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Faptulfi, că Rusia a încredințată pe cona

ționalii sei din Bulgaria scutului guvernului fran- 
cesă este viu discutată în pressa europână. Efec- 
tulă ce l’a făcută asupra Rușiloru înșiși se es- 
primă într’ună articulă apărută în „Novoie 
Vremia", în care se 4’ceî „Principele Bismark 
s& aibă în vedere, că Rusia păte conta acum cu 
siguritate pe Francia. Dâcă Germania ar mai 
pretinde ca Rusia să aducă nouă jertfe în Bul
garia, ar urma imediată rechiămarea ambasado
rului Șuvalov."

Este fbrte semnificativă acestă limbagiu mai 
alesă dăcă vomă avă în vedere modulă cum 
se esprimă aceeași fdiă oficiăsă rusâscă asupra 
sentimenteloră ce le nutrescă Rușii față cu 
„Nemții". Sub „Nemți" înțelege „Novoie Vremia" 
pe Germani atâtă ca și pe Austriaci. Vorbindu 
despre ună viitorii răsboiu cu acești „Nemți" 
numita făiă esclamă în modă patetică: „Dăcă 
poporulă rusescă s’ar pută bucura vreodată de 
ună răsboiu, acesta ar fi numai răsboiulă cu 
„Nemții", și dăcă poporulă rusescă ar fi gata 
de a-și vărsa vreodată totă sângele său și de 
a’și încorda tăte puterile sale, acăsta s’ar în
tâmpla numai atunci, când i s’ar cere a-și apăra 
independența față cu Nemții..."

Probabilă, că acestă limbagiu vehementă ală 
făiei panslaviste urmăresce deocamdată numai 
scopulă de a face presiune asupra Germaniei, 
dăr nu se păte nega de altă parte, că, de când 
cu plecarea generalului Kaulbars din Bulgaria, 
Rusia manifestă nemulțămire cu atitudinea Ger
maniei.

In privința acăsta (|ice „Neue freie Presse" 
între altele: Faptulă că Rusia cu tătă bunăvo- 
voința ce i-a arătat’o Bismarck, a pretinsă mai 
bucurosă serviciele Franciei, puindă pe supușii 
ruși din Bulgaria sub scutulă ei, este, pe lângă 
caracterulă ofensătoră ce lă posede, de o însem
nătate principiară. Ar fi negreșită ună lucru 
pripită, dăcă amă deduce de aici, că s’a făcută 
deja celă dintâiă pasă pentru o alianță ruso- 
francesă, care de 4ece ani încăce neliniștesce pe 
pesimiști în Europa; dăr ideile Țarului trebue 
că s’au schimbată în modă însemnată, deărece 
a perdută antipatia ce-o avă contra republicei 
francese într’atâtă, încâtă să cără acum dela 
aceeași republică ună însemnată serviciu de a- 
mică și să-lă și primăscă.

E adevărată, adauge numita făiă, că pre
cum stau acj.î lucrurile Rusia n’a putută însăr
cina cu scutulă supușiloră săi în Bulgaria, nici 
pe Anglia, nici pe Austro-Ungaria și Italia, 
după ce aceste puteri au documentată vederi 
opuse celoră rusesc! în afacerea bulgară; dăr nu 
mai puțină adevărată este, că nu Francia, ci 
Germania a fostă, cătră care trebuia să’șl adre
seze Rusia mai întâiu cererea sa, mai alesă după 
ce principele Bismarck era gata de a-o împlini 
necondiționată, și dăcă cu tăte aceste s’a făcută 
apelă la serviciulă Franciei, faptulă acesta do- 
cumentăză o nemulțămire în contra Germaniei, 
care nu cerespunde amiciției de pănă acuma.

Țarulă s’a supărată pe tătă lumea afară de 
Francia și acăsta nu va se însemne puțină, de
ărece tătă politica Rusiei atârnă dela voința Ța
rului. Ca o dovadă câtă de rea este în mo
mentele de față disposițiunea la curtea rusăscă 
se cităză și casulă cu decorarea cavasului (gen- 
darmului dela consulată) rusescă din Filipopolă.

Despre acestă cavasă se scie, că vrândă să 
rupă de pe părete placatele autoritățiloră bulgare 
a fostă împiedecată de polițiști; atunci împuș- 
cândă cu revolverulă polițiștii s’au răpetjită asu- 
pră-i și l'au căptușită cum. se cade. Kaulbars 
a cerută satisfacțiune și refusându-se acăsta a 
plecată din Bulgaria. Voinicosulă cavasă însă 
a fostă distinsă într’ună modă surprincjătoră cu 

crucea s-lui George, care se dă numai pentru 
fapte eroice în răsboiu.

Se crede și din acestă faptă, că Țarulă e 
fărte amărîtă și amărăciunea lui păte avă în îm
prejurările de față încă nisce urmări grave. Amicii 
păcii în Europa au prin urmare dreptate de a 
fi îngrijațl pentru viitărea desvoltare a lucruriloră.

Primindă importanța petițiune, ce a fostă 
predată Maiestății Sale în 11 1. c. de cătră d-nii 
Dănilă Li ca și Gavrilă Mânu în numele po 
porațiunei fostului ală doilea regimentă de gra
niță, ne grăbimă a o da publicității. Eată cari 
suntă seriăsele gravamine ale granițeloră:

A șesea suplică, cătră Maiestatea Sa a 
foștilor!! grănițeri din altii 2-lea regimentă 

românescă de graniță.
Maiestatea, Păstră cesară și regăsea apostolică!
Preasupusa poporațiuue a fostului alb doilea regi

mentă românescă grănițerescă de infanteriă din Ardeală, 
constrînsă prin împrejurările ivite, îndrăsnesce cu pro
fundă devoțiune, cu modestiă naturală și nefățărită a 
espune dinaintea preaînaltului tronă ală Maiestăței 
Văstre cesareo și regăscă apostolică uneltirile și nelega- 
lilățile, ce se aplică față cu ea din partea înaltului re- 
gimă regescă ungurescă și a organeloră instituite de elă, 
a aduce înainte faptele, spre a documenta acestea și a 
cere cu profundă reverință dela Maiestatea Văstră ce- 
saro și regescă apostolică delăturarea aceloră uneltiri și 
nelegalitățl cu atâta mai vărtosă, cu câtă subsemnatei 
poporațiunl prea supuse nu i s’a denegatu dela înălțimea 
tronului Maiestăței Văstre nicl-odată ajulorulă și drep
tatea cerută în strîmtorările sale, ci din contra ’i s’a dală 
totdăuna prea grațiosă.

Poporațiunea grănițerescă prea fidelă și prea su
pusă tronului Maiestății Văstre cesară și regăscă apos
tolică avuse convingerea, că prin încheiarea contractului 
făcută cu înaltulă erariu r. u. dtto 12 Marte 1872 afa
cerile sale în privința posesiunei în privința bunuriloră 
și averiloră sale avitice și-au aflată resolvirea deplină și 
s’au asigurată, și acăsta cu atâtă mai multă, cu câtă 
Maiestatea Văstră cesaro și regăscă apostolică V’ațî in
durată a sancționa acelă contractă cu] valăre de 
dreptă.

Intr’aceea se vede cu devoțiune subsemnata popo- 
rațiune amară înșelată în părerea ei, deărece de pre- 
sentă înaltulă regimă r. u. sub pretestulă esecutărei de- 
terminațiuniloră acestui contractă a instituită o comisiune 
din sînulă înaltului ministeriu, care față cu poporațiunea 
fostă grănițărăscă se pare a nu fi prea binevoităre.

De presentă numita comisiune și în urma acesteia 
înaltele ministere r. u. și organele instituite de aceste 
înțelegă necorectă determinațiunile chiare ale contractului 
sancționată de Maiestatea Văstră, er cuprinsulă preaînal 
teloră rescripte și disposițiunl date în afacerile năstre 
îlă esplică greșită, unele determinațiunl ale acelora ie 
ignorăză cu totulă, fapte positive esistente nu se iau in 
considerațiune, și tote acestea pentru a pute deduce acele 
consecințe, cari potă fi aplicate în nefavorulă, ba spre 
totala ruină a prea devotată subscrisei poporațiunl gra- 
nițerescl, care din vechime a rămasă totdăuna credin- 
ciosă tronului Maiestăței Vostre cesaro-regescl apostolice, 
statului și patriei.

Spre scopulă esecutărei decisiuniloră acestei comi- 
siunl fu așezată și aici în comitată ună organă tocmai 
potrivită spre acăsta în persăna Ilustrităței Sale d-lui 
baronă Dasideriu Banffy, cornițele supremă ală comita
tului Solnocă-Dobecă. Și de faptă nici că se putea afla 
ună omă mai răuvoitoră granițeriloră și intereseloră 
sale, care cu desconsiderările sale a întrecută și cele 
mai esagerate așteptări ale comisiunei memorate.

Procederea comisiunei amintite mai susă, și res
pective a înaltului regimă și a organeloră sale — cule- 
zămă a afirma cu profundă reverință anume spre acest 
scopă instituite — prin care procedere] fidela și su
pusa popurațiune subsemnată prin uneltiri și nelegali- 
tăți este atacată în proprietatea ei, în bunulă și averea ei 

avitică, se păte detaila mai alesă în trei direcțiuni ș 
adecă:

a) cu privire la fondurile'scolastice și de stipendii 
Năseudene,

b) cu privire la păduri și preste totă la afacerile 
sifvanistice,

c) cu privire la procesulă intentată de familia 
conte Kemăny, respective baronă Kemăny, pentru recu- 
noscerea dreptului de proprietate asupra mai multoră 
munți, cum și pentru o desdaunare de 3 miliăne fl. v. u.

Cu adencă devoțiune subscrisa poporațiune î-și 
permite a înșira Maiestății Văstre cesare și regescl apos
tolice cu profundă respectă acele fapte, cari dovedescă 
pe deplină uneltirile și nelegalitățile, precum urmăză:

ad. a) Cu privire la fondulă scolastică și de sti
pendii.

Cum arată estrasulă din raportulă c. r. comande 
generale a Ardealului cătră c. r. consiliu de răsboiu 
ală curții din 3 Maia 1841 Nr. 1774 alăturată pră u- 
inilită sub /I poporațiunea granițerăscă din fostulă ală 
doilea regimentă românescă de graniță a întemeiată 
încă în anulă 1841 pe timpulă sustărei graniței militare 
așa numitulă fondă de montură din mijlăcele proprie, 
fără ca se fi contribuită ceva la acăsta fondulă țărei 
seu erariulă militară ală statului.

Cu ocasiunea desființărei graniței militare Majesta- 
tea Văstră cesară și regescă apostolică prin autografulă 
din 20 lanuariu 1851 alăturată sub /2 V’ațî îndurată 
prăînaltă a recunăsce poporațiunei fostiloră grănițeri 
dreptulă de proprietate la fondulă de montură și ală 
lăsa în posesiunea și administrarea ei.

De asemenea la desființarea fostei granițe militari 
poporațiunea grănițărăscă prin deputății ei plenipotențiațl 
trimiși din tăte comunele grănițerescî, conformă dechia- 
rațiunei alăturate sub /3 s’a decisă a nu împărți fondul 
de montură, ci venitele acestui fondă le-a destinată ca 
stipendii la institute mai înalte, însă esclusivă pentru 
fiii poporațiunei grănițerescî.

Așaderă nu se mai păte trage la îndoială că fon
dulă de montură s’a înființată prin poporațiunea fostă 
grănițărăscă din mijlăcele proprie și totă prin aceea s’a 
străformată în fondă de stipendii și s’a destinată pen
tru educațiunea și cultivarea la scăle și institute de cul
tură mai înaltă eschisivă pentru fiii proprii, că prin ur
mare actualulă fondă de stipendii este proprietate es
chisivă a foștiloră grănițeri respective a descendențiloră 
loră și la gustarea din venitele aceluia suntă îndreptă
țiți Dumai descendențl și succesori legali ai foștiloră 
grănițeri.

Mai încolo e faptă în genere cunoscută, cumcă lo
cuitorii Someșiului ab origine încă înainte de militari- 
sare au fostă ămenl liberi, a căroră comunități au a- 
vută drepturile loră regali proprie între acestea și dreptă 
propriu de cârciumărită. Acestă împrejurare se dove- 
desce dealtmintrelea și prin diploma regelui Mathia adu
să pră umilită sub /4. (Va urma.)

Din delegațiuni.
Delegațiunea ungară. Ședința dela 18 Noemvre 

se continuă în comisiunea pentru armată desbaterile asu
pra introducerii puscei de repetițiă.

Minislrulă comună de răsboiu Byladt-Rlieidt (jice 
că numărulă pusciloră pentru înarmarea Infanteriei și 
vănătoriloră pentru statulă de resboiu amăsurată organi- 
sării e de 488,712, la care se adauge provisiunea de 
reservă de 5O°/0 cu 244,356, așa că numărulă pusciloră 
se urcă cu totulă la 733,068. Prețulă de 36 fl. pentru 
fabricarea unei pusei Mannlicher e moderată. Cu mu- 
nițiunea, 200 cartușe de pușcă, cu transportul^ etc. costă 
47 fl. 30 resp. 15 cr. Puscile tote voră costa deci 34'7 
miliăne. Fabrica de arme din Steyr ar putea în trei ani 
să fabrice puscile pentru înarmarea infanteriei și a vă- 
nătoriloră. Dăcă se va înființa în Ungaria o fabrică de 
arme de ună consorțiu, precum se 4ice, și va putea fa
brica puscile ca în Steyr și cu același preță, atunci o 
parte i se va încredința și aceleia.

Edm, Szalay întrebă: adevărată e, că sistemulă 
Mannlicher, ultimulă modelă, a fostă oferită altoră state 
dăr respinsă? Dăcă se rupe o pușcă se mai păte folosi 
pușca ?
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Ministrul^ Bilandt-Rheidt nu crede că acestă mo
delă a 'fostă oferită altoră guverne. Dâcă se rupe o 
până, pușca se pâte folosi cu câte ună cărtușă, și apoi 
până ușoră se pâte înlocui cu alta.

Emeric Ivanka cjice că e bine să fiă o fabrică de 
arme în Ungaria, ca să nu fiă espusă administrațiunea ar
matei periculeloră, când inimiculă ar pune mâna pe sin
gura fabrică ce esistă.

Akusiu Bebthy întrebă, că nu s’ar putea amâna 
procurarea noueloră pusei pe mai târziu, celă puțină 
cu unu ană.

Ministrulă Byladt-Rheidt declară, că n’ar putea lua 
asupra și respunderea pentru acesta amânare.

Alexandru Ilegediis încă e de părere, că afacerea 
nu se pâte amâna. înființarea unei a doua fabrice e 
necesară și din motivulă, ca în casă de nevoiă să se 
pâtă fabriea mai multe pusei.

Moriz Wahrmann nu crede că lucrulu se pâte 
amâna. Că voră fi mai târziu pusei mai bune, e altă 
ceva, acum însă să o acceptămă pe cea bună.

Enric Zichy dice, că armata trebue să fiă bine înar
mată. Ce privesee pușca e responsabilă ministrulă de 
răsboiu.

Virgilă Szilagyi e pentru esecutarea acestei reforme 
pănă ce e pace; în tirnpă de răsboiu nu se pâte face.

Thaddăus Prileszky votâză suma ce se cere, dâr 
accentueză că fără finanțe regulate nu pâte esista nici 
o mare putere.

Ministrulă de resboiu Bylandt-Rheidt declară, că e 
gata să dea o parte din pusei să se fabrice în Ungaria, 
dâcă se va înființa fabrica.

Postulă se voteză și ședința se încheiă
Delegațiunea austriacă. Ședința dela 18 Noemvre : 

se desbate în comisiunea bugetară asupra preliminariului 
ministeriului de esterne.

Ministrulă de esterne Kalnoky cjice, că tractatulă 
din Berlină are să fiă susținută ca basă a ordinei ac
tuale. Și Rusia s’a esprimată astfelă. Bulgarii au spartă 
mai ântâiu tractatulă, dâr cu acesta nu vrea să le facă 
imputare, ci constată numai ună faptă. In cestiunea 
bulgară vomu întâmpina încă multe greutăți, și se voră 
ivi perplexități neașteptate, pentru că cu resolvarea cri- 
sei bulgare nu se ’ncheiă cestiunea orientală. Deci tre
bue să ne cruțămă mijlâcele și să avemă răbdare, ca 
s’o resolvămă pe cale paclnică crisa bulgară, dăcă 
se pâte.

Demel c|ice că, dăcă pâte fi cineva învinovățită de 
crisa actuală, atunci e Rusia, care a călcată tractatulă 
din Berlină, vrândă să esercite o influință protectâre în 
Bulgaria. Programulă politicei nâstre esterne urmăresce 
susținerea păcii pe basa tractatului din Berlină, întru 
câtă aceea se unesce cu demnitatea și cu interesele cele 
mai vitale ale monarchiei, care eschide ocuparea Bulga
riei. Prin urmare față cu Rusia se observă măsura es- 
tremă de considerațiune, deși actualulă comisară rusă 
fără controlulă Europei face totulă, numai ca să nu lase 
Bulgaria în pace. Pe alianța cu Germania pună mare 
pondă, deși nu se prea mănuâză în favârea Austriei. 
Dâr după cele spuse de ministrulă e de scusată. E du- 
rerosă însă, că nu oferă'siguranță contra unui atacă di
rectă său indirectă, ci Austro-Ungaria e avisată numai 
la sine în cestiunea orientală. Gă stămă în bună înțe
legere cu Rusia, asta nu e ună temeiu de pace. Istoria 
ne arată, că interesele Rusiei, care stau diametrală opuse 
celoră ale Austro-Ungariei la Bdcanl și a căroră com
batere reciprocă se amână din oră ’n oră, nici odată 
n’a desprețuită nici o cale, pentru de a strîmtora directă 
aâu indirectă tâte celelalte interese. Rusia vrea să ajungă 
la tractatulă dela Șt. Stefano. De aceea trebue să in
tervenim la Balcani pentru interesele nâstre cu tâtă ener- 
comitată pentru unele trebl administrative comisară re
gia. înțelegerea cu Anglia ne dă putere pentru o acțiune 
meintafoZiI. Speră că și Italia va urma esemplului An
gliei. Am încredere că oficiulă nostru de esterne va 
apăra interesele nâstre cele mai vitale.

Mattus 4'ce, că prin intervenirea activă a monar
hiei în răsboiulă sărb-bulgară și-a mărită prestigiulă la 
Sârbi și prin atitudinea ei actuală și la Bulgari. Unirea 
definitivă a Rumeliei cu Bulgaria e în interesulă mo
narhiei. Regretă, că monarhia nâstră, care stă pe basa 
respectării tractateloră, n’a regulată Dunărea la Porțile 
de feră, cuprinsă în tractatulă din Berlmă, deși suntă 
8 ani trecuți. Astfelă aprobă politica nâstră esternă.

Hausner declară în numele delegațiloră de națio
nalitate polonă, că ei nu voiescă răsboiulă și dorescă 
susținerea păcii, dăr nu cu orl-ce preță. Ne bucurămă 
de apropiarea dintre monarhia austro-ungară și Anglia, 
putere care de secuii ține cu sfințenia la libertățile con
stituționale și care caută să corâgă nedreptatea făcută 
Irlandei.

Dr. Sturm e mulțămită cu cele espuse de ministrulă 
Kalnoky. Dăcă interesele vitale ale monarhiei nâstre 
voră fi amenințate în peninsula balcanică prin aspira- 
țiuni de putere unilaterale, atunci guvernulă cu deplină 
liniște pâte apela la abnegațiunea nâstră, căci nu va fi 
deosebire de păreri între popârele Austriei și Ungariei.

Ministrulă Kalnoky accentueză că Bulgarii nu potă 
suferi nici o influință străină. De aci urmâză. că Bul
garii sub orî ce condițiune voră interveni pentru inde
pendența loră. Greutatea e că statulă e tinără și ’i 
lipsescă elementele trebuinciâse statului în ad.oinislra- 
țiune, justiția, finanțe ș. a. Lămuririle ce s’ar aștepta 
dela elă nu le pâte da asupra actualei (ase a afacerei, 
nefiindă umpulă favorabilă. Ceea ce a făcută guvernulă 
dela isbucnirea crisei, aparține acelei categorii de tractărl 
confidențiale, despre carî nu se pâte vorbi, pentru că 
așa cere interesulă statului și raportulă cu celelalte pu
teri. Raportulă cu Germania n’a suferită nici o schim
bare în nimică.M inistrulă. combate presupunerea că prin 
apropiarea Rusiei s’ar fi alterat raportul cu Germania. Ce 
privesee întronisarea unui principe în Bulgaria, greu
tatea e, că nu se găsesce ună candidată potrivită, de 
altă parte e de dorită să aibă câtă mai curândă Bul
garia unu principe. Ministrulă regretă și elă că regu- 
larea Porțiloră de feră nu s’a esecutată. Acâstă esecu- 
tare s’a încredințată guvernului ungurescă. Planurile 
însă suntă terminate și e de sperată că lucrările voră 
începe în,'anulă viitoră.

Bezecny dice, că vorbirea împăratului a produsă 
efectă mulțămitoră. Der ce se va întâmpla, dâcă Rusia 
va crea ună faptă împlinită? Elă are încredere în Kal
noky și declară, că toți suntă uniți, când e vorba de 
interesele statului.

Dr. Jaques pune pondă pe alianța cu Germania. 
Alianța triplă a fostă mai multă prețuia pentru susți
nerea alianței duple. Germania are și interese separate, 
cum e raportulă cu Francia. Cum stau lucrurile, re- 
sultă din declarațiunile ministrului: că stăină pe basa 
tractateloră, că nu se permite ună protectorală durabila 
său o ocupare a Bulgariei și că Anglia, Italia și Ger
mania e de partea nâstră.

Chlumecky se bucură, că stămă bine cu puterile 
esterne, der regretă că pe Turcia nu se mai pâte conta. 
Elă speră, că îi va succede ministrului a susțină cu 
onâre pacea și a apăra interesele monarhiei. Bugetulă 
îlă votâză.

Coronini cere să se presinle corespondența asupra 
rebeliloră din Burgas. Critică procederea lui Kaulbars 
și speră că misiunea lui va rămâne fără urmări.

Ministrulă Kalnokij <|ice că iritațiunea contra ofi- 
ceriloră rebeli era atâta de mare în Sofia, încâtă repre- 
sentantuiă nostru de acolo a recomandată să înduplece 
pe principele a se’ntârce. Ministrulă a răspunsă repre- 
sentantului, că e de lipsă prudență și precauțiune, pen
tru a se împedeca intrarea Rușiloră în Bulgaria, deși 
conjurații merită cea mai aspră pedâpsă- Representan- 
tulă nostru a comunicată acâsta principelui după ce 
s’a întorsă; totă așa a făcută și representanlulă Angliei.

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă : „Ce nu obține statulă J să facă societa

tea*, i se scriu din Bistrița, cu data 18 Noemvre, urmă- 
târele 4>aru'u' »Kronstădter Zeitung:* >Spre ilustrarea 
acestei cunoscute devise a apostoliloră maghiarisărei ser- 
vâseă următorulă casă, întâmplată în Bistrița : De când 
oficiulă poștală de aci a devenită erarială, funcționeză 
ca impărțitoră de scrisori ună Română, care cunăsce 
fârte bine referințele de aci și cele trei limbi ale țărei, 
și în contra căruia în timpulă servițiului său de mai 
mulțl ani din nici o parte nu s’a ridicată vre-o plângere. 
Alte oficiurî ară căuta să țină câtă se pâte mai multă 
o putere atâlă de folositâre și de încredere. Oficiulă 
nostru poștală din contră, a făcută în di'ele acestea să 
fiă transferată împărțitorulă la Deva. Bărbatulă, demnă 
de compătimită, tată a trei copii obligați la scâlă, vrendă 
să afle causa transferărei, se râgă să ’i se dea lămuriri 
și primesce semnificativulu răspunsă, că vorbesce cu po- 
porațiunea germană a acestui orașu esclusivu nemțesce; 
în astfelă de împrejurări nici in o sută de ani nu se face 
maghiară orașulă nostru! Așadâră și împărțitorii de scri
sori să conlucreze la marea operă de mântuire a maghia- 
risării 1 ? Românulă șl-a dată dimisiunea și servesce a- 
acum ca sergenlă-majoră în regimentulă nostru de aici. 
In locuia lui împarte deja aiji scrisorile ună — Maghiară 
în tâtă forma. Peste totă din dii în Qi societatea ma
ghiară, care cresce, pășesce totă cu mai multă conseiință 
de țelă, încurajată prin nu neînsemnata visitare a produc- 
țiuniloră »dal âs mukedvelo egylel“-ului și favorisată prin, 
durere, dâsa indolență a multora. — In 17 n. c. a fostă 
alegerea celoră 12 membri ai congregațiunei; candidații 
partidei poporale au fostă aleși numai cu mică majori- 
tate“. — Faptele apostoliloră maghiarisărei suntă înfie
rate deja și de străinătate. Românulă însă le-a dove
dită acestoră apostoli din Bistrița, că nu atârnă de gra
ția loră.

— x—
Lui „Magy. Polg.< ’i se scrie între altele: Nici într’oco 

mună de pe teritorulă Ungariei nu este așa neglâsă causa in- 
strucțiunei poporului ca în Nadășulu săsescu. A trecută 
ună ană de când propunerile ordinare în scâla luterană

au încetată, deși acăstă scâlă numără în sînulă ei 130 
școlari obligați. Nu mai bine stă și scâla greco-orientală; 
au trecută 7 ani de când acâstă scâlă este lipsită de 
învățători ordinari. Numai zelului confesională ală tînă- 
rului preotă se pâte mulțumi, că acesta cercetâză din 
când în cănd scâla și instruâză copiii ce-i află acolo; 
de aceea însă, ca copiii obligați să fiă constrînși în sen- 
sulă legi a cerceta scola, nici vorbă nu-i. Ungurii stau 
și mai rău; ei n’au scâlă chiar de locă, copiii loră n’au 
ocasiă a învăța să-și iubâscă în spirită ungurescă patria 
loră; umblă la scâla românescă, acolo învăță a scrie, a 
ceti și a face se răsune lucruri patriotice românesc!. 
De aci urmeză, că din cei 15—20 copii unguri, cari 
din lipsa scâlei unguresc! cerceteză scâla românâscă, e 
ușoră a face cetățeni români din totă sângele loră. De 
una ca acâsta trebue să ne păzimă cu orice preță, gu- 
gernulă trebue să facă în Nadășulă săsescă o scâlă ele
mentară de stată, care le va fi spre mântuire, atâtă 
Sasiloră și Româniloră, câtă și Maghiariloră, și a căreia 
înființare este ferbinte dorită de întrâga poporațiune a 
comunei, fără deosebire de confesiune și naționalitate. “ 
— Nu’i dorită de nimenea, decâtă de apostolii maghia
risărei, se uneltesce în contra scâlei românescl și săsesc!. 
Românii să fiă cu ochii în patru, căci uneltele maghia
risărei le-a pusă gândă rău.

—x—
In afacerea bâlei egiptene de ochi, care bântue în 

diferite părți ale. țării, ministrulă ungurescă de interne 
a adresată jurisdicțiuniloră ună cerculară, invitându-le d’a 
esecuta strictă disposițiunile sanitare esistente, privitâre 
la trahomă.

—x—
Ni se scrie din Turda, cu data 22 Noemvre c.: 

„Membrii fundatori ai institutului de credită și economii 
„Arieșana", cc este în ajună d’a se înființa — după ce 
câlele de subscriere ale acțiuniloră pe basa holărîrei din 
23 Octomvre in cea mai mare parte suntă deja expe- 
date — în 20 1. c. întruuindu-se, și-au alesă directora- 
tulă în persânele d-loră Dr. Ioană Rațiu, Anania Moldo- 
veanu, Ioană Mesaroșiu, Simeonă P. Moldoveanu și Iosifă 
Chiorianu, carele numai decâtă s’a constituită și șl-a 
alesă de președinte pe Dr. Ioană Rațiu și de notariu pe 
Ioană Mesaroșiu, âră de directoră esecutivă a fostă alesă 
Dionisiu St. Șiuluțiu și de casară Iuliu G. Viăduță. — 
Atârnă deci numai dela căldurâsa îmbrățișare a publi
cului română, ca acâstă întreprindere salutară să se rea- 
liseze câtă mai de grabă și să prospereze.« — C.

—x—
Camera de comer\u și industriă din Brașovu ne 

comunică că ministrulă ungurescă de agricultură, indus
triă și comerță a adresată ună circulară tuturoră reu- 
niuniloră economice, prin care face atentă publiculă a- 
gronomă la falsificările întâmplate mai alesă cu semență 
de lucerna și trifoiu. Mai alesă se amestecă trifoiulă 
roșu cu trifoiulă de rendă, âr lucerna cu trifoiulă de he- 
meiu. Totodată ministrulă a trimisă camereloră comer
ciale și industriale o ordinațiune dela 6 Noemvrie n. Nr. 
48,900, prin care li se îmânâză camereloră circularulă 
din cestiune cu acelă adausă, ca să facă dânsele din nou 
atențl pe comercianții de sămânțe aparținători cercuriloră 
loră de activitate, că zace în interesulă comarciului și 
ală renumelui loră de a se abțină dela falsificarea se- 
mințeloră; mai departe a nu aduce în târgă semințe sub 
numiri false, cu atâtă mai vîrtosă, cu câtă ei ișl perdă 
prin o astfelă de procedură încrederea economiloră, și 
aceștia în fine se voră feri a mai cumpăra dela dânșii. 
In sfîrșită să se facă acei comercianți atențl, că proce
dura loră va fi urmărită cu atențiune, și la casă, când 
unuia sâu altulă se va abate, li-se va publica numele 
respectivului, fără nici o considerare, și economii voră fi 
provocați a nu mai cumpăra dela ei.

Qiarele italiene și portugese ne aducă soire despre 
nouăle și strălucitele succese ale cântăreței române Elena 
Teodorini pe scena teatrului »S. Carlos44 din Lisabona, 
scrie „V. Națională". Talentulă său musicală și drama
tică se manifestă sub o nouă fașă în opera lui Massenet: 
„Regele Lahorei44. Interpretațiunea rolului sacerdotesei 
Nair este o nouă podâbă la cununa artistică a Teodo- 
rinei; dânsa se arătă aici ca în tâte rolurile sale, o vir- 
tuâsă hors ligne și o actriță dotată cu cele mai rari ca- 
ități dramatice, e demna rivală a Adelaidei Ristori și a 

Sarei Bernardt. In „Gioconda* de maestrulă Ponchielli, 
dice ună corespondentă ală jurnalului milanesă ,11 Tro- 
vatore*, Elena Teodorini a fostă splendidă. E cu greu 
a’șl închipui cineva accentulă sfâșietoră ală acestei mari 
artiste în ultimele și superbile pagini ale Giocondei. Dânsa 
scie să reproducă martirulă cu atâta adevără, cu ună 
simțimentă atâtă de justă, că mișcă pe auijitoră pănă 
în fundulă inimei. E inutilă, (Jice corespondentul^, a 
înregistra aplausele entusiaste, cari fură neîntrerupte și 
în unele puncte luau proporțiunea unei adevărate ova- 
țiunî. Totă în acesta sensă se exprimă ,Gorreio da 
Manha«, .Jornal da Noile*, »A. Capital14 etc. etc.. despre 
distinsa primadonă română.

—x—
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Teatru germanii. Sâmbătă în 15 (27) 1. c. îșl ser- 
bâză bravulă și dibaciulă actoră d-nu G. A. Nadler ju- 
bileulă său de 25 anî. Cu acâstă ocasiune se va juca 
în beneficiulă jubilarului „Ce Dumnedeu împreună, omulu 
se nu despartă11, comediă istorică în 5 acte de Kober- 
stein. Acâstă | comediă nouă a raportată la Mflnieh, 
Dresda și Berlină succese strălucite.

Adunarea Comitatului Solnocti-Dobeca.
Desiu, 24/10 1886. 

(Urmare.)
S’a cetită statutulă municipală, încâtva modificată 

prin rescriptnlă ministerială, despre impunerea contribu- 
țiunei pe câni; in sensulă statutului întărită, în Comi- 
tatulă Solnocă-Dobeca cânii vor fi supuși la contribu- 
țiune, și anumită: ună câne de casă va fi tacsată în o- 
rașe cu 60 cr. la sate cu 40 cr., ună câne de vânată, 
numită pe la noi, „câpău", cu 2 fl., țînci și câni de 
lucsă cu 5 fl., âr ori și ce altfelă de câne cu 1 fl.

Banii incurșî din contribuțiunea câniloră se voră 
preda în orașe fonduluiă săraciloră, cei în sate fondu
lui casei de caritate comitatense.

S’a cetită propunerea comitelui supremă, împăr
tășită și încuviințată de comisiunea permanentă, ca după 
ce ministeriale de finanțe și de justițiă s’au declarată 
că nu se resolvescă la clădirea de localități pentru ofi- 
ciele de dare și cărțile fonduare, fiind că le lipsescă 
fondurile spre acestă scopă; se se declare comitatulă în 
principiu, că e aplecată a clădi o aripă cătră pretoriulă 
comitatensă folosindă spre acestă/scopă ună împrumută 
din fondurile de pensiune pentru notari și diregătorl, 
dâcă ministeriele voră asigura comitatulă de o sumă a- 
numită de închinare a mai susu pomeniteioru localități, 
cu care în anumițî ani se voră depura cheltuielile clă 
direi numiteloră localități; să se facă dâr o representa- 
țiune în astă privință cătră ministerie.

D-lă Andreiu Medan face contra propunerea urmă- 
târe: După ce în propunerea de sub întrebare e vorba 
despre clădiri spre folosulă statului; dupăce înaltele mi- 
nisterii concernente s’au declarată că nu voescă a chel
tui spre scopulă numită, fiind-că le lipsescă fondurile 
spre acestă scopă: se respinge propunerea de sub în
trebare, fundă că comitatulă nici așa n’are fondă spre 
clădire.

în sprijinirea propunerei de clădire, d-lă Petru 
Torok a adusă înainte, că cărțile fonduare ale comita
tului suntă forte periclitate, fiindcă suntă depuse în lo
calități, cari n’au nici câtă de puțină garanță contra fo
cului, și’n casă de incendiu lesne potă deveni pradă fo
cului.

D-lă Andreiă Medan a reflectată între altele, că 
din vorbele d-lui Petru 1 rok se vede, câtă de mare 
nedreptate le-a făcută bărbații de influență unei părți 
a Chiâreniloră, ale căroră cărți funduare în tâmna tre
cută, din localități sigure contra focului, fără nici o tre
buință, s’au adusă aicea în depărtare mai bine de 8 
mile de pămentă, în localități nesigure, prin ceea ce căr
țile funduare s’au espusă primejdiei de focă, și locuitorii 
fatagiiloră abia suportabile, lăsândă localitățile fostului 
pretoriu din Chioră, clădită cu mare ostenelă prin Chio- 
reni, gole fără nici ună motivă.

La acesta cornițele supremă a reflectată: D-lă Me- 
dană căindu-se de depărtare, e cu privire la locuința 
d-sale, asta însă fiind-că d-sa locuesce în Șiom cuta 
mare, care nu se ține de ală nostru comitată, nu se pdte 
lua în considerațiune.

D-lă And. Medană replică: Ilustrității sale e bine cu
noscută calea de pe la Lăpușiulă ungurescă — Cepal- 
nică, pe capătulă călei acesteia de cătră comitatulă Săt- 
mariu este ună stelpă de pâtră, pe care e însemnată 
68. 6. Kilometrii dela Deșiu, ceea ce facă mai bine de 8 
mile, pe care trebue să le calce unii ChiorenI, voindă a 
ajunge la cărțile funduare aici în Deșiu.

S’a hotărîtă ca ministeriulă să’șl dea învoirea, ca 
venitulă casarmei honvetjiloră să se pâtă folosi spre sco 
puri »cult.urall« ne determinate, — Frumâsă economiă! 
clădirile trebuinciâse să se ridice din bani împrumutați 
și în urmă plătiți din punga contribuențiloră, apoi veni
turile edificieloră să se folosescă spre scopuri „culturale» 
ne determinate!

Cassei de păstrare din Deșiu i s’a dată concesiune 
să’șl dea împrumuturile cu 18 și cu 24 °/e.

D-lă Andreiu Medană a făcută următârea contra
propunere: Să fiă silită cassa de păstrare să’șl dea îm« 
prumuturile sale cu 8 percente conformă legiloră de 
camătă.

Cornițele supremă a reflectată, că trâba acâsta e 
hotărîtă mai de multă, și acum nu se p6te aduce altă 
hotărîre.

S’au cetită mai multe transcrieri ale diverseloră 
comitate, dintre cari unele s’au luată simplu de soire, 
er altele spre sciință părtinitâre.

Cornițele a întreruptă Ședința adunării cam la P/a 
6re, amânândă continuarea pe la 4 ore după amiatji.

In ședința de după amâtjă continuându-se discusiu- 
nile, după ce s’au adusă hotărîrl peste mai multe ru- 
gărl private și apeluri contra hotărîriloră diregătorielorh 
comunale, s’a pusă la discusiune următârea propunere 
a d-lui Andreiu Medană în limba ungurâscă, seu în textă 
românescă precumă urmâză :

Propunere pentru adunarea ordinară de t6mnă a 
comitatului Solnoc-Dobâca ținută în 18 Octomve 1886:

Considerândă că țâra nâstră constitue jumătatea 
monarchiei Austro-Ungariei;

Considerândă că țâra nâstră și imperiulă austriacă 
au unulă și același Domnitoră, pe gloriosulă Imperatoră- 
Rege, Maiestatea Sa Regele apostolică ală țărei nâstră.

Considerândă că pe lângă o asemenea stare, și 
din aceea împrejurare, că ambele părți ale monarchiei: 
Austria și țâra nâstră, avendă la olaltă trebl comune de 
interesă vitală, suntă între sine în relațiuni mai strînse.

Considerândă că între monarchia nostră și între 
țări străine există convențiuni despre estradarea acusa- 
țiloră de crime ordinare; între ambele părți ale monar
chiei nâstre însă esistența unei asemenea relațiuni de 
sine se înțelege; ♦

Considerândă că în pressa țărei nâstre s’a răspân
dită vestea luată din fâia clușiană »Kolozsvari Kozslâny» 
ținută de semi-oficiâsă; că cornițele supremă ală comi
tatului nostru Solnocă-Dobeca, care totodată e comite 
supremă și în comitatulă Bistrița-Năsăudă, și în acestă 
gescă, adecă representantă ală Maiestății Sale regelui 
nostru apostolică, în fâia polițienâscă, care iese sub in- 
specțiunea guvernului Maiostății Sale lmperatorelui Aus
triei, a fostă curentată pentru ună astfelă de faptă, care 
și în sensulă §-loră 163, 164, 165, 168 din codicele 
nostru criminală formâză obiectă de criminalitate, anu
mită pentru violință în contra diregetorieloră publice și 
totodată a dată' în contra Ilustrității Sale ordină de a- 
restare;

Considerândă că faima amintită nici pănă adl nu 
e revocată, ci și acum se susține;

Considerândă că o astfelă de personalitate, care 
prin guvernulă Maiestății Sale împăratului Austriei e 
urmărită, nu pâte representa pe Maiestatea Sa preaîn- 
duratulă rege ală nostru și pe înaltulă guvernă ală 
Maiestății Sale.-

îmi iau permisiunea a propune, ca prin onorabila 
adunare să se aducă următorulă conclusă :

Acea procedere, pe lângă care guvernulă Maiestății 
Sale împăratului Austriei, care totodată e preagrațiosulă 
rege ală nostru, a pusă sub urmărire pe liustritatea Sa 
cornițele supremă ală comitatului nostru în fâia sa po 
lițienescă și în contra Ilustrității sale pentru crimă or
dinară, anume pentru violință comiră în contra dire- 
gătoriiloră publice, care faptă și | în sensulă §§ 163, 
164, 165, 168 din legea nâstră criminală, îneâtă aceea 
s’ar fi comisă în contra deregătoriiloră din țâra nâstră, 
formâză obiectă de crimă, și a dată în contra Iluștri 
tăței Sale, deși numai cu privire la teriloriulă austriacă, 
ordină de arestare, s’a aflată de compromițătâre pen
tru posițiunea Ilustrității Sale comitelui supremă ală 
nostru, care totodată e comite supremă și în comitatulă 
Bistrița-Năsâudă, și pentru mai multe trebl administra
tive chiară comisară regescă; ba încă posițiunea Ilus- 
trității Sale cu acea procedură incompatibilă: din care 
causă rugămă pe înaltulă ministeriu de interne cu tâtă 
onârea pentru de a se face pașii cuviincioși spre lămu
rirea afacerei acesteia întortocate, și pănă atunci spre 
delăturarea abnormitățiloră, care provină din acâstă 
afacere,

cu profundă onâre, 
Andreiu Medană.

După cetirea propunerei acesteia. liustritatea Sa a 
provocată pre propunătorulă să’șl motiveze propunerea 
și cu cuvântulă.

Propunâtorulă a spusă, că fiindă obiectulă acesta, 
— după a sa părere — de o natură delicată, a voită 
a se feri de ori și ce prilegiu de a se putea afla ori și 
prin cine cuvinte ofensătâre în propunerea sa, temen- 
du-se ca nu cumva cuvintele sale fără voiă sâ alunece 
la astfelă de espresiunl, cari s’ară putâ socoti vătămă- 
târe, sâu din înțelegere sinistră să i se impute espresiunl 
vătămătâre, s’a nisuită a’șl motiva propunerea în scrisă, 
prin urmare cătră motivele propunerii sale cetite, numai 
atâta are de a adauge, că propunerea sa a făcut’o în 
interesulă comitatului, aflândă a fi de lipsă, ca causa în 
propunere atinsă câtă de curândă să se limpedâscă, a< 
rugată onor, adunare să binevoiâscă a ridica la conclusă 
propunerea sa; totodată a accentuată că propunerea e 
basată pe vestea lățită prin foi în propunere desfășurată, 
fără de a întări adevărulă fapteloru, prin cele imputate?

In contra propunerii acesteia a vorbită d-lă Carolă 
Torma, aducândă înainte, că propunătorulă macină deo
dată la 2 mori, altceva scrie și altceva vorbesce, în pro
punere se critică faptele Ilustrității Sale, d-sa însă nu re- 
cunâsce dreptul ă propunătorului de a pune la critică 
faptele Ilustrității Sale comitelui supremă și ’șl dă opi- 
niunea ca propunerea să se respingă.

Ală doilea vorbitoră, d-lă Vâkony Ferencz, e de o- 
piniunea d-lui propunătoră și a făcută propunerea în fa- 
vorulă Ilustrității Sale comitelui supremă, a voită să i se 
mijlocâscă Ilustrității Sale satisfacțiune pentru ofensa ce 
i s’a făcută, și după ce propunătoriulă se va convinge, 
că nu pâte fi vorba de călcare de lege, îșl va retrage 
propunerea.

D-lă Beder Carol spunendă, că adunarea nu pâte 
lua la dare de sâmă pe liustritatea Sa, s’a declarată în 
contra propunerei.

D-lă Torok Pâter a spusă, că vestea in propunere 
atinsă a cetit’o și d-sa în foi, dâr d-sa e de părere că 
liustritatea Sa a fostă îndreptățită a procede așa precum 
a procedată în interesulă țărei și a comitatului Bistrița- 
Năsăudă, pentru ceea ce nu i se pâte face nici o im
putare, și așa nu primesce propunerea.

(Va urma).

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 25 Noemvre. — Comisiunea bu
getară a delegațiunei austriace a desbătutu es- 
traordinariulu armatei. Ministrulă de răsboiu 
vorbindâ despre pușca repetitâre, combătu cele 
scrise în unele diare și foi volante contra siste
mului Mannlicher, desemnându-le ca aserțiuni 
greșite. Apoi făcu o espunere de trei 6re, care 
în esență concordă cu ceu ținută la 17/11 îna
intea delegațiunei ungare.

O corespondență locală de aci raportdză din 
Viena, că Rusia a renunțată la intențiunea d’a 
candida pe prințulă de Mingrelia. dedrece ’și-a 

câștigată convingerea, că acela n’ar fi acceptată 
de t6te puterile Europei.

CLUȘIU, 25 Noemvre. — Procesulu de 
pressă ală locuitorului din |Mediașă Nyaradi în 
contra „Tribunei“ pentru vătămare de ondre s’a 
terminată. Redactorulă Septimiu Albini a fostă 
condamnată la 8 (Jhe închisdre și 10 fl. amendă, 
lână Slavici la 3 (Jile închisdre și 10 fl. amendă.

Ultime soiri.
Cu privire la reînoirea tractatului comercială 

cu România se anunță, că guvernele din Peșta 
și din Viena au făcută tdte pregătirile.

Pe la începutulă lunei lui Decernvre se aș- 
tdptă să sosdscă delegații guvernului română 
pentru a începe negociările. Aceste probabilă 
că se voră face în Pesta.

Mai întâiu se va face încercarea a încheia 
ună tractată definitivă și ddcă acâsta nu ar suc
cede se va stabili ună provisoriu pentr’ună 
timpă' drecare.

Mulțumită publică.
Societatea de lectură a junimei române din Buda

pesta „Petru Maior esprimă cea mai adâncă mul- 
țămițâ pentru sprijinulă materială primită din următâ- 
rele părți:

1. Dela junimea universitară română din Lugoșă 
42 fl. 06 cr. care sumă formâză o jumătate din veni- 
tulă curată ală representațiunei teatrale arangiată în 15 
Aug. a. c. în Lugoșă, a cărei reușită credemă a o pu
tea atribui mai alesă zelului stimateloră domnișdre dile
tante : Elena Rădulescu, Aurelia lanculescu și Sidonia 
Majoră.

2. Dela d-lă colectantă Basiliu Rațiă, protopopulă 
Reghinului săsescă, amă primită suma de 3 fl. v. a- la 
care au contribuită d-nii: Basiliu Rațiu protopopă: 1 fl. 
Petru Precupă, Soloveslru, 20 cr. Alexandru Târnoveană, 
G. Hodak: 50 cr. T. Hărșiană, Beica română: 20 cr. 
N. Petru, Gurghiu: 20 cr. I. Răcoțană, IbănescI: 40 cr. 
G. Lioba, Beica maghiară: 10 cr. I. Popu de Hărșană, 
Chiheriulă inferioră 10 cr. I. Popă, Petelea: 10 cr. N. 
Beriană, Filpișulă mare: 20 cr.

3. Dela d-nulă colectante Liviu Marcu sfud. jur. 
suma de 18 fl. 16. cr. v. a. la care au contribuită d-nii: 
Ștefană Georgiu, Birchiș: 2 fl. L. Barzu preotă, Baca- 
mezeu: 1 fl. St. Bordoșiu, preotă Vereșmort: 1 fl. I. 
Țierană, Lipova 4 fl. Voicu Hamsea, Lipova 2 fl. Ni- 
colau Vugu, Birchiș 1 fl. I. Daliciu Găpolnașă : 1 fl. Z. 
Covaciu, Ostrovă 1 fl. St. Carabașiu, Cella- 50 cr. T. 
Petroviciu 1 fl. T. Galetariu: 2 fl. dela o societate în 
Căpolnaș: 1 fl. 66 cr.

4. Dela d-lă P. Gligoră proprietară în Baia de 
Crișă: 1 fl.

Atâtă bravii și zeloșii noștri colegi din Lugoșă, 
câtă și domnii colectanțî dimpreună cu contribuitorii 
primâsca espresiunea sincerei nâstre recunoștințe.

Sperămă, că nici In viitoră nu ne voră detrage 
binevoitorulă sprijină.

Budapesta, în 20 Noemvre 1886.
In numele Comitetului societății „Petru Mâioră <

Ioană Suciu, Nicolau Vecerdea,
președ. secret.

DIVERSE.
Monstru. — Femeea Anica Ioană Chiliană din co

muna Dăminesci, județulă Romană, a născută o fată 
mârtă cu două capete, din care unulă ca de maimuță 
și celalaltă diformă.

*
* ic

0 sărutare scumpă. — Scena s’a petrecută în 
Treviso în Italia. D-na Teresia B. se pomenesce la 16 
Decemvre a. c. cu ună âspe neguțătoră din Vicenza, cu 
numele G. G. Intrândă în casă, acesta întrâbă pe d-na 
Teresia, dâcă este acasă bărbatule ei? D-na Teresia 
răspunde, că nu. Atunci îndrăsnețulă âspe se aruncă 
asupra ei, o îmbrățișâză și-i aplică o sărutare pe obra- 
zulă stângă. In schimbă d na Teresia încă-i aplică o 
sdravănă palmă pe obrazulă dreptă. Asta n’ar fi fostă 
multă; dâr d-na Teresia ceru pe calea legei satisfacți
une pentru ofensă și vătămarea libertății individuale. In 
sensulă articulului 420 și 464 a codicelui penală italian 
tribunalulă din Vicenza l’a condamnată la o pedâpsă 
aspră. G. a insinuată recursă; forulă ală doilea și ală 
treilea l’au achitată, ală patrulea foră însă a întărită 
sentința forului primă și neguțătorulă „pupăciosă* tre
bui se plălâscă pentru acelă sărutată forțată; 50 lire 
amendă în bani, tdte spesele procesului, 1057 lire ca 
recompensă păgubașei și 5 dile arestă. Decă mai so- 
cotimă la acestea și o sdravănă palmă — pe care d-lă 
G. șl-o achitase momentană — deu că a fostă scumpă 
sărutarea 1

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei"1 â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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OnrraJâ la bursa da Viena. Bursa de Bucuresci.
din 24 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurit 4% . . . 104,24
Rentă de hârtiă 5% • . 93.76 
Imprumutulfi căilortt ferate 

ungare......................... 161.80
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi
lortl ferate de osttt ung. 
(2-a emisiune) . . . .127 —

Amortisarea datoriei căi
lortl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 116 60

Bonuri rurale ungare . . 104.76 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.76 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt..............................104.76
Bonuri cu ci. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.25
Imprumutulfi cu premiu 

ung..................................123.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.10 
Renta de hărtiă austriacă 8.4— 
Renta de arg. austr. . . 84 80
Renta de aura austr. . . 114 70 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro*

ungare........................ 873 —
Act. băncel de credita ung. 297.70 
Act. băncel de credita austr. 290.30 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.64 

| Londra 10 Livrea sterlinge 126.70

Cota oficială dela 10 Noemvre st. v, 1886.
Cump. vexvi.

Renta română (6%). . 9P/a 92%
Renta rom. amort. (5%) 93 94^

» convert. (6%) 861/, 87—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35 —
Credit fonc. rural (7%; 104— 104%

* » » (6°/o. 87x/3 88—
» » urban (7°/0' 101 Vs 102—

» (6’/o) 93% 94i/a
> (5°/0 84Va 85—

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . 16% 17.25
Bancnote austriaco contra aura. 2.02— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.41 Vend. 8.43
Argint românesc .... . . » 8.36 * 8.40
Napoleon-d’orî................. . . » 9.91 > 9.94
Lire turcesc!..................... . . » 11.22 * 11.25
Imperial!......................... . . » 10.22 • 10.25
Galbeni............................. . . » 5.91 » 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 * 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— » 118.—
Discontuia . . . » 7—10% pe ană.

DICȚIOMABU:. GEBMANO-BOMĂN
deTBOCHAB, ALEXI

ă 1 fl. 50 cr. seu 3 lei 50 baui exeinpl. edițiiinea auto visată, se află pftriă astăzi de ven^are la următorele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae I, Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstădter.
Bucuresci: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 

Comp,, Ig. Haiman, R, Watzina. (A, Cerny,)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan. D. 

Sig. Robicsek strada cortinei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin, 
Câmpulungu (Bucov,): D. Gabriel Storfer, 
Craiova: D. H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Schally, D. H, Pardini 

brăria Universității.
Clușiu: D, Iohann Stein.

li-

A se cere exemplare din a opta știu a noua miiă. 
Brașovii, 9 (21) Iuliu 1886.

Făgărasiu: D. D, Briider Thierfeld, 
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga, 
Lugoșiu: D. Adolf Auspitz. 
Năseudu: Librăria Concordia, 
Oravicza: D. I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bohme. 
Radautz: D. Iacob Niderhofer. 
Sibiiu: D. W, Krafft, D. A. Schmidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Viena: D, D. Mayer & Comp, Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D, D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

Tipografia ALEZI.Mersultl trenuriloru
Valabilu dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealtt-Budapesta și pe linia Teiușă-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeală-Budapesta Budapesta—Predeală

Bucuresci

Pradealfi (
(

Trenă Tr(m 
eeoelerst parsone

Trenă 
omnibufl

Trenă 
omul bus

Tren

4.50
9.32

Timișfi

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod ti
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighițâra

JEllsabetopole 
Mediaști 
Copsa mieă 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulfi de susO 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.06
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradla-uiare '

P. Ladăny 
Szoluok
Buda-peeta

Viena

9.66
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 4'8

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.62 
1231 
12.48

1.22
2 18
2.48
256
3 64
451
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.06

Nota: Orele de nâpte auntfi

Viena
Budapesta 
Szoluok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezft-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Trenă 
de para, accelerat 
_________

.......
11.10
7.40

11 05
2 02
4.12

Trenă 
omnlbua

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiâra 
Vințulfi de 
Aiudfi
Teinșă
Grăciunelfi 
Blașfi 
Micăsasa
Copșa mit
Mediașâ 
Elisabetopole
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovtt

Timișfi

(
(

( 
(

SUSi

(
(

Predoalu

Bucuresci

(
(

cele dintre liniile grâse.

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.54
1.57
3.11
8.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Trenii
i de 

peradne
1

610
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
6.34
6.55
6.07

6.24
6.43

Trcnfl 
omnlhiifl

"W
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

5.45
6.22
6.47

11.45

Tipografia ALEXI Brașovil. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

TeiușA- Iradft-Buda]) esta Budapesta- AradA-Teiuș A.

Trenă Tre ifi Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufl omc/bus persâne persane de perdâne omnlbm

TeiușA 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 _
Alba-Iulia 11.59 —* 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfi de josfi 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotfi 12.52 — 4.50 Szoliiuk ( 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 4.30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațti 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișfi 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfi 6C9 7.37 __ [
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 __
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.66 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfi 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 _ _
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 ■ ■
Paulișfi 7.28 10.42 Braniclca 9.19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 — _

Glogovațfi 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Arad îl 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szoluok ( 8 42 — 4.52 Șibotfi 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulfi de joșii 12.18 12.29 —
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 _
Viena — — 6.05 TeiușA d 1.29 1.41 —

AradA-TimișAra Simeria (Piski) Petroșeni

Trena Trenă de Trena Trenă de Tronă Trenă
omnibua persdne mixt pers 6 ne omnibna mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulil nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trena Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnlbufi de pera. omnibna mixt

Timiș6ra 6.25 __ 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfi 12.42 — 9 01
Aradulti nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arad A 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


