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trul ii lionvediloru a presentatu astăcji camerei 
ungare proiectulu de lege privitorii la noiihi cre
dită de șepte milidne și jumătate pentru armata 
honve<|iloru și pentru organisarea și înarmarea 
unei părți din contingentulu gloteloru.

Cu câteva ore înainte de presentarea acestei 
cereri de credită f6ia oficială din L’eșta a pu
blicată autografele prea înalte, prin caii se re- 
solvă crisa în ministerială de finance. Demi- 
siunea contelui Szapary este primită și condu
cerea resortului de finance este încredințată în 
modu provisoriu ministrului-președinte Tisza. La 
conducerea resortului de interne, în locuiți d-lui 
Tisza, a fostă chiămată ministrulu br. Bela 
Orczy.

Diarele oficiose din capitala ungară anun- 
țându aceste schimbări cu câteva dile mai înainte, 
ne-au dată să eundscemfi, că d-lu Tisza numai 
cu mare greu s’a hotărîtu a lua conducerea mi- 
nisteriului de finance în gravele împrejurări ac
tuale. Nisce motive forte seriose l’au îndem
nată în cele din urmă la acdsta, motive, cari 
suntă așa de însemnate, încâtu minist.ridu-pre- 
sedinte s’a decisă a preda conducerea ministeru
lui de interne unui colegă ală său tocmai acum 
în ajunulă nouăloru alegeri.

Nu este greu a gâci. că motivele din vorbă 
isvorescu din situațiunea desperată financiară a 
statului. In nisce momente, când i se ceră po- 
porațiunii noue jertfe pentru completarea pregă- 
tiriloră de rSsboiu, trebuia să se întemple o schim
bare în conducerea financeloru, ca astfelă să se 
arate celu puțină buna voință de a aduce o în
dreptare în administrația financeloră.

Oficioșii vorbescă chiar de o fundamentală 
schimbare a sistemului de administrare financiară, 
a căruia representantă a fostă contele Szapary 
și ne spună că numai d-lă Tisza posede autori
tatea necesară în cabinetă spre a face să se ese- 
cute cu stricteță noua programă, care culmineză 
în a se reduce cheltuielele, în a se urca dările 
indirecte si în a se pune stavilă treceriloră peste 
credită, cari în budgetulă, ce se desbate acum, 
au atinsă oribila sumă de 22 milibne.

Unulă din oficioșii de frunte, „Pester Lloyd,“ 
spune, că d-lă Tisza, după cum stau adi lucru
rile. a trebuită se ia conducerea ministerului de 
finance chiar în interesulă partidei dela putere, 
care prin momentana situațiune financiară a țării 
este supusă la cea mai grea probă.

„Imensele greutăți ale acestei situațiuni11 — 
(Jice numita foia — nu se potă nici retăcb, nici 
masca. In nisce împrejurări câtă se pote de ne
favorabile ale pieței de bani, va fi de lipsă a 
IF procura partea încă ueacoperită a deficitului 
din anulă trecută și întregulu deficitu pe anulă 
acesta, la acesta se mai adauge provederea cu 
bani a casseloră statului, mai departe chieltuielele 
pentru glot.e și contribuirea Ungariei la înarma 
rile militare ale monarchiei. Suma întregă ce se 
cere pentru acestă scopu, decă va trebui să fiă 
acoperită prin facerea de împrumuturi, pote să 
atingă o mărime, despre care cei neinițiați abia 
își facă o ideiă. De va succede, cum sperămă, a 
susțină pacea europdnă, atunci se voră putd în
vinge și aceste enorme greutăți. Ele ne dove- 
descu însă în modă bătătoru la ochi, că decă 
în timpulă celă mai scurtă nu se va face o 
schimbare în tdte principiile și în practica ad
ministrației ndstre financiare, nici ună ministru 
de finance, ori cum s’ar numi, nu ar mai fi în 
stare a ne feri de-o crisă, de care ar fi atinse 
chiar și garanțiile esistenței politice ale națiune?1.

Decă chiar și oficioșii pdrtă unu asemenea 
limbagiu, atunci trebue să credemu că în ade- 
văru mare și periculdsă este crisa financiară, ce 
bântuie acjl statulu ungaiu.

Din parte-ne ne îndoimă, că d-lă Tisza este 
bărbatulă, dela care să se potă aștepta o schim
bare spre mai bine a sistemului administrației fi
nanciare. Contele Szapary nu s’a distinsă prin 
nimieă, dăr i se face cu tdte astea nedreptate, 
când se atribue actuala situațiune desperată a 
financeloră numai și numai sistemului seu de 
administrare.

Este imposibilă, după cum morgă lucrurile 
a<ji în statulu ungară, a deosebi sistemele de 
administrare după diferitele resorturi ministeriale. 
S’a disu și se susține, că statuia care face cea 
mai bună politică, are și cele mai bune finance. 
Suntemu convinși, că sistemulă de guvernare în 
totalitatea sa a fostă și este greșita la noi, pen
tru ca se întemeiază pe ficțiunea periculdsă că 
statulu e numai ală Maghiariloră și nu ține contă 
de împrejurările reale.

D-lă Tisza a fostă și este suflet.ulu acestui 
sistemă de guvernare.

La tdte trecerile peste budgetă, la t.dtă ri
sipa c-e s’a făcută pdrtă vina sistemulă de con
ducere politică a d-lui Tisza. Sortea își resbună 
acum asupra lui silindu-lă se ia însuși condu
cerea ministeriului de finance și să se încarce 
astfelă în modu directă cu odiulu situațiunei 
triste financiare, ce a creat’o Ungariei politica sa 
nechibsuită și stricăciosă.

Convenția cu România în dieta ungarâ.
In ședința dela 10 Februarie, desbătendu-se bu- 

getuiă minister:ului de agricultură, comerță și industria, 
se aduse în discnțiune și cestiunea convenției cu Ro
mânia.

Deputatulă A’exandru Karolyi dise, că cu privire 
la schimbul!) de mărfuri între România și între monarchia 
austro-ungară nu e absolută necesară nici ună tractată, 
deărece partea cea mai mare din mărfurile importate în 
România e de proveniență austriacă, Esportulă mașine- 
loră agricole și mărfuriloră de ferO e îngreuiată prin 
concurența Germaniei și Angliei. Totă așa stă lucrulă 
și cu industria textilă în România, unde s’au adusă 
aceste articole până acum din Austria (Brunii) și din 
Ungaria (Brașovu și alte locuri mai miel de fabrice). Și 
în aces*ă  ramură de industriă esportulă e mai slabă de_ 
câ ă cum era și va deveni și mai slabă, pentru că în 
străinătate se producă cu prețuri mai mici. Prin urmare 
perspectiva e Iotă mai rea. De aceea trebue să cumpă- 
nimă bine jertfele ce amă vrea să le aducemă, pote, în 
interesulă esportuiui acestora articole. Ca să con^edemă 
pentru esportulă amintiteloră articole, imporlulă scutită 
de vamă ală cerealeloră, porumbului, porciloră și vi- 
teloră din România, ar fi pre mare jertfă. (Aprobări în 
siânga) Oratorulu admite, că imporlulă amintiteloră ar
ticole s’ar pute împedeca numai din punctulă de vedere 
ală veterinăriei. Inlerința intre producțiunea nostră și 
între producțiunea agricolă română este atâtă de mare, 
incâtă e cu neputință se concurămă cu România, fiindă 
că Românii produi ă mai eftină, deorece pămenfulă nu 
e atâtă de secată. întreținerea viteloră nu e așa scumpă, 
ete. Prin urmare producțiunea agricolă e în România 
mai avantagiosă decâtă la noi.

Diferența trebue deci înlăturată printr’o vamă, care 
să scutescă productele nostre ^pănă la orecare măsură. 
Porumbulu totă ar mai pute trece, deși industria spir
tului în Ungaria e în decadență, căci acesta ar fi o ușu
rare pentru ea. N’ar fi periculă nici decă pe grâu s’ar 
pune o vamă mai mică. Altfelă însă stă lucrulă cu im- 
poitarea viteloră din România. (Aprobări). Imporlulă vite- 
loră e cu hotărire păgubitor pentru Ungaria, fiind că aceste 
animale nu se potă esporta mai departe din Ungaria, ci ră
mân aci. (Așa este! in stânga). Neputendu-se esporta vitele, 
în urma raporturiloră vamale, in Germania. Franța, Elveția 
și în alte state, prețulă carnei va scădea. Până ce nu 
vomă avea noi nici ună esportă, să se’ngreuieze impor
lulă viteloră prin vămi forte mari. Totă așa stă lucrufti 
și cu porcii, cari se producă mai eftină in România. 
Prin urmare n’avemă nici ună interesă deosebită pentru 
incheiarea convențiunei; avemă numai interesulă, ca pro

ductele brute române să fiă împovărate cu vătnurl mai 
mici, er animalele eu vămuri câtă se pote mai mari. 
(Aprobări în stânga).

Românii, probabilă, voră cere liberulă importă ală 
viteloră și porciloră, pe când interesulă nostru cere, ca 
aceste articole să se importe in câtă mai mică măsură. 
De aci isvorăsce contrastulă intereseloră ndstre și de 
aceea probabilă că nu ne vomă pută uni ușoră cu Ro
mânii. Noi dorimă convențiunea mai multă din motive 
politice, decâtă economice. (Așa este! in stânga). Dăr 
nici acesta cu pre mari jertfe. (Vii aprobări). Amiciția 
între noi și România va esista cu tdte astea mai de
parte, câtă vreme vomă fi tari sub egida monarhiei; și 
cu alte popdre învecinate vomă sta în raportă amicală, 
fiindă că ele, sprijinite pe monarhia nostră, se potă des- 
volta liberă și se potă apăra de multe rele. Și dăcă ele 
și-ar vede periclitată libertatea, ori dăcă noi n’amă -fi 
destulă de tari ca se le servimă ca sprijină, acăstă ami
ciția nu se va pute susține nici cu prețulă convenției 
vamale. (Vii aprobări în stânga).

Ministrulu de comerță Szechenyi: Dorescă să răs
pundă imediată la interesantele espunerl ale antevorbi
torului. Corăspuncjătoră raporturiloră mă voiu esprima 
cu reservă, deorece tocmai când se urmăză trădările 
pentru incheiarea convenției nu potă spune totă, ce s’ar 
pute folosi ia trădări eventuală ca armă, eventuală din 
alte motive. (Aprobări în drăpta). In totală impărlășescă 
vederile contelui Karolyi, și de aceea credă că n’avemă 
lemeiu d'a fi îngrijați pre multă. Impărtășescă înainte 
de tdte vederile sale în direcțiunea că, deși eu țină de 
seriose și importante motivele politice, nu trebue să pu- 
nemă în jocă din causa acăsta condițiunile propriei nds- 
ire destoinicii de vieță și a esistenței nostre materiale. 
(Aprobări în drepta).

Principala diferență principiară între vederile mele 
și ale antevorbitorului este aceea, că eu nu sunt che
mată la acestă locă să încheiu convențiunea esclusivă 
din punctulă de vedere ală agriculturei; datoria mea e 
să caută a satisface atâtă unuia câtă și celuilaltă inte
resă. Interesele industriei nu le putemă trece cu vede
rea, căci nu trebue să uitămă, că înainte de tdte avemă 
problema a desvolta și a crea o industriă.

Cu privire la economia română nu negă, că Ro
mânii producă mai eftinu decâtă noi, dăr observă că nu 
o ascriu acăsta împrejurărei că noi avemă o economiă 
intensivă și că de aceea producemă mai scumpă, căci 
eu socotescă introducerea economiei intensive necesară 
tocmai ca să producemă mai eftină. Ce privesce in
troducerea de »văinl diferențiale', credă că onor, meu 
amică a întrebuințată acăstă espresiune din erăre și că 
a vrută să dică vămi de compensațiune.

Pentru vite a cerută d. deputată vămi mari, dedrece 
acelea nu suntă o marfă, care să se pătă transporta prin 
Ungaria în alte țări, ci ne rămâne nouă pe gâtă și așa 
face concurență viteloră ndstre. D. deputată e în rătă
cire aci cu privire la porci. Noi putemă esporta porcii 
noștri și cătu timpă putemă face acăsta, importarea loră 
nu ne pote strica. In timpulă din urmă amă esportată 
fdrte mulți în Italia și chiar dăcă s’ar importa din Ro
mânia și Serbia, încă totă vomă fi în stare să luămă 
ună nou a veni u. Cu porcii noștri putemă merge și în 
Germania, deși nu cu totulă neîmpedecați, dedrece Ger
mania ne închide uneori granițele. Cu tăte astea ne 
stau deschise alte căi și porcii nu ne rămână pe gâtă.

In privința viteloră cornute impărtășescă deplină 
părerea d-lui deputată că, dăcă le lăsămă să între li
beră — negreșită cumpănindă totdăuna raporturile ve
terinare ale respectiveloră țări — acăsta ar pută pri- 
cinui eventuală o mare concurență; dăr credă că nu 
astfelă se va pută resolva acăstă cestiune, ci astfelă că 
vomă lăsa să intre numai o parte din vite, dedrece potă 
fi eventuală rele sanitare ascunse ce ușoră se potă ivi 
intr’ună stată, care n’are nici o creațiune deplină con
solidată pentru a regula veterinăria. Deși după rapdr- 
tele ce le avemă România a făcută totulă pentru regu- 
larea veterinăriei, amă esperiată cu tdte astea, că în 
primii ani după regulare să repețescă relele și numai 
după lungă timpă amă putută obțină noi raporturile în 
care ne aflămă de 7—8 ani, că adecă nici ună rău nu
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se p6te nasce, fără ca să nu fiă itnediatu înăbușită. 
După părerea mea deiă numai astfelă de vite puietnă 
lăsa să intre, care esehidă estinderea periculului in (eră, 
adecă putemti lăsa vitele de tăiată in astlelă de orașe, 
in care suntă abatorii Decă vilele ce vină din Roma- 
□ ia ajungă deadreptu'ă in acele orașe unde suntă des
tinate pentru tăiată, stau sub supraveghiare și nu vină 
în nici o atingere cu alte vite, atunci acesta ne asigură 
de o eslindere a răului.

Naturală, acesta aduce cu sine, că numărulă vi- 
teloră importate nu ar fi așa de mare, incâtă să ne 
potă face vre-o concurență. Atară de asta, dăcă luămG 
in considerare că prin reducerea fabricațiunei spirtului 
la noi sufere o scădere și ingrășarea viteloră la poverne 
alunei ese la ivălă interesată d’a se îngriji unele orașe 
mai mari și ținuturi consumătdre, și se cere ca pentru 
ajutorarea loră să intre vite și din altă parte. Căci de 
când esistă tergnlă din Viena și din Bojună, ți țările 
vestice austriace esportă în Elveția, capitalulă nostru de 
vite începe a se consuma, ceea ce păte fi desavanta- 
giosă pentru viitorulă economiei nostre de vite. Atâta 
in acăslă afacere.

Lukas Engedi crede a constata, că legislațiunea 
Ungariei e, fără deosebire de partidă, convinsă că în
cheierea unei convențiuni vamale și comerciale cu Ro
mânia nu e imperiosă cerută din causa intereseloră 
economice ale Ungariei. Numai o astfelă de convențiă 
e admisibilă, care corăspunde deplină intereseloră Un
gariei; o convențiă. care ar corăspunde escelentă in
tereseloră Austriei, legislativa ungară n’ar pute-o primi.

Ca să stămă cu România în raporturi politice câtă 
se pote de bune, este nu numai ună interesă ungurescă 
națională, ci și in genere culturală. Der să nu facemă 
jertfe mai mari de cum este vrednică satisfacerea acelui 
interesă. Oricâte jertfe materiale amă aduce, cu aceea 
totă nu vomu câștiga simpatia politică a României. Gu- 
vernulă să dea României a înțelege, că aci nu prepon- 
derezft interesulă politică ală Ungariei, fiindă că situa- 
țiunea politică a Ungariei este aceea a celui mai tare, 
și că vomă încheia ună tractată, care satisface iniere- 
seloră Ungariei și la care voră fi și interesele politice 
mulțămite în multă mai mare măsură ca altădată. E 
necesară, ca reprezentarea mouarchiei nostre în România 
să fiă încredințată in astfelă de mâni, care au destoinic 
cia să procure acolo respectă intereseloră politice și eco
nomice ale monarchiei. Reprezentanța de mai nainte a 
comisă erori, ba prin ore-ccri pași a nutrită numai amă- 
riciunea intre ambele state, așa că oficiulă nostru de es- 
terne a trebuită să desaprobe acei pași. Cu privire la 
industria încă nu putemă face jertfe în contulă intere
seloră economice, deorece România tocmai privitorii la 
articole de industria ardelenă își reservă mână liberă, 
fiindă că ele se producă și in România. Asta-i o poli
tică ințelăplă din partea României si ar merita să o ur- 
mămă și noi.

Ministrulă Szechenyi dice că asupra acestei afaceri 
nu influințeză numai interesele Ungariei, ci și ale Aus
triei. Mai multă nu pote spune ministrulă. Trădările 
cu România nu suntă în cursă : ceea ce s’a făcuta pănă 
acum a fostă numai o conferință pregăfilore, er nu trac 
tărî. 1). deputată doresce să susținemă cele mai bune 
raporturi politice cu statele vecine. Decă dorimă acăsfa, 
atunci trebue să aducemă eventuală și jertfe materiale. 
Cu aeăsta nu vreu să dl'0^, f'a trebue să sacrificămă 
interesele năstre materiale, der trebue să luămă în con
siderare, că ună bună raportă politică cu ună răsboiu 
economică după vederile mele nu se păte cugeta. (Din 
stânga: Der cu Germania nu e așa?' Cu Germania n’a- 
vemă răsboiu vamală și apoi n’atn afirmată, că acelă 
raportă economică, în care stămă cu Germania, ar face 
bine bunului raportă politică. Am convingerea ca și cu 
Germania ar trebui să estindemă pe teremulă economică 
acelă bună raportă, care esistă pe tăremulă politică.

Akos Ugron nu e mulțămifă eu declarațiunile mi
nistrului. Oratorulă e cu hotărire în contra importării 
grâului și vitelorO din România.

Andreas Gyorgy e, din punctulă de vedere ală sus
ținerii buneloră raporturi politice cu România, pentru 
convențiă. dâr din punctulă de vedere ală vămiloră pro- 
tecționiste, interesele Ungariei stau in contrastă cu ale 
României. Elă numai o astfelă de convențiă ar aproba 
în care s’ar esprima nu numai clausula națiunei celei 
mai favorisate. Decă România ar uita marile servicii ce 
i le-amă făcută in privința comercială, oratorulă ar privi 
acesta ca o astfelă de provocare a monarhiei din partea 
României. încâtă menținerea stărei de acum ar fi multă 
mai avantagidsă și ar corăspunde mai bine intereseloră 
năstre (Aprobări). — Cu acestea s’a încheiată ședința.

(Va urma).

Austria și România.
Sub acestu titlu scrie ,,Neue Freie Presse“ 

dela 12 Februariu n. următbrele:
„Declarațiunile, ce le-a făcută ministrulă de co

Afacerea visitei regelui Milanâ.
In timpnlii din urmă au apărută în Ziare 

diferite sciri privitore când la o pretinsă confe- 
derațiune balcanică, în care ar înt.ra și România, 
când la nisce pretinse tractări între România și 
Serbia în vederea unei acțiuni comune. T6te 
aceste svonuri sinit.it curate neadevăruri și sun- 
temă în posițiune, pe basa informațiuniioru ce le 
avemfi din isvoriî competentă, a da următdrea 
dezmințire:

• O depeșă, pretinsă a «Agenției Libere" și publicită 
in diatele oposițiunei, a anunțată cumcă Regele Milană 
ave să mergă in curendă la BucurescI intr ună scopă 
politică, și a vorbită totodată despre nisce discusiunl în
cepute deja între cabinetele din BucurescI și Belgradă 
Tote aceste soiri suntă absolută inexacte; nu s’a înce
pută nici o disensiune între disele cabinete și nici vorbă 
nu este de acăslă călătoria a Regelui Milană. O ase 
menea eâlătoriă într’ună scopă politică este o inven- 
ținne cu lotulă fantastică- De altcum, totă lumea scie 
in destulă, că guvernulă română nu cugetă câtuși de 
puțină la vre o acțiune și, prin urmare, nimenea nu ar 
încerca d’a se înțelege cu densulă în privința vre-unei 
acțiuDl comune, fiă in contra ori și cui. Nu putemă în
țelege scopnlă pentru care s’a născocită ace-dă scire falsă 
și conlrariă adevărului din orice punctă de vedere."

SUIRILE PILEI.
Primimădin Turdao sciresurprindătore Sentința tri

bunalului regescă de acolo prin care v. protopopulă din 
Indolă Petru Vlassa a fostă judecată pentru delictă de 
agitația și condamnată la o lună aresta, a fostă refor
mată de cătră instanța a doua, tabla reges'j din Ter- 
gulă Mureșului Tabla a mărită pedepsa dela patru săp
tămâni la patru luni închisăre. Aeestă sentință jne do- 
vedesce, că suntă întemeiate temerile după cari și tabla 
regescă a începută a se molipsi de boli șovinismului. 
Părintele Vlassa ni se asigură, a insinuata recursă la 
Curia din Peșta. Decă șovinismulă ar merge crescândă, 
ne-amă pute aștepta ca cei din Pesta să ridice pedăpsa 
dela patru luni aresta la patru ani închisdre grea. Spe- 
rămu însă, că cela puțină la Curiă se voră mai afla 
dmenl cu mintea rece și imparțiali și voră c-assa întregă 
procesul , care nu are nici ună ințelesă, afară de acela 
de a ațița spiritele in sînulă poporului română printr’o 
terorisare, care nu pote aduce nici ună folosd autorității 
statului ungară. »

Sub litlulă ‘Alianța bisericilor?) cu Kulturegyletulu' 
scrie „Kolozsvar:« «Suma ce biserica reforma'ă a ofe- 
rit’o Kulturegyletului ardeleană pentru comună lucrare 
va trece peste 100,000 fl., oferta bisericei unitare e de 
33 000 fl., er decanatulă ev. ungurescă din Brașovă in 
-tenționeză să investeze 50,000 fl. pentru realisarea sco-

merciu ungurescă in elnbulă liberală și in ședința ple
nară a camerei asupra negoeiăi-iloră eu România pentru 
îiicheiarea tractatului de comerciu. ne arată cu vii cu
lori câtă de rău stă acesta ci stiune alâtă de importantă 
pentru monarchiă. In elubulă liberală dtse contele Sze- 
ehehyi, că nu pote fi vorba de-o întrerupere a negociă 
rilcră, deorece păn’aeuin nu s’a negociată, ei numai s’a 
discutată prealabilă afacerea eonvențiunei."

„Să fi ajunsă noi în adevără așa departe, ca 
pentru nesuccesulă tractăriloru să căutămă acum numai 
numele? Ce s’a petrecută dela întreruperea negociăriloră, 
de s’au inlorsă lucrurile în modă așa de nefavorabilii?" 

Nimică n’a străbătută in publicitate, afară de dis- 
cursulă de eri ală contelui Szechenyi, care este în adevără 
de natură a compromite tote silințele de-a ajunge odată 
cu România la o înțelegere. Ministrulă de comerciu un
gurescă a desfășurată programa protecționismului in
dustriașă și agrară în forma cea mai acută și chiar în 
Peșta a produsă o strania impresiune răcăla respingă- 
tăre, cu care a vorbită ministrulă de negociările cu Ro
mânia.»

„Mai este ore de lipsă in fața acestei împrejurări 
să cercetămă după căușele, pentru cari delegații români 
întărdiă așa de multă de-a se reîntărce la Viena?

• Contele Szechenyi nu numai odată s’a cufundată 
în contraziceri, și de aceea este greu să ne pronunțămă 
asupra dedarăriloră sale din urmă. Este insă neîndoiosă 
că prin manifestațiuni, cum e discursulă de eri ală mi
nistrului de comerciu ungurescă, se face imposibilă o 
nțelegere cu România în politica comercială*.

Ce vrea adecă politica nostră comercială oficială și 
cine o conduce? Deeă programa, ce a desvoltat’o ieri 
ministrulă de comerciu ungurescă este aceea după care 
se dirige atitudinea monarchiei, atunci să fiă cruțată po- 
porațiunea austriacă de nouă amăgiri, er lumea de spec- 
tacoluiă uhoră negociărl îndelungate, car’ nu potă ave 
nicidecum ună resultală seriosă."

puriloră kulturegyleiesci. — Se voră realiza la calen
dele grecescl.

—x —
Pentru echiparea gltitelorîl ministrulă honvcZimei a 

adresată camerei de comerță și industria din Clușiu in
vitarea. ca să provpce pe industriași a face oferte pentru 
articole de lână și pele. Unu fabricantă de postavă in 
Sibiiu a primită telegrafică invitarea, să trimătă câtă 
mai curăndă mostre și prețuri de postavă vănătă pentru 
trebuințele armatei.

— x—
Din pașaliculă Ternavei mari comunică „Kronst. 

Ztg.«, că la 30 lanuariu 1887 se adunaseră, ca de obi- 
ceiu în fiăcare Duminecă, câțiva locuitori din Crișiu la o 
serată de cetită în edificiulă șcălei evangelice și așteptau 
pe cetitoră, când intră pe neașteptate judele Vasilie Luca 
și declară, că din însărcinarea solgăbirăului iuterZice 
prin acesta odată pentru totdeuna aceste conveniri și 
ordonă ea cei adunați să se depărteze. — Departă amă 
ajunsă cu „libertatea*  ungurescă!

—x—
„Sieb. Deutsch. Tgbltt.» e informată din Deva, că 

câțiva oficeri de reservă au primită deja incunosciințarea 
se fiă gata și in casă de convocare să se anunțe la io- 
curile destinațiunei loră în timpă de 48 <5re.

—x—

Guratorulă superiorii ală bisericei reformate br. 
Gabrielă Kemeny s’a dusă la Clușiu ca să presideze o 
importantă ședință a consistoriului superioră reformată. 
E vorba de publicarea concursului pentru ocuparea pos- 
turiloră de predicatori misionari, care s’au înființată în 
legătură cu acțiunea Kulturegyletului ardeleană. — Ce 
de sfară în țeră pentru fiascurt!

—x—
Ministrulă Trefort a suspendată telegrafică din pos

tulă său pe profesorulă losifă Kapolnai dela preparan
dia din Clușiu pentru ună delictă disciplinară, după cum 
spune .Kolozsvar.*

— x—
In interesulă sporirei voluntarilor?) pe unu ană 

la regimentele de trenă se compună liste asupra preno- 
tăriloră voluntariloră pe spesele proprii, nu numai in sta
țiunile de întregire de până acum Budapesta, Viena și 
Braga, ci și în orașele Bojună. Cașovia, Timișora, Sibiiu, 
Agramă, Gratz, innsbruek, Brunn, Josefstadt, Cracovia 
și Lembergă.

—x —
Din i-assa garnisonei din Tergulu-Mureșului au dis

părută în timpulă dela 3—7 Februarie n., Zice „Kolozs- 
vâr." 8126 fl. 25 er. Intre aceștia se aflau și bani de- 
ai gendarmeriei. Cassa n’a fostă spartă și deci se pre
supune că numai cu chei contrafăcute s’a putută comite 
furtulă.

—x—
După cum se raporteză din Alba-Iulia unei foi un- 

gurescl, 10 familii ev. reformate din Cherțișâra s’au ho- 
tărită să se intdrcă în sînulă bisericei rom catolice. In 
scopulă acesta preotulă rom. cat. Sass din Borumbacă 
s’a dusă in 13 Februariu n. în Cherțișâra.

—x—
Ună nou Ziară politică întitulată „Unirea,' a a- 

părută dela 1 Februariu în BucurescI, sub direcțiunea 
politică a d lui I. G. Bibicescu. In programulă său noulă 
Ziară declară, că va lupta pentru libertate și democra
ția, va combate pe cei ce vădă în libertate ună periculă 
în constituțiune o pedecă, în poporă ună vrășmașă și o 
turmă numai cu datorii, er nu și cu drepturi; se va o- 
cupa continuu de cestiunile economice, cu tâtă atențiu
nea și îngrijirea; va avă pururea ochii deschiși asupra 
relațiuniloră comerciale- ale României cu străinătatea. 
Aceeași grije o va ave și de interesele naționale ale Ro- 
mânirnei de pretutindenea. Granițe politice esistă, le 
respectă, rămână Românii unde suntă, dăr eelă puțină 
se va interesa a sci cum trăescă și ce lucrăză, căci per- 
derile loru perderi suntă pentru românime în genere 
și pentru susținerea limbei și naționalității au nevoiă de 
îmbărbătare. Libertatea, democrația și cultulă naționa
lității formeză deci creZulă noului Z'ar£L Salutămă cu 
căldură pe confrații noștri dela „Unirea" și le dorimă 
deplină succesă, er Ziarului vieță lungă.

Se scrie, că ună negustor din Făgărașii a primit deu- 
năZile o provocare anonimă să depună la oficiulă poștală 
de acolo o scrisăre cu 8000 fl., căci în casă contrară va 
fi omorîtă. Negustorulă făcu arătare autorității despre 
acesta, care a și luata măsu-I pentru arestarea vinova
tului îndată ce ar voi să ia banii dela poște. In curăndă 
apăru Qacolo o servitore și ceru scrisdrea cu 8000 fl. 
Fiindă supusă unui interogatoriu, nu voi să spună ni
mică. Fără să scie fă urmărită la întorcerea ei spre 
casă și astfelă se descoperi, că amenințătorulă este fiiulă 
unui negustoră din Galați, lângă Făgărașă. Tinărulă omă 
fu arestată. Se crede că totă elă e celă care a scrisă 
din Făgărașă lui Rothschild in Viena scrisdrea, prin care

sinit.it
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Rothsehild era amenințata cu mărie, decă nu va tri- 
mete 20,000 fi.

—x—
La 5 Februariu n., casierula comunei Făgărașu, 

LudovicO Greger, s’a aruncata în Oltă și a dispăruta 
fără urmă sub ghiață. Iu haina ce 'și-a lăsat’o pe țârmi) 
sa găsită ună hileti) in cire '.șl luă rămasă bună dela 
soția și copii săi. Se diee, că moiivulă sinutiderei e de- 
fraudarea.

La 7 Februarie n. ună fruntașă (ănleiulă gradă 
ală soldatului dela batalionulă de vânători din Făgă- 
ra$, instruăndă in odaiă pe ună recrulă în tnânuarea 
armei și comandândă: focă! ir.torse aceluia spatele, er 
glonțulă ii pătrunse spin «rea omorăndu-lă pe locă. Din 
cercetarea pornită se va dovedi, dă :ă recrutulO cu in- 
tențiune ori din nedibăciă a împușcată pe fruntașă.

Mâne sără Mercur! se dă balulă mascată (le elită, 
închisă, la Redută, care fără ’ndoială va ti bine cerce
tată, dedrece e singurulă bală mascată in acesta car- 
nevală.

—x—
Femeia cărciuiuarului Avram Ivresek din Ludesd, 

care in anulă trecută ’și-a omorîtă bărbatnli), ajutată 
fiind de amantulă ei, a fostă condamnată la mărte de 
cătră tribunalulO din Deva împreună cu amantulă ei. 
Tabla din Tărgu-Mură.șului a schimbată pedepsa amân
durora in inchisdre pe vieță. Curia a întărită pedăpsa 
cu morte pentru femeiă, și închistare pe viăță pentru 
complicele ei losifâ Avramesk.

—x —
Câsina română din Beiușiu va da ună Bală in 

sala ospătăriei opidane in 19 Februariu 1887 st. n. 
Prețuia de intrare: pentru o personă 1 fl., pentru fa- 
miliă după placă. Inceputulă la 8 ore sera. Comitetulă 
ai angiatoră. Olertele marinimose se primescă cu mul- 
țămită și se voră chita pre cale diaristică.

—x—
Concertă va arangia Reuniune?, corului vocală gr.- 

cat. rom. .Unirea-* din Varadia in 8/20 Faură in sala 
ospătăriei din Varadia in favorulă numitei Reuniuni. 
Intrarea de personă șecjută 50 cr , de stătu 30 cr. In- 
ceputulă la 8 ore sera. Comitetulă. Programa: 1. De
cisa Armoniei, de Horner coru bărb 2. Lăcrămiore, de 
Flondoră coră bărb. 3. Țera mea, poesiă de Tentă de
clamată de corista R. Orașianu. 4. Tatarulu, de Nosie- 
vics coră barb. 5. Inzadară, de Hrimaly coru bărb. 
6. Dialoga despre superstiliunl de coriștii (1. Minda, G. 
Farca și I. Cocarlanu. 7. El R’baa, de Mandyceschi 
coră bărb. 8. Reîntorcerea victoriosă. coră mixtă după 
Bianchi. 9. Cântecu venătorescu, de Flondoru coră bărb. 
Apoi urmăză joculă.

*) întârziată din causa lipsei de spațiu.

—x—
Bala se va arangia Joi la 5/17 Februarie a. c. de 

cătră Comitetulă gimnasială in sala „Redutei" din Bradu 
pentru înmulțirea cabinetului naturală dela gimnasiulă de 
acolo. Intrarea de personă 1 fl de familiă 2 tl. Comi
tetulă arangiatoră. Inceputulă la 8 ore săra. Ofertele 
mărinimOse se voră chita pe calea publicității.

Raporta polițieuesca*).
Nici ună guvernă, nici ună oficiu, nici o dregătoriă, 

cu ună cuvântă, nici ună instituia publică nu este așa 
de espusă criticei ca „poliția," — inse nici într'ună 
punctă nu este judecata opiniunei publice așa de con- 
glăsuitore, ca în acela despre polițiă. Oficii, autorități, 
singuratice persone potă să fiă ori câtă de îndușmănite, 
totuși deosebite relațiunî și împrejurări potă să producă 
unele șovăiri in judecata opiniunei publice, însă mai pe susă 
de tătă indoela este judecata despre polițiă: ea este tot- 
deuna rea. Și este ore minune, că poliția provocă așa de 
multă judecața tuturora? — Ea trebue se fiă pretntindenea. 
Pe strade, când acestea suntă acoperite de o mare de 
noroiă; pe trotoare, în cari lipsesce câte o petră, seu 
că ele suntă acoperite cu ghiață luciă, seu că flăcările 
de gază jdcă intre tablele de sticlă neșterse ale felina- 
relorO ; in curți, din cari putorea se înalță până la nori; 
în cârciume, din cari răsună sgomotă, răpesce somnulă ; 
in case, din cari se fură, se răpesce și se omoră ; — 
nu pătrunde ea ore in ateferulă măestrului și pretinde 
dela dânsulă pe calfa, decă acesta a tiândâvită prea 
multa în t^iua premergătore, seu in asilulă intimă ală fa
miliei, și scăte pe sprintena camerieră, decă ea în sera 
premergătore a povestită prea multă cu ostașulă vigu- 
rosă etc. etc. Ea pote fi ori unde, rea este totdeuna, 
tocmai pentru că nu pote fi în același timpă în totă lo- 
culă. — Decă din acâstă judecată conglăsuitore a opi
niunei publice pote privitorulă mai adâncă să câștige 
ore-care pricepere pentru însemnătatea și importanța 
institutului polițienescă. atunci acela pesimismă merge 
de bună semâ prea departe și aspra judecată s’ar putea 
reduce la împrejurarea, că instituțiunea polițienâscă to 
tuși este capabilă de o perfecțiune, dâr că ea are unele 
lipse, cari chiar și atunci nu se potă delătura, când suntu 
recunoscute, pentru că puterea împrejurăriloră este mai 
mare decătO voința și puterea de a-le învinge.

Poliția Brașovenă, de sine se’nțelege, nu face es- 

cepțiune și în înțelesulă arătată mai ’nainte nici nu pre
tinde acesta. Dâcă ea la reînoirea anului — și acăsta 
durâză la pol.țiâ ca și la tăie celelalte oficii păn’ ce 
suntă gata diferitele raporturi anuale, — aruncă o pri
vire înapoi asupra anului trecută și la acăstă ocasiune 
nu este cupleșită de acelă pessimismă, ca opiniunea pu
blică, ei are și nisce sentimente optimistice, lotuși asta 
nu i se pote lua in nume de rău, mai vîrtosă dâcă ea 
este in stare a documenta îndreptățirea la acesta opti- 
mismă — cu cifre! din cari se alcătuesc. eomplecsulă 
vieței active și ală nisuințeloră.

Chiar împrejurarea, că la inceputulă anului 1880 
ajunseră cașurile la secția penală a căpitănatului oră- 
șenescă numărulă de abia 701), pe când in anulă tre
cută s’au pertractată preste 3000 de cașuri penale, ne 
infățișâză, de bună-semă. ună tablou lămurită despre 
activitatea de mai nainte. și de acuma a poliției. și eor- 
pulă poiițiștîloră, care — deși constătătoră mai multu 
din recruți, — in urma deseloră schimbări, totuși prin- 
tr’o instrucțiune sistematică introdusă deja de ună ană a 
fostă pusă in posițiune de a desvolta ună servițiu poli- 
țienescă mai activă și mai destoinică, merită deplină re- 
cunosciință.

In chipulă acesta se esplică și faptulă că, spre 
esemplu, în anulă 1886 au ajunsă la arătare: 346 de 
călcări ale legei penale fată de 27 in anulă 1881, 23 in 
a. 1882, 29 in a. 1883, 40 în a. 1884 și 118 in 1885.

Pe când în anulă 1883 se pertractară numai 350 
de arătări din causa călcărei statutului penală^ și a 
altoră statute, în anulu trecută acestă sumă s’a urcată 
la 984, în vreme ce încă in anulu 1882 suma baniloră 
de pedepsă in favorulă erariului s’a urcată la 99 fl., 
aceea în favorulă fondului săraciloră din orașă la 226 fl., 
în anulă 1886 aceste sume s’au urcată la 491 fl., res
pective 505 fl. 50 cr. in vreme ce in anulă 1881 s’a 
urcată spre esemplu suma tuturoră transgresiunilor^ în 
eontra autorității și a liniștei publice, in contra sigu
ranței publice, in contra ordinei publice și a moralității 
a smității etc. la 27. s’a urcată acestă sumă din anulă 
1883, în care era fotă numai de 29, în anulă 1886 la 
346, care sumă se împarte după singuraticele specii de 
transgresiuni in chipulă urmăloră :

In contra autoriiățiloră și a liniștei publice 61, in 
contra siguranței publice 21, in contra ordinei publice și 
a moralității 81, in con'ra sanității și a sănătății 16-, 
in contra proprietății 17. — Afară de acesta s’au ma 
pertractată în anulă trecută 611 cașuri de prevaricațiuni 
de pădure.

Anume in ceea ce privesce condițiutiile sanitare ale 
suburbieloru. se pote arăta ună progresă însemnată și 
dreplă probă pentru acesta servescă împrejurarea, că l’a 
provocarea căpităn-itului orășenescă s'.m făcută în su- 
bnrbiult) Scheiu mai multă de 600 de umblători in 
anulă 1886, ceea ce mai nainte n’au fostă de locă. Fi- 
resce că tocmai in d'sulă suburbiu are autoritatea poli- 
țienăscă să se lupte eu referințe aprope de neînvinsă, 
cari numai in de ursulu aniloru și numai prin spriginulă 
eficace ală comunei potă fi învinse.

Suma amintită mai susă a transgresiuniloră arătată 
in anulă trecută s’a săvirșită de 1324 de bărbați și 643 
femei, dintre cari 40 au fostă pedepsite cu femei de 
10—50 fl., 1443 cu bani sub 10 fl. Cu pedepse de a- 
restă au fostă 223 de bărbați și 173 de sume. La suma 
aceea, de 643 de famei, au participată în mare măsură 
servitărele, cari adeseori suntă lipsite cu totulă de dis
ciplina domestică, chiar după pedepsirea de mai multe 
ori au o purtare desfrânată și aducă în conflicte cu pro
tectorii loră, cu soldații, pe organele polițienescl. 0 dis
ciplină domestică mai rigurosă ar sprigini cu mare etectă 
pe autoritatea polițienescă, și instituțiunea de servităre, 
pare aci la noi a ajunsă la ună nume forte ren, s’ar 
promova în modă evidentă. (Va urma).

Sânte-jude, 10 Faură 1887.
Onorate D-le Redactori) ! După cum e fdrte bine 

cunoscută onoratului publică română din diarele perio
dice române, eu am lucrată de mai mulți ani ca să se 
introducă industria de casă în fote scălele năstre ele 
mentare poporale, unde generațiunea tinără a poporului 
nostru încă din frageda ei etate se se deprindă în acti
vitate, ca cu timpulă industria de casă se se lățescă și 
la poporule nostru spre înflorirea și bună-starea mate 
rială a scumpei no-tre națiuni române.

Spre ajungerea acestui scopO măreță și salutară 
in tetu anulă am deschisă cursuri supleinentari de in
dustria de casă cu propunere gratuită numai și numai 
ca să-mi potă afl t din ce în ce mai mulți consoți de carieră 
in acesta privință, care cursuri, și mai cu semă cursulă 
din vera trecută, prin spesele avute cu cei ce au participată 
la cursulă de industria, m’am încurcată în nesce datorii, 
din justa causă: că grindinea nimicindu mi puținele mele 
sămenăturl și avândt) salară numai de 120 fl. ca se 
potă scăpa din lațulil și ghiarele usurăriloră m’am vă 
dută silită a concurge la ajutorulă neinului romănescă.

Deci la inițiativa Escelenței Sale Domnului Archi- 
Episeopă și Metropolită de Alba-lulia, mi s’a deschisă 
o colectă benevolă între cercurile connaționaliloră mei 
din Blașiu, în a căreia urmare am și primită ună aju
toră de 40 fl. patrudeci florini 40 cr. v. a. dela urmă
torii Domni:

Escelența Sa Domnulu Archi-Episcopă și Melropo- 
lită Dr. Ioana Vancea 20 fl., Constantină Rapfalvi ca
nonică 2 fl. Ioane Fekete canonici) 1 fl , Elie Vlasa 
canonică 1 II., Ioană Antoneli canonică 1 fl., Antoni) 
Vestemiană canonică 1 fl., Ștefană M iniu canonică 1 fl., 
Leonțiu Leouteanu canonică 1 fl., Dr. Ioană Rațiu ca
nonică 1 fl., Alimpiu Blășianu prof. 1 fl , Dr. Alexandru 
Grama prof. 1 II., 1. F. Negruțiu prof. 1 fl, Simionă 
P. Mateiu secretară 1 fl., Vasiliu Olteanu advocată 1 fl., 
Dr. Augustină Bunea profesoră 50 cr., Nicolau Popescu 
profesoră 40 cr., Ore-cine 50 cr., Ioană Germană pro- 
fesoră 1 fl , Silvestru Nistoră profesoră 1 fl.. Ioană Orga 
V.-rectoră 1 fl., Dr. Vicforă Smigelschi 1 11., Georgiu Mun- 
teanu profesoră 1 fl., în suma susO menționată

Pătrunsă adâncO de aceste bine faceri ale marini- 
moșiloră și zeloșiloră Domni și connaționall ai mei mă 
aflu în plăcuta posițiune a-le esprima cea mai viă recu- 
noscință și cea mai profundă mulțămită publică.

Fiă ca Escelența Sa să afle pe viitoră mulți imi
tatori în asemenea fapte generdse, aflându-șl răsplată în 
cultivarea poporului română și în recunoștința națiunei.

Petru Grama, 
învățătoră.

Ultime sciri
Constantinopolu, 12 Februarie—Agitațiunile 

continuă în Macedonia. Mai mulți emisari, cari 
aveau cu denșii o proclamațiune revoluționară, 
au foștii arestați la Strundja, din care causă s’a 
proclamată în Strundja starea de asediu, trimi- 
țendu-se acolo și ajutore.

—x—
Constantinopolu, 12 Februarie. — Pdrta a 

comandata cinci sute de mii de pusei cu repe
tiție sistemă Manser și 60,000 de carabine a 65 
șilingi bucata. Cele dinteiu predări voră trebui 
să înceapă peste șâse luni, după plata unui acontă 
de patru sute de mii lire st.erlingc. ț)ece mii de 
lire sterlingi au fostă vărsate ca arvună.

—x—
Const ntinopolu, 12 Februariu. — Circulă 

scirea, că s’a proclamată starea de ase
diu la Filipopoli și că s’au trimisă ordine 
nouă de cătră Regență, spre a înainta repede 
pregătirile militare în Bulgaria și Rumelia.

---- X----

Londra, 12 Februariu. — Manufacturele de 
arme din Birmingliam au primită însemnate co
mande. Ele an sporită în nisce proporțiunl ne
obicinuite numerulă lucrătoriloră loră.

—x—
Parisu, 13 Februariu. — Se telegrafiază din 

Petersburgă că 100,000 reserviștl suntă chemați 
pentru a studia aplicarea nouăloră regulamente de 
serviciu care de curendă s’a introdusă în armata 
rusă.

Belgradfi, 12 Februarie. — Id sferele Curții 
se manifestă unu puternică curentă în contra ca
binetului Garașanin și în favdrea formării unui mi- 
nisteru mai puțină ostilă Rusiei. Douăzeci de 
medici ruși au fostă chiemați spre a ocupa func
țiuni în spitalele sârbești.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

BUDAPESTA, 14 Februariu. — In camera 
deputațiloră, discutându-se budgetulă resortului 
de comerciu, Iranyi atinge cestiunea lucrătoriloră. 
Cere introducerea repausului de Duminecă pen
tru toți lucrătorii, precum și înființarea de casse 
pentru ajutorarea lucrătoriloră bolnavi. Ministrulă 
de comerciu Szeclienyi împărtășesce vederile an
tevorbitorului. Guvernulă a adunată deja ma- 
terialulu eorăspundătoră și în sesiunea următdre 
ilă va presenta parlamentului în formă de pro
iecte de lege. Ministrulă mai anunță presentarea 
unui proiectă de lege asupra veterinăriei, asu
pra prăsirei de pesci, a poliției de câmpă. Ap- 
ponyi susține părerile lui Iranyi pentru ca lucră
torii, cari pretindă votulă universală, să nu crădă 
că interesele loră nu se iau în considerare de cor
purile legiuitdre. Busbach consâmte asemenea 
eu Iranyi, însă este liniștită în urma declarăriloră 
ministrului.

MADRIDU, 14 Februariu. — E probabilă 
că Zovilla, renunțându la t6te proiectele revolu
ționare, se va reîntdree în Spania și că Regina 
va încuviința o amnestiă generală.

BUDAPESTA. 15 Februariu — F6ia ofi
cială publică autografele prin care se primesce 
demisiunea ministrului de finance conte Szapary 
încredințându-se conducerea resortului finance- 
loră ministrului președinte Tisza, dr conducerea 
resortului ministeriului de interne ministrului br. 
B e 1 a O r c z y. Președintele de direcțiune L u k a c s 
a fostă numită secretară de stată în ministeriulă 
de comunicațiune.

In ședința de a(Jl a camerei a presentată 
ministrulă lionveijiloră br. Fejervary ună pro
iectă de lege cerendă ună credită de șepte mi- 
lidne 460,000 florini pentru completarea arma
mentului armatei honveZimei și pentru mobili- 
sarea unei părți a gldt.eloră în casă de râsboiu. 
Proiectulă de lege a fostă predată comisiunei 
armatei, respective comisiunei financiare.

Editoră : lacohă Mureșianu.
RedactorO responsabila Dr. Aurel Mureșianu
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l*  bura*  da Viona Cufsiiio pieței Braștivn iii
im 13 Februariu st. n. leO»7

ReuU dt aura 5*  „ . . 96 10 Bonuri croato-slavoue . . 104 50
Rentă de hârtii 5" „ . . 86 75 Oespăgubire p. dijma de 
Imprumutula câ.loro ferate vinu ung...........................—• —

ungare.......................... 146.50
Amortisarea datoriei câi-

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 96 60

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 104 —

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11410 

Bonuri rurale uugare . . 104.10 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

.mșO...............................104.20
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 20 
Bonuri rurale transilvane 10420

i

Imprumutula cu premiu
ung........................................116.50

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 119 50

Renta de hărtiă austriacă 78 15
Renta de arg. austr. . . 80 25
Renta de aura austr. . . 109 50 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acpunile băncel austro-

ungare..........................847 —
Act. băncel de credită ung. 270.50
Act. băncel de credita austr.297.60 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................... 6.02
Napoleon-d’orl .... 10 11 ( Discontulfi
Mărci 100 împ. germ . . 62 89
Londra 10 Livrea sterlinge 128.10 I

din 15 Februariu st. u. 16S7.

Bancnote rumane«ci . . . Cumi 8.45 '. - - . K.47

Argint românesc ... • 8.42 8.44

Napoleon-dori................. . . - 10 01 10.14

Lire turcescl..................... . . - 11.40 • 11.44

Imperiali.......................... . . . 10.40 • 10.44

Galbeni.............................. . . . 6 01 6.03

Scrisurile fonc. -Albina* > 101.— • 102.- -

Ruble Rusesc!................. .116 — 117.—

7—10% pe anfl.

importanții
pentru

proprietari de domenii și păduri!
Cu măsurarea geometrică, precum și even

tualii cu esoperarea de planuri economice pentru 
moșii mai estinse și păduri se însărcinăză cu 
prețuri eftine

Friderick Schunn.
3_5 Sibiu, Rossplalz Nr. 7.

Nr. 9/1887.

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla română gr. cat. 

din Năsăudu, devenită vacantă prin pensionarea învățătorului de pănă 
acum, să escrie concursu pănă la 15 Martin a. c. st. n.

Cu acești! postă este împreunată, pre lângă cortelă naturală în- 
tr’o odae la sc61ă, unu salaru anuală de trei sute (300) dorini v. a., 
care să va răspunde la cassa fondului școlară in rate lunare decursive.

Cei ce ar voi să ocupe acestă postă, voru ave a-și trimite su- 
plicele loră, în terminulu amintită, la subscrisulă senat.ă școlară , pro- 
bândă prin testimonii în regulă: cualidcațiunea loră pedagogică, servi- 
ciulă de pănă acum și purtarea morală. Dintre concurenți voru fi pre
feriți cei ce voru dovedi, că suntă cântăreți cu cunoscință de note.

Dela senatulă șcdlei române gr. cat. din Năsăudă.
Năsăudu, în 6 Fauru 1887.

Președintele: Notarulă :
Gregoriu Moisilft, Macedonft Grigorifa,

parodii! și vie. lor. ' °

Licitatiune.
Din partea subscrisului comitetu se face cunoscută: că în co

muna bisericăscă gr. cat. Bucium-Șesa (Comitatul u Albei in- 
feridre) la 15 <}i a lui Mar tiu 1887 st. n. la 10 6re dimineța se va 
țină licita țiu ne minuendă pentru edificarea aloru două sale de în- 
vățămentă, a căroru plană și preliminariu se adă aici în loco.

Domnii întreprindători suntă poftiți cu acelu adausu: /ca fie-care 
licitantă să depună vadiu de 10% din prețulă de esclamare statoritu cu 
4,160 doreni v. a.

B u c i u m ă - Șăsa, 9 Februariu 1887.

Co milet ul ii parochia lu 
2_3 gr. cat. din locu.

tAvisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binecoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă. ADMINISTll. „GAZ. 'lHANbu

Mers u 1Q tren miorii
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Teswșsi-Araalrs-Budapesta a calei ferate orientale (le stată reg. nng.

Predeal ft-Budapest a

Trenu Tren Trend Trend 
d” accelerat omnlbus omnlbna 

peradne

București

Predealu

Timișh

BrațovO

Feldiâra 
Apatia 
Agostoufalva 
Homorod Cl 
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa miei.
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelo 
Teinșf 
Aiuda 
Vințulâ de 
Uiora 
Curerdea 
Ohirisft 
Apahida 

t’lușiu

Nedeșdu 
GbirhSu 
Aghirișd
Stana 
Huiedina
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rdv
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vasârhely 
Vârad-Velințe

Husa

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnuk
Buda-peata

Viena

( 
(

( 
(

( 
(

( 
(

i

___

7.47 —
8 24
8 51
9.14 _
9.51 —

1 1.03 -
11 29 _
11 26 _
12 0 _
12.29 _
12 44 _

1.05
1.34 __

1.46 __

2.09
2 39 __

3 01 __

3.08 ___

3.14 __
3.5 - _
5.10
5.3C —
_ 6 03
— 6.21
—
— —
_ —
_ 7.14

7.43
— —
_ —
<— 8.22
— 8.48
— —
— —
— 9.13
— 9.18
— 10.38
— 12.20
— 2.15
— —

- 8.00

4.1b
5.02
5 43
6,15

7.06
8.52
9.19 
y 31 

10.16 
10 57

11.19 
11.31

11 52 
12.31 
12,18

1.22
2 18
2 48
2 56
3 64
Ibl

5 28
5 56

10.55
1 23
3 24
10.05
2.15 

~6.0c
Nota: Orele de ndpte nunta

Tipografia ALEXI Brașovfl.

Budapesta -l*redealfli

Trenu Tren Troni Trcnfl Trecu
de pera. accelerat orimihlHI de nmuibua 

| persdne -

7.30
1.14

1.45

'2.32

8.00
8.36
9.OJ
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50

1.21|
2.02
. .06
3.38
3.54
4.0b|
4.50
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Laiiâny
Oradea mare 

Vârad-Velencz 
Fugyi-VAsarhe 
Mezo-Teleg<l 
Rfev
Bratca
Bucla
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GliirbSu
Nedeșdu

Clușiu

Apaliida 
tUiiriș 

Cueertlea

Uiăra
VmțulO de st 
Âiudu 
fetușa 
Qrecituiela
Biașâ 
Micâsasa
Copșa mii
Mediașa 
Klisahetopok
Higișora 
llașfaleu 
Homorod 
Agostoufalvs 
Apatia 
Fe-didra

Brașovft

TiinișO

Predealu

Bucuresc"

11 o.>
2 02

3.58,
5.28

+ 2 6.58

y
7.33
8.04

—
_ —
— 8.58
— 9.28

—
— —

■ - 10.28

11. UO
11 19 —
2 30 _
1.01 _
1 06 _
1 13

a 1.20 _
1 41 _
2.00 __
2 35
2 48 _
3.20 _
3 36 -
4.C0 _
4.3'. -
5.12 _
5.37 —
7.0? —
7.43 —
8.11 —
8.41 —

L 9.21 —
( ~ —

—
( - - 1
( —

cele dintre liniile grâse.

o; 19
11 38
12.18
' 2.5.

1 57
. I >

3.40
4.15

.36
■ .58
5.26

20

9 34
11.2b

3 - 
..' > <6 
•’ 1 .
2.40 
.24 

3.4 ‘ 
'• 07

o.l& 
i'

—6.1/7 
(•.24 
6.43-

8.0 J
11 4
2.31

i

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.19
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

Bnda pemt a- Aradii-Teiu.șft'S'eiisșs’i- 1 • ;><iii-Hu«ia| ești»

Tren fi 
omnibud

Tre tu 
cînrîlHis

Trenă de 
peradne

Trenu de 
peradne

Trenu
de peradne

Trenfi 1 
omnlbn

’fi'eiușh 11.24 _ 2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-ltil ia 11.39 — 3.14 Btiidapestu 8.20 9.05 —
Vințulă de jostl
Și botă

12.30 — 4.2 i Szoiuok 11.20 12.41 —
12.52 — 4.1x0 4.10 5.45 -■

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar idft 4.30 6.— 704
Simeria if'iski) 2.03 — 5 47 Glogovațti 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
iiia 3.55 — 7.Î8 Pradna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada
Zasn

4 08
4.25

7.40
»t.ll

Conopă
Bărzova

6(9
6 28

7.37
7 55 _ i

Soborșin 5 39 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 — 1
liărzova 5 66 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 lila 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9 19 10 17 —
(îyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 •
Glogovață 7 59 — 11 25 Sinieria Piski) 10.35 11 07 —
Arndrt 8.28 — 11.39 Orăștiâ 11.11 11.37 —
Szohiok

i
8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

_ — 5 12 Vințulă de joșii 12 18 12.29 - ■
ISciKlapcMtjn _ - I 8 20 I Alba-fulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 . 1 29 1.41 —

Nimeri» (Piski) i’etroșenlArs'Ifl-TlBsIșara

'JYer.fi Frecă de 
umnibas perac-nc

Trenă 
mixt

Aradft 5.48 ' _ 6.05 Dimaeria
Aradulă nou □ 19 — 6 33 Streiu
Neine'h-Sâgh 6 44 — 6.58 Balegă
Vlaga 7.16 — 7.29 Pui
Orczifalva 7 47 — 7.55 Crivadia
Merczitalva — — — 1 Banița
Timtțâra 9.02 — 9 08 , Petroșeui

Trenu de 
pernone

Trenă 
omnihus

Trenă 
mixt

11.25 2.42
11.58 — 3.25
12.46 — 4 16
1.37 — 5.11
2.24 — 5.58
3.05 — A 41
3.37 — 7.12

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

l'imSș6ra-Ara<iti

Trenă dc Trenu de Trenu
peradne perHdne omnlbus

'Jflniișrtra 6.25 5.00 |
Merczitalva — — — 1
Orczifalva 7.46 6.32
Viiiga 8.15 — 7.02
Nămeth-Sâgb 8.36 6.23
AradulC nou I 9.11 ___ 8.01
Aradft | 9.27 — 8 17

Petroșeui—Nlsiieria (Piski)

Trend Trend 
de pers. omulbua

' Trenfl 
mixt

Petroșenl
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu 
Mineri»

10 07
10 48
11.25
12.05
12 42
1.22
1.53

JYer.fi

