisână.

Ultime sciri.
Bublinu, 20 Septemvre. Sâmbătă au isbuc- 

nită numerâse turburări la Belfastu. Mulțimea 
voindu se libereze pe prisonieri, poliția a făcută 
usu de arme. Doi turburători au fostă omorîțl 
și mai mulți alți răniți.

Strasburgu, 20 Septemvre. — împăratule a 
plecată ieri la Baden-Baden. Prințulă imperială 
se duce astăcli la Metz să represinte pe împărată 
la marele manevre. Impăratulă a adresată ge
neralului Keuduck ună ordină de di în care 
exprimă satisfacțiunea ce ia căusată ală 15-lea 
corpă de armată. Elă spune că acestă corpă 
va proba lumii, în ori ce timpă, câtă de multă 
tâte popârele germane suntă animate de ună 
singură spirită și de o singură aspirațiune.

Viena, 20 Septemvre. — „Fremdenblat“ 
condamnândă într’ună modă sinceră atentatulă 
dirigiată contra d-lui Brătianu, spune că nu tre- 
bue să existe nici o îndoială asupra caracterului 
amicală ală raporturiloră politice ale Austriei 
cu România, cu tâte neînțelegerile ivite in pri
vința politicei economice.

Viena, 20 Septemvre. — Se telegrafiază 
din Constantinopolă cătră „Noua Pressă Liberă“ 
că Pârta a fostă învitată de Anglia, Austria și 
Germania se facă pregătiri pentru ocuparea Rume- 
liei în casulu în care Rusia ar întră în Bulgaria.

Viena, 20 Septemvre. D. Sturza venindă 
dela Berlină a visitată pe contele Kalnoky.

Berlina, 20 Septemvre, „Gazeta Germaniei 
de Nord“ spune că Rusia n’a cerută nici o con
cesiune. Nu se p6te cere deci garanții pentru. 
Germania relativă la atitudinea Rusiei. Același 
c|.iară desminte că contele Kalnoky ar fi cerută 
prințului de Bismarck dâcă aprobă politica Ru
siei și că d. de Bismarck ar fi răspunsă că ab
dicarea prințului ar fi mijloculă de a împedica 
o ocupațiune rusăscă. Ea mai desminte că înțe
legerea anglo-italiană a oprită ocupațiunea. Pănă 
la revoluțiunea din Filipopolă tâte puterile erau 
satisfăcute de situați unea din Bulgaria, cu tâtă 
marea influență ce exercita Rusia acolo, și se 
considera acăstă influență, ca compatibilă cu li
niștea Europei și onârea Germaniei.

Moscva, 19 Septemvre. ț)iarulă „Viedo- 
mosti“ povestește diferite împrejurări ce tindă a 
demonstra, după ârecari mărturisiri ale căpitanu
lui bulgară Zancov, acum în Moscva, că d. Stam- 
bulov a înșelată pe poporulă bulgară făcendu-lă 
să crâtjă că Țarulă aprobă reîntârcerea prințului 
Alexandru.

Sofia, 19 Septemvre. — Ună banchetă la 
care asistau toți deputății din Rumelia s’a dată 
ieri săra. Erau de față d-nii Stambulov, Rados- 
lavov, colonelii Mutkurov și Nicolaev, precum și 
principalii autori aii revoluțiunii din Filipolă. S’au 
ridicată numerâse toasturi. D. Stambulov a pro
nunțată ună discursă patriotică, care a fostă aco
perită de aplause. Serbarea avea unu caracteră 
privată.

Consululă Rusiei a remisă guvernului bul
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MADRIDU, 22 Septemvre. — Soldații re
voltați au fostă cu totulă împrăștiați. Cei din 
urmă insurgenți s’au refugiată spre nord vestă 
în munți. Regina se întârce Duminecă și să 
plănuesce o primire sărbătorăscă.

SOFIA, 22 Septemvre. — Decretulă, prin 
care alegerile pentru marea Sobraniă se fixâză 
pe cjhia de 10 Octomvre, s’a subscrisă ieri.

Mulțumită publică.
Prin d. Teodorii Blaga, învățătorii în Șomeuta mare, 

am primita suma de 18 fl. 53 cr. v. a. colectată cu 
ocasiunea ținerei adunărei generale pentru fondula de 
teatru românO, ținute la 11 și 12 Augusta a. c. în 
Șomeuta mare. Primescă toți mărinimoșii contribuitori 
mulțămirile mele cele mai adânci, Dumnedeu le râsplă- 
tescă pentru că nu au uitată strigătulO meu de durere, 
ci au sărită ca se mă ajute in nefericirea mea.

Tiga, 19 Septemvre 1886.
Vasiliu Mălinașu, 

fosta teologa de anulă aia Il-lea 
în sem. din Gherla.

Bibliografia.
Foia diecesană, organă ală eparchiei gr. or. ro

mâne a Caransebeșului; apare în Caransebeșă în fiă- 
care Duminecă și costă 5 fl. sâu 14 franci pe ană. Re
dactorii; Ioană Bartolomeiă. Nr. 35 dela 12 Septem
vre n. conține: Scâla de fete din Sibiiu. — Amintiri 
despre Gr. M. Alexandrescu. — Despre casele de păs
trare poștale ale statului. — Varietăți. — Corespondență.

Romănische Revue, revistă lunară, politică literară; 
apare în Reșița sub direcțiunea d-lui Dr. Corne lius 
Diaconovich și costă 8 fl. sâu 25 franci pe ană. — 
FascicululC VII—VIII dela 1 Augustă conține: Die poli- 
tischen Parteien der Romănen in Ungarn und Sieben- 
burgen. — Der romănische Lehrstuhl in Klausenburg. — 
Rundschau. — Die Rumănen der Oesterreich-Ungarischen 
Monarchie, von Donato Sauminiatelli. — Daco-Româ- 
nische Sprachforschong. — Harap alb. — Andronim und 
Filana, oder: Der Teufelsstein. — Literatur und Kunst.
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Uurauln la buraa de Viena J8aarsa d<? SfimeiErcseL

1886.

din 21 Septemvre st. n. 1886.
Rentă de aurii 4°/o • • • 106 40 
Rentă de hârtiă 5°/o • ■ 94.10 
Imprumutulâ căilorfl ferate

ungare........................—.—
Amortisarea datoriei eăi-

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... — —

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
B nuri rurale Banat-Ti-

zniști..............................104.60
Bonuri cu cl. de sortare 10 .60 
Bonuri rurale transilvane 10 .60 

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu 

ung..................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.20 
Renta de arg. austr. . . 85 20
Renta de aurii austr. . . 117 80 
Losurile din 1860 . . . 140 0
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 862.—
Act. băncel de credita ung. 287.—
Act. băncel de credita austr. 276. 
Argintuia —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.57 
Londra 10 Livres sterlinge 125.20

Cota oficială dela 8 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 941/4 943/4
Renta rom. amort. (5%) 96i/2 97—

» convert. (6°/0) 88 — 881/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit tone, rural (7°/0) . . 103s/4 iot—

>, » (5°/o) • 87i/2 87*/4
> » urban (7%) . . lOOVa 101—
’ ’ » (6°/o) • 92— 92i/2
» » > (5°/o) • • 82— 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1030 1046
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272 276

< » » Națională 213 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.95 14.15
Bancnote austriace contra aură. 2.0P/t 2.02

gâștigu sigurii.
Persone solide din orl-ce clasă, cari voiescă a să 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiunî fârte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 
zicu cu ușurință fi. 100 pană la fl. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstâdtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADMEâZt & CIE, Budapesta

Concursă
Prin acGsta se escrie concursu pană în 25 Sep

temvre 1886 pentru ocuparea postului de învățătorii în 
clasa II. la scola elementară grt cat din Telciu, împre
unată cu salaru anuală de 200 fl+ din fondulă acestei 
scole, de ridicată în rate lunare anticipative, învitându- 
se doritorii de a reflecta la acestă postă, ca pănă la 
terminulă statorită se-și înainteze suplicele sale prove- 
dute cu documente de cualificațiune, servită și purtare la 

Senatulu școlarii gr. cat. în Tclciit.
3—3 comitatulu Bistrița-Năseudîi.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămil pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulti mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANSa

se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorti 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîî a ni se trimite esactii arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtl ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ ș6se luni..........................................6 fl. —
M unii anu........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .... 10 franci
„ șăse luni . . . . .... 20 h

,, unu anu .... .... 40 h

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersulă trenuri lorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiuști-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealti-Budapesta Budapesta—Bredeald

BucurescI

Predealâ

TimișQ

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(

Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
Aiudă 
Vințultt de sustt 
Uiâral 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbBu 
Aghiriștt 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
F ugyi-V âsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

7.30
1.14

9.56
10 29

Tefușik-1 radft-Bndapesta Budapesta- Aradd-TeftușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenăomnibus omnibus peredne peradne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 --
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 _ 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arwdft 3.37 — 5.25
siinena (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 6'19,
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.51
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 - - 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațu 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradti 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 5.10 1 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 | Teiușfii 1205 — 2.24

Aradd>'S'i£niș,6ra Amenda (Piski)

Treuu Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibm peradno porsdne peradne omnlbifl omnibua

A vad fi 5.48 6.05 11.50 2.23
Aradulîi nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Săgb 6 44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
'S’fimîși4ra 9.02 — 9.08 Petroșeut — 4.04 6.39

Timlș6ra-Aradfi Fetroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâno persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișdjra 6.25 _ 5.00 PetroșenI 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămefh-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegil 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 ——
Aradift 9.27 — 8.17 10.53 1,35 —

(

(

(
(

(

( 
(

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibui

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

11.10
1.45

— 1 —
7.40 3.15 6.20 8.00

11.05 3.44 7.29 9.11 11.40
2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 6.41 — 1.28 —

' — — 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 .—.
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 .—
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
-— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— 10.28 5.05 6.43 —

10.45 __ — 7.03 —
11.14 — 7.26 —

1.06 ___ — 8.51 —
— _ — 9.31 —

2.01 — 9.43 —.
2.10 _ — 9.51 —
2.19 _ — 9.58 —
2.33 __ — 10.24 —i
3.35 . — 10.44 —
4.09 ___ — 11.28 - -
4.29 . — 11.44 —
5.0 _ — 12.18 —
5.45 — — 12.36 —
6.06 — — 1.22 6.01
6.45 — — 1.56 6.40
7.40 _ — 2.34 7.20
8.07 — — 3.02 8.01

10.05 — — 4.41 10.05
11.02 — — 5.30 11.02
11.37 — — 6.03 11.37
12.14 — — 6.35 12.14
1.09 .—. —. 7.14 1.09
1.55 5.45 — _ 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 .11.451“ 9.40

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V ăsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Ciulin

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea

1.45
2.32
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3.12
4.59
5.30

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56 
cTăl

6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11.—
11.15

1.09
3.29
6.38

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Ui6ra 
Vințulft de 
Aiudfi 
Teiușă 
GrăciunelC
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mic 
MediașG 
Elisabetopole 
SigișdT» 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

sest

Brașovtt
Timiștt

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15
8.00

Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile grâse.
3.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

5.17
5.25

10.—

Fradealii

BucurescI

Tipografia ALEXI BrașovG. Hârtia din fabrica d-loriî Koniges & Kopony, ZernescL


