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Triste vremuri mai are se percurgă adi Bul 

garia. Abia liberați mai eri alaltăeri de sub ju
gulă pașaleloru turcesc!, Bulgarii curendu au tre
buită să esperieze câtu de greu este în diua de 
a<b pentr’unu poporrt micu d’ași susțină și apăra 
independența. Tncă nici n’au trecută dece ani 
dela capitulațiunea lui Osman-pașa la Plevna și 
noulă stătu bulgarii a și trebuită să supdrte ună 
crâncenii răsboiu, ce a reclamată multe jertfe, și 
câteva revoluțiuni.

Revoluțiunea rumeliotă, precum și detro
narea prințului Alexandru de Battenberg și con- 
tra-revoluțiunea, care l’a readusă în țeră, pentru 
ca curendu după aceea să abtjică dela tronii și 
să pârăsăscă Bulgaria de bună voiă, s’au săver- 
șitu fără nici o vărsare de sânge. Resvrătitorii 
cari fuseseră arestați au fostă mai apoi liberați 
din închisdre unulă după altulu la cererea gu
vernului rusescă.

Regența bulgară în modă legalu instituită 
cu consemțămentulu prințului, care a predată 
în mânile ei frenele guvernului, acesta regență, 
a cărei puteri au fostu confirmate de Sobrania 
bulgară, a ascultată de sfatulu Germaniei și ală 
celorlalte puteri și a tractată pe rebeli cu cea 
mai mare cruțare, ba chiar cu delicateță. Ast- 
felă domnii lZancov, Karavelov, Țanov ș. a., 
cari conspiraseră în contra prințului Alexandru, 
au putută să și reîncăpă activitatea loră conspi- 
rătdre, indreptându-o de astădată în contra re
genței, cu scopu de a-o răsturna și de-a institui 
ună guvernă, care să împlinăscă tâte dorințele 
Rușiloru.

Sobrania bulgară a voită să facă finită stă- 
rei anormale alegendă unu altă principe în lo- 
culă celui ce a abdicată. Tote stăruințele ei au 
rămasă însă, precum scimă, fără resultatu, de- 
drece Rusia s’a opusă, pe când celelalte puteri, 
de temere, ca să nu provdce unu răsboiu, au ră
masă indiferente. In strîmtorarea ei Sobrania 
bulgară a alesă o deputațiune și a trimis’o pe 
la curțile europene. Răspunsulu ce l’au primită 
delegații bulgari dela guvernele stateloru mari 
se resumă cu puține modificări în cuvintele: 
împăcați-vă cu Rusia.

Ei bine, regența bulgară a voită să facă 
pe voiă așa numitei Europe și a încercată a se 
înțelege cu Rusia. N’a fostă cu putință. Guver
nulă rusescă cerea prea multă, er regența era 
hotărîtă a nu sacrifica nimică din independența 
țării.

A întrevenită și Sultanulă și a trimisă ună 
comisară specială la Sofia, cu scopulă de a îm
păca pe Bulgari cu Rusia. Negociările între 
Gabdan-pașa și regență au rămasă însă asemenea 
fără resultată. Se cjicea într’ună timpă, că re
genții bulgari s’ar fi învoită a primi în guvernă 
și unulă său doi Zancoviști, der celelalte preten- 
siuni rusescl, precum numirea unui generală 
rusă ca ministru de răsboiu bulgară, le-au de
clarată ca neacceptibile.

In timpulu din urmă înalta Pdrtă și-a mai 
încercată încă odată noroculfl și a trimisă la Sofia 
în misiune specială pe Riza-beiu, ca să mai facă 
o ultimă încercare de împăcare.

Intr’aceea partida răsvrătirei, ce se compune 
totă din unelte ale politicei rusescl, pregătise o 
nouă răscdlă spre a răsturna stăpânirea actuală 
bulgară. Răscdla a și isbucnită în Silistra și ’n 
Rusciucu, dăr după scirile ce le-amu primită 
până adi nu i-a succesă a se întinde mai de
parte și în numitele orașe ea a fostă suprimată 
de trupele regenței. Ea se deosebesce de miș
cările anteridre revoluționare prin aceea, că a 
pricinuită vărsare de sânge și a produsă astfelu 
multă amărăciune în poporă.

In Rusciucu mai alesă răscdla militară a 
avută unu sfersită sângerosu. Maiorulu Uzunov 

în fruntea regimentului de pioneri s’a răsculată 
Joi desă de diminăță și a ocupată oficiulu tele
grafică și prefectura, asediândă totodată casarma 
regimentului de infanteria, care rămase credinciosă 
regenței. Lupta a durată t.6tă diua și dăcă mi
lițienii și poporațiunea din Rusciucu nu venea 
în ajutoră soldațiloră închiși în casarmă, aceștia 
ară fi trebuită să capituleze. Pionerii erau în a- 
vantagiu, căci dispuneau de-o jumătate bateriă de 
tunuri.

Rebelii au fostă prinși și trași înaintea tri- 
bunaleloră de răsboiu. Regența bulgară se afla 
acum într’o situațiune de totă grea și delicată. 
Dăcă ar fi dată din nou ascultare sireneloră di
plomatice tractândă cu cruțare pe rebeli, ar fi 
încuragiată pe față uneltirile antinaționale. In 
cele din urmă însă se vede că a învinsă semțulă 
de propriă conservare și ocârmuitorii de acji le
gitimi ai Bulgariei au subscrisă sentințele de 
mdrte ale tribunalelor^ de răsboiu, vrendă prin 
acăsta să dea ună esemplu rigurosă, dreptă ad
monițiune pentru tdte timpurile.

Nouă oficeri bulgari rebeli în frunte cu 
maiorulu Uzunov și cu brigadirulă Pauov au 
fostă împușcați Duminecă diminăța în depărtare 
dc trei chiloinetri de Rusciucă și salvele de pusei 
slobozite asupra acestora au anunțată inaugu
rarea unei none fase în lupta de independență 
a Bulgariloră.

încă nu ne este cunoscută părerea ^iarelorfl 
europene asupra pasului energică întreprinsă de 
regența bulgară spre a suprima rebeliunea în 
țeră, dăr nu ne îndoimu că energia celonî din 
Sofia va deștepta mari îngrijiri și la Viena și la 
Roma și la Berlină și la Paris, dedrece este bine 
sciută că guvernulă rusescă, care a luată în apă
rare pe rebeli, va voi să-și răsbune asupra ce- 
loră, cari i-au împușcată.

Va fi îngrijată diplomația europănă și de 
aceea, că prin esecutarea sentințeloră de mdrte 
s’a făcută aprdpe imposibilă o împăcare între 
partida dela putere și partida rusăscă și s’au ni
micită speranțele, că pe calea acesta se va pută 
resolva în modă pacinică cestiunea bulgară. Riza- 
beiu se p6te întdrce ărăși de unde a venită.

Pănă acum telegrafulă ne-a împărtășită nu
mai părerea pressei italiane asupra evenimente- 
loră din urmă bulgare. Ele suntu de părerea, 
că aceste evenimente au mărită în modă însem
nată periculele unui conflictă între Rusia și Aus- 
tro-Ungaria.

Câtă pentru Bulgaria, nici că se mai ține 
contă în Europa de pericululu ce amenință li
bertatea și independența ei. Nu scimă ce să 
(jicemu mai întâiu: sărmană Bulgariă ori sărmană 
Europă!

Pregătirile militare ale Rusiei.
„Temps“ din Paris, care se scie că e redigeat 

cu cea mai mare precauțiune și observă o fdrte 
mare reservă față cu scirile alarmatore, publică 
următdrele amărunte despre pregătirile militare 
ale Rusiei, ce le-a primită dela corespondentulă 
său din Petersburg :

Cu ocasiunea unei reviste militare ce a făcut’o îm- 
pâratulă pe piâța dinaintea palatului de erna din Pe
tersburg, totulu avea aspectulu ajunului unui resboiu. 
La ivirea Țarului toți erau cuprinși de iritațiune și pe 
tote frunțile strălucea putere, vitejia și patriotisme.

Adi suntă concentrate la granița dinspre Prusia 
șese corpuri de armată, și anume două in Varșovia, câte 
unulu in Riga, Vilna, Lublin și Lilomir. Fiecare corpQ 
de armată constă din două pănă ia trei divisiuni infanteria 
și o divisiune cavaleria. Divisiile de cavaleria se află 
numai câteva milurl departe de graniță. Ganeralii, cari 
suDta destinați a juca ună rola mare in timpfl de răs
boiu, sunta Gurko, Șuvalof, Dragomirof, Cernajef, Tvia- 
topolk-Mirski, Radelzki, Drentelen.

„Koln. Ztg.“ raportăză despre înarmările 
ruse următdrele din Petersburg:

După cum se vorbesce, întăririle de trupe plănuite 
de mai multă timpă în ministerul^ de răsboiu se voră 
esecuta în celă mai apropiată timpă. Mai alesă e vorba 
in prima liniă de o mare sporire a brigadeloră de vână
tori, din care au să se formeze deosebite divisiuni de 
vânători și să se provadă cu numerosă artilenă. Res
pectivele ucazuri au să se publice în curendO.

„Alianța Iranco-rnsă și coaliția europenâ“.
Așa se’ntitul^ză o broșură, ce a apărută în 

Parisu (la Auguste Ghio), în care unu gene
rală rusă tract^ză acostă temă, ce s’a desbă- 
tutu multă în timpulu din urmă de pressa eu- 
ropănă, mai alesă de cea francesă și rusă. Etă 
în resumatu cuprinsulu broșurei:

GeneralulO rusă înfățișeză partida germană dela 
curtea din Petersburgă, ală cărei sufletă este marea prin- 
cesă Maria Pavlovna (soția marelui principe Vladimir), 
ca modelă de corupțiune, ba chiar ca trădătăre de pa- 
triă. Impăratulă și împărătesa, dice autorulă, a sfări- 
mată capulă partidei germane, esilândă pe marea prin- 
cesă. după ce împăratule cetise o scrisore a marelui 
principe deschisă în „cabinetulă negru". Vorbindă des
pre cestiunea bulgară, acusă pe Bulgari de nerecunos- 
cință. Singura mântuire a Rusiei este emanciparea ei 
totală de sub irfluința economică și politică a Europei. 
Esclusivulă protectorate ală Rusiei asupra Bulgariei in
dependente prin stabilirea unei complete solidarități po
litice și economice între liberați și între liberatori, acăsta 
e formula pentru resolvarea cestiunei bulgare și cele mai 
bune mijlocO da obțină confederația Slaviloră din mo- 
narchia austro-ungară și din țările balcanice. Turcia să 
fiă cruțată și să i se propună o alianță, dâcă se obligă 
a închide astfelă strîmtorile de mare, încâtă nici o flotă 
englesă să nu’mpedece debarcarea Rușiloră în Bulgaria, 
căci fără acestă condițiune fundamentală e o curată ne
bunia orice operațiune militară în Bulgaria, unde Rusia 
de faptă și de drepte nu pote ajunge pe uscate. Pentru 
România generalule rusă propune, ca preță pentru tre
cerea Rușiloră pe teriforiule ei, anexarea Ardealului, 
der n’are încredere în regele germane șî în miniștrii 
antiruși din Bucuresci. Ce privesce pe Germania, Rusia 
s’a angageatd atâtă de multa în Asia centrală, încâta de 
acolo totă puterea sa s’o pună în mișcare, spre a do
mina puterea preponderantă germană în Europa centrală. 
Referitoră la Anglia, autorulă cjice câ sâ * se *̂ ea atâta 
de multa de lucru, încâta să fiă incapabilă a lua parte 
la alianța germano-austro-ungară, în casula unui răsboiu 
ce l’ar purta Rusia în același timpă cu Germania și cu 
Austro-Ungaria. O espedițiune la Herată cu 50,000 6menl 
face pe Rusia să cruțe mobilisarea a 2 milione. Prin 
acestă înlăturare a Angliei din combinațiunile politicei 
europene să profite Franța, care a fostă odată strîmto- 
rată din India de cătră Anglia și încă și acum e ame
nințată în tote interesele sale maritime și coloniale: ast
felă să’și răsbune mai întâiu pentru Waterloo, ca apoi 
sub raporturile europene schimbate prin nimicirea An
gliei să’și răsbune și pentru Sedan.

„Vaterland11 despre pașalîcalft 
Bistrița-Năsăudft.

,Vaterland« din Viena, Nr. 60 dela 2 Martie n., 
tratâză afacerea petițiunei foștiloră grănițeri români din 
comitatula Bistrița-Năsăuda, adresată Maiestății Sale, în 
contra vitregei administrațiunl și ilegalitățiloră ce le-a 
comisă și le comite guvernulă ungurescă și fișpanulă 
Banffy-pașa încălcându-le drepturile loră. Numita făiă 
dice că petițiunea merită atențiunea cercuriloră mai în
tinse, din causa cuprinsului ei, și continuă astfelă;

Fosta poporațiune grânițâr^scă ridică seridse 
gravamine în contra guvernului ungurescil, anume 
în contra ministerului ungurescu r. de culte și 
instrucțiune și a ministerului de interne, precum 
și în contra singuraticei oră organe ale guver
nului, mai alesu în contra comisarului r. și fișpa- 
nului provisoriu alu comitatului Bistrița-NăsSudu, 
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br. Desideriu Banfi'y. Plângerile se referă la ma
surile guvernului introduse dela 1881 si la a- 
mesteculu respectivului comisarii r. cu privire 
la administrarea și întrebuințarea fondului șco
larii năs&udeanu care, după preînalta scrisdie 
fundațională întărită de Maiestatea Sa, aparține 
ca proprietate nedivisibilă fosteloru comune gră- 
nițărescl. Petenții numără unu sirii de fapte, 
care apară necompatibile cu acea noțiune de 
proprietate precum și cu administrarea de doue- 
4eci de ani a acestui fondă prin comisiunea ad
ministrativă liberă aldsă a comuneloră grăniță- 
rescl interesate, și care (presupunândă că suntii 
adevărate) nu se potu justifica nici din punctă de 
vedere juridică,, nici morală și nici politică. Pre
cum se dice, guvernulti să fi fostă îndemnată 
prin aceea a se amesteca și a face restricțiunî, 
fiindă că fostele comune grănițărescl năsăudene 
„cu administrarea fondului și compunerea statu- 
teloră au voită să formeze, cum se pretinde caste 
periculbse unității statului (!)“. Așaderă e vechea 
■istoria cu șovinismulă, care’și face mendrele și aci. 
Mai departe se plângă fostele comune grăniță
rescl asupra amestecului și daunăriloră în admi
nistrarea păduriloră loră și în fine asupra stra
niei purtări a autoritățiloră, înainte de tdte a 
fișpanului Bânffy, într’unti procesă purtată de 
familia Kemeny în contra Năsăudeniloru. Acestă 
domnu Banffy din Bistrița-Năseudă este mode- 
lulă unui funcționară ală terdrei pentru toți Ne
maghiarii, cari află ’n elă numai pe omulu par
țială și unilaterală, care întrebuințăzâ fără nici 
o considerare mijldcele oficiului său pentru ajun
gerea țeluriloră sale parțiale. Românii și Sașii 
aducă de ani cele mai amare plângeri; der în- 
zadară. De aceea ne și îndoimă, că represen- 
tațiunile și rugările fosteloră comune grănițărescl 
din districtulă Năsăudului adresate prăînaltului 
Tronă voru ave succesulă dorită. Și cu tote 
astea nu trebue să trecemu cu vederea, că toc
mai prin astfelu de amestecuri și restricțiunî ne
motivate, precum și prin procederea vexatore și pis- 
mătareță a organeloru guvernului, înstrăinarea, ne- 
mulțămirea și antipatia în poporu îșl primesce celu 
mai multă nutrimentă.

SUIRILE DILEL
Din Reghinulă săsescă ni-se comunică ună casu es- 

traordinară de șarlataniă, întâmplată in săptămânile tre
cute cu ună țărână română din comuna Teleculii ro
mână. Țăranulă Miliailă Popă a Lichi venduse in 
Tergulă Mureșului o părechiă de boi cu 200 fi. v. a. 
După ce-și primi banii dela cumpărătorii, se ivi pe lângă 
elă ună ,,domnă“ bine îmbrăcată, care se făcea că este 
negustoră de vite. îndată după elu se ivi și unu mise- 
rabilă cerșetoră, care tremurândă de frigă și cu capulă 
descoperită păși înaintea .domnului," la care adresân- 
du-se cu „Măria-ta,“ ilă întrebă despre vaforea unui bană 
frumosă și strălucitoră, ce-lu avea cerșitorulă. „Banulă a- 
cesta e de auru — răspunse sumeță „domnulă" — și 
prețuesce 20 fi., decă așî ave bani mărunți, ți-l’așă 
schimba bucurosă!" țiicendă acestea „domnulă" dispăru. 
Cerșetorulă se apropiă de țărână și chemându-lă la o 
parte, ii împărtăși în taină, că elă a găsită o pungă cu 
30 bani de aură, a căi oră vafore face 600 fl. și tiindu 
că elă ca cerșetoră, prea ușoră ar pută să fiă prinsă, 
ceru dela țărână să-i schimbe banii de aură cu banc
note, promițăndu-i ună bună câștigă. Țăranulă, care au- 
tjise forte bine dialogulă dintre „domnă*  și cerșetoră, se 
bucură de acâstă ocasiune binevenită pentru a face ună 
frumosă câștigă, dâr declară totodată cerșetorului, că nu 
are mai multă de 200 fl. și decă primesce, elă bucu- 
rosă îi schimbă banii de aură în prețulu acesta. învo
iala fu gata la momentă. Cerșetorulă luă dela țărână 
200 fl. și punându-i în busunară o luă la sănătbsa. Ță
ranulă prea fericită se întorse acasă cu cei 30 bani fru
moși de aură, der când voi să i schimbe află, că în locă 
de a căpăta pantru ei 600 fl., nu căpătă nimică. Banii, 
ce-i dreptă, străluciau frumosă, der erau falși. Țăra
nulă desamăgită s’a convinsă cu durere, că nu-i iotă 
aură ce lucesce. -- Bine ară face țăranii să’.șî bage 
mințile în capă și să nu uite niciodată pățania bietului 
Mihailă Popă a Lichi !

—x—
Cetimă în „Pester Lloyd': >Intre „patrioticii*  lo

cuitori ai comunei Oroszlany din tomitatulă Komorn ineU 
de multă sunt oțărirl, fiind-că preotulă loră George Mostyan 
și notarulă loră Ștefană Czabek făceau propagandă pen
tru idei panslaviste. Câtă timpă s’a întâmplată acăsta 
în secretă, locuitorii n’au făcută nimică în contră, dâr 
când preotulă îșl continuă deunătjî propaganda pe față, 
într’o predică de Duminecă, ascultătorii strigară : -Nune 
trebue preotă moscovită, să mărgă în Rusia!" Când no
tarulă aprobă pe preotulă, furia ascultătoriloră trecu la 

lapte. PoporulO năvăli asupra locuinței notarului, pă
trunse înăuntru, sfărimâ tote mobilele, imhise apoi lo
cuința și cheia o predete judelui locală. Iritațumea luă 
aslfelă de dimensiuni, încătă judele locală trebui sălcie 
gralieze după gendarmeriă, care și sosi sera. Iritațiunea 
insă Iotă n’a slăbită. așa că s’a recviratu armată". — 
Foia ungurescă se feresce a arăta, cam ce felă de pro
pagandă făcea preotulă, prin urmare ne vine a crede că 
și aci e vorbă de o demonstrațiune „patriotică" in con
tra Nemighiariloră.

—x—
Kulturegyletiștii dau mereu din mâni în aeră. E 

vorba de Intrarea Kulturegyletului ardeleană din Clu.șiu 
într’o legătură armonică cu Kulturegyletulă din Pesta. 
Mai e vorba d’a pregăti lucrările pentru ținerea unui 
congresă de maghiarisare —pardon „culturală", în diua 
desvălirii monumentului lui Deak. Ca locă ală adunării 
generale premergetore a kulturegyletului e stabilită Sepsi- 
St. Georgi, la care se va duce și clubulă scriitoriloră și 
artișliloră făcendă escursiune prin Aradă, Deva, Sibiiu, 
Sighișora și BrașOAă, Totodată se mai arangiază și o 
esposițiune săcuiască in Sepsi-St. Georgi în favdrea Kul- 
turegylelului. — Se vedlt traiu, neneco, și banchete!

—x—
Serata musicală-declamatorică arangeată Sâmbătă 

în 5 Martie n. de corpulă oficeriloru garnisonei nostre 
a avută ună succesă strălucită în fote privințele. Sala 
hotelului Nr. 1 era îndesuită de ună publică frumosă și 
alesă de iote naționalitățile. Programa s’a începută cu 
Uvertura >Satulă în munte*  esecutată de musica mili
tară sub escelenta și probata conducere a dirigentului 
ei d-nulă Kraus. După aceea s’a representată comedia 
într’ună aetă »Din opera comică» (din franțuzesce) de 
Henry Murger. D-șora Maria de Rathky (ca Juliette de 
Santenis), deși a pășită prima 6ră pe scenă, a jucată 
forte drăgălașă, vocea ei plăcută, risulă ei veselă șt pro- 
nunciația ei clară au câștigată cu asaltă simpatiile as
cultătoriloră, cari au dislins’o cu aplause îndelungate, 
rechiămându-o pe scenă. D-șora Mărie Schmid (ca ca
meriera Rose) și a înțelesu și esecutată rolulă forte bine. 
D. sub-locot. Dattelkramer (Raoul Gerard) avea ună rolă 
nemulțămiloră, cam greoiu. der a jucată bravă și nu 
s a obosită. Ună succesă deplină a secerată d. locote
nentă Schaurek (Dubreuil, căpitană de corabia) care e 
fami iarisat cu scena ca și ună dibaciu actoră.’Publiculă 
l’a aplaudată cu vioiciune. — Musica a esecutată apoi 
ună frumosă cuadrilă compusă din melodii unguresc! de 
locot. Szabady. După acâsta cortina erăși s’a rădicată și 
d-șora Emmy Schmidt a predată scena-solo „Ich mochte 
gern ein Mann sein", cu multă vervă, frumosă accen
tuare și c’ună adâncă sentimenlă patetică. Declamarea 
escelentă făcu să presupunemă că are ore-care școlă de- 
clamalorică. Publiculu și a arătată mulțămirea prin 
aplause sgomotose. — A urmată ună valsă din opereta 
„Der Vagabond*,  cântată de musica militară cu multă 
precisiune și în fine programa s’a terminată cu mica co
media într’ună actă «Im Warte-salon erster Klasse" de 
Hugo Muller. Las’ că piesa acesta este viuă și cu șică 
compusă, der și joculă d-ș6rei Mărie Schmid (Elise) cu 
d. locot Schaurek (Br. Ernst de Wallbaeh) n’a mai lă
sată nimică de dorită. Plăcuta aparițiune pe scenă a 
d-șorei Schmid și joculă ei nesilită și atrăgătoră ne-a 
făcută sâ uităniă că avemă înaintea nostră o diletantă. 
D. locot. Schaurek era ună demnă rivală ală d-ș6rei 
Schmid. Densulă șl-a dovedită dibăcia și lalentulă său 
mai alesă în scenele din urmă, cari nî-au oferită ună 
minunată „ensemble. — După producțiune, a căreia 
reușită se datoresce mai multă arangiorului ei principală 
d. locot. Schaurek, s’a dansată neobosită până spre di- 
mineță.

Pictorulă Munkacsy, care, de „neaoșă maghiară» 
ce e, se numea mai nainte Lieb, a promisă unei depu- 
lațiunl a Kulturegyletului ardeleană, ce a primit'o în Pesta, 
că va face ună desemnă pentru diploma membriloră kul- 
turegyleliștl, îndată ce va sosi fn Parisă S’a și înscrisă 
Munkacsy între membrii fundatori ai reuniunei. Desem- 
nulă are sâ represinte mâna dreptă a lui Ștefană celă 
sfântă cu cuvintele: ,Ardealulă este mâna dreptă a Un
gariei" (Ludovică Kossuth) și -Oh, mână dreptă demnă de 
gloriă, la care Maghiarulă privesce cu arddre!" (Ună cân- 
tecă vechiu cătră Ștefană celă sfântă).—Mare mai e ar- 
dorea de maghiarisare, der mare lucru e și: pofta ’n 
cuiu !

—x—
Cetimă in „Răsboiulă* : „Ună institută de bacte

riologic se va înființa în Bucuresci și va fi pusă sub di 
recțiunea d-lui Dr. Babeșu. Pentru acestă scopu minis- 
trulă de interne a cerută Camerei ună credită estra-or- 
dinară de 100,000 lei, care se va acoperi prin emitere 
de rentă."

—x —
Vr’o 600—700 de lucrători in minele dela Reșița 

și Domany s’au pusă în grevă dela 28 Februarie n. și 
eeră sporirea plății. De altmintrelea lucrătorii nu facă 
escese și se crede că voră reîncepe lucrulă.

Cetimă în „Revista Politică» din Suceava: „Ună 
feciorii din Sosesci in România a cumpărată mai dâunăcji 
rachiu dela velnița lui Fischer din Boiană. și pe când 
voia să frecă cu dânsulă peste frontieră, revisorulă bu
covinenii Bacinschi. care lă văduse, îkl provocă să steie. 
Neurmândă feciorulă provocării, Bacinschi, fără să mai 
slee multă pe gânduri, a împușcată după dânsulă, și glon- 
tele, care-lă nimeri in spate, îi trecu prin plămâni și inimă, 
și așa feciorulă a rămasă pe locă mortă. Loculă, unde 
a picată feciorulă mortil, e ună punctă litigiosă între 
Austro-Ungaria și România. Deci s’a trimisă spre con
statarea faptei o comisie mixtă. Din partea Austriei au 
fostă delegat! adj. Badiană, medieulă de regimentă Dr. 
Schecht și medieulă judecătoriei Dr. Menkes, ăr din par
tea României căpitanulă Lețescu, procuroruhl din Doro- 
lioiu și medieulă Avramesculă».

—x—
Din Cinci Biserici se scrie, că în Fohercztglak ță

ranulă l’ozsgai a împușcată și omorită pe locuitorulă 
Csosits, er pe invățătorulă Horvath l’a rănită greu, fiindă 
că la alegerea de jude aceștia au stăruită pentru alege
rea unui nou jude, și n’au votată pentru vechiulă jude. 
Intrega comună s’a opusă arestării ucigașului, cu fote 
astea gendarmeria a isbutită să-lă predea judecătoriei cer- 
cuale din Darda.

—x—
In urma unei anchete ordonate de ministeriulă jus

tiției la penitenciarulă din Balassa-Gyarmath, s’au con
statată negligențe, neregularitățl în administrarea peni
tenciarului, abateri dela ordine, tote acestea în sarcina 
inspectorului închisorei Iosef Pronay, care a și fostă con
cediată, fără speranță d’a se mai înlorce la postulă său.

—x—
O telegramă din San-Francisco anunță, că o cora

bia eu 600 de emigranțl chinezi a naufragiată pe drumă 
spre Siam. Numai 6 persdne au putută fi mântuite, 
ceilalți s’au înecată toți.

Scalda din Sângeorgiu.
In numerulă 4 din 23 lanuariu ală farului „Bistri- 

tzer Wochenschrift" ună corespondentă se plânge, că 
societatea «Hebe» a sistată esportulă de apă minerală 
cu cilindre vechi slabă astupate, și impută societății, că 
ar fi luată acea disposițiune din motivă speculativă, 
că să silescă pe consumenți a procura scumpă »apă 
de bebe.»

Nu scimă mai de aprope ce motivă a îndemnată 
pe direcțiunea societății „Hebe" ca se ia disposițiunea 
amintită, atâta însă scimu că aceea sa făcută mai 
cu sâmă:

1. Din motivulă de a feri pe consnmențî dela cum ■ 
părarea și consumarea apei false, pentru că esportatorii 
înșelau pe publică in mai multe moduri și adecă: vin
deau apă falsă dela Dombhât, mestecată etc. și prin a- 
cesta înșelau pe consumenți, stirbiau renumele apei și 
venitele societății.

Despre acesta se pdte convinge corâspondentulă f'oiei 
• Wochenschrift" dela poliția din Bistriță, care a trebuită 
de nenumărate ori să intervină, să confisce apă falsă și 
se pedepsescă pre esportatorii privați.

De altă parte unii — pe basa atestateloră dela 
primării său medici — sub titlulă de apă de scăldată 
cumpărau apă de mâna a doua forte ieftină (seducendă 
semțulă de filantropia ală societății), o îneărcau în but- 
lone, și câtă eșiau din Sângeorgiu o puneau în cilindre, 
o vindeau pe bani și prin acâsta înșelau atâtă pe con
sumenți câta și societatea.

2 0 ordinațiune ministerială impune proprietari-
loră și arendatoriloră de apă minerală, ca să o espe- 
deze în sticle bine astupate, provătjute cu sigilulă și vig- 
neta societății, ca așa să garanteze pentru genuinitatea 
apei. —

Societatea „Hebe» deci împlinesce numai ordina- 
țiunea mai înaltă, când a sistată esportulă îndatinată 
pănă acuma.

Din iote acestea resultă, că imputarea de specula- 
țiune din •Wochenschrift" nu este basată.

Cu acesta ocasiune nu putemă intrelăsa a nu ne 
tace unele observări față de societatea .Hebe", respective 
de direcțiune și consiliulă de inspecțiune.

înainte de tote ne luămă libertatea a face direc
țiunea și consiliulă de inspecțiune ală societății „Hebe" 
atentă, că ochi inimici suntă îndreptați in contra socie
tății și a scaldeloră și au datoria de timpuriu a abate 
orice periculă ce ar obveni.

Apoi le rugămă:
1. a îndeplini conclusele adunărei generale din vâra 

trecută;
2. a regula esportulă apei și a institui deposite 

mari in Bistriță, Năsăudă, Becleană, Deșiu, Gherla, 
Clușiu, Sz. Regen etc. de unde se pâtă procura consu- 
menții apa ;

3. a dispune, ca servitorulă să se ocupe cu împlu- 
tulă și astupatulă slicleloră, pentru că și altcum nu are 
ce lucra;
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4. a dispune, ca barem! în primăvera venitore să 
se curățe cărările și totil teritorialii la timpulă său, ar
borii să se curățescă și plevescă er la rădăcină să se 
pună necondiționată humă și gunoiu ;

5. a dispune, ca comandele de apă să se efec- 
tuăscă promntă și fără amânare și să nu se re-pingă 
nemotivată, ca comanda lui Stolzenberg apoi cea din 
Abrudă și Alba-lulia.

Sperămă, că onorata direcțiune va împlini aceste 
modeste rugări. și va face totă ce e posibilă spre înflo
rirea societății și a scaldeloră.

Mal mul fi acțiunari

Aradu, 25 Februariu 1887.*)

*) întârziată din causa lipsei de spațiu. — Red.

Domnule Redactoră! Spiritulă distructivă când nu- 
îșî mai află obiectă pentru distrucțiune se nimicesce pe 
sine însuși prin reacțiune.

Astfelă nu se pote denega nici omulă care a a- 
trasă urgia asupra Aradului, ci ajunsă odată la regre
tabila sorte de a fi abandonată în vieța publică română, 
vine acuma — totă cu vechiulă hasardă — a pune în 
cumpănă chiar și numele femeii, ce este intactă pentru 
mine, nu numai sub cuventulă cavalerismului, ci mai pe 
s’isă de tote, sub cuventulă afecțiunei și stimei ce o 
păstreză DOtnnei Hermina Popoviciu Desseanu.

In Nr. 27 ală acestui prețuită diară au apărută 
anume niște reflexiuni subscrise de D-na Hermina P. 
Desseanu relativă la gâlceva cu balulă din 17 Februariu 
prin cari la aparență sum înpinsă în dilema colisiunei de da- 
torința ce ml-o impune propria mea personă de o parte 
er de altă parte respectulă ce-lă datoreseă unei dame

Acăstă aparență de colisiune — după mintea Dom
nului auloră „genială calculată11 — este ridicată însă 
prin interesulă publică, ce stă peste condițiunile perso
nale și mă obligă la spunerea adevărului.

Sciută este cine e diabolus rotaeia «Reuniunea fe- 
meiloră din Aradă" și nu voiu a imputa cinismulă,, re- 
flecsiuniloră“ stimabilei Domne Hermina P. Desseanu, ei 
adevăratului loră autoră, pe care singură îlă privesce 
răspunsulă meu.

S’a constituită în Aradă ună comitetă de dame 
pentru înființarea unei reuniuni cu scopă de a ridica o 
scdlă de fete, acelă comitetă a creată statutele cari suntă 
și aprobate din partea guvernului, der înscrierea de mem
bre încă nu s’a făcută, ergo membre ale reuniunei nu 
suntă, cu ună cuvenfă reuniunea însăși încă nici pănă 
adi nu s’a constituită erășl în urmarea machinațiuniloră 
și intrigeloră acelui sfetnică .și autoră, și de facto reu
niunea nu esistă decâtă în idea.

Se firnă bine înțeleși: comitetulă arangiaforă a a- 
rangială balulă in fav.orulă reuniunei ce se va constitui 
de acum înainte —■ și ală cărui modă de judecare nu se 
pote prejudeca de actualulă comitetă interimală, seu mai 
bine disă de „fracțiunea< din comitetă — er nu în fa- 
vorulă actualului comitetă, o distinețiune pe care geni- 
alulă autoră ală „reflecsiuniloră“ a perdut’o din vedere. 
Amă întreprinsă acesta în credința, că vomă afla răsu- 
netă chiar la acele cercuri, cari stau în fruntea comi
tetului actuală, der car! într’ună modă necalificabilă după 
anunțarea balului nostru s’a pusă a desavua indirectă 
prin «avisulă11 apocrifă întreprinderea făcută în intere
sulă reuniunei.

Acăstă împrejurare o potă dovedi cu câteva esem 
plare a faimosului „avisă», cari se află la mânile mele, 
și a căroră adrese suntă scrise chiar de mâna remar
cabilă, ce consequent încurcă trebile românescl bune 
în Aradă.

Să nu perdemă din vedere, că decă după statutele 
unei corporațiunî la ună condusă validă se receră 4 
membri afară de președinte, 6r apoi vine cineva și col- 
porteză în numele acelei corporapuni — înțelegă a reu 
niunei — ună condusă nevalidă, adusă de-o parte a 
comitetului, anume de 3 membri și presidentă, atunci 
acelă culportagiu cu dreptă cuventă se pdte numi, este 
și rămâne „apocrifă11, precum tendențiosă se pdfe 
numi, este și rămâne hăslia anunțare cu balulă din 
»Aprile.«

Cu multă emfasă și cu repețită aplombă declară 
autorulă bine cunoscută in reflexiunile sale, că balulă 
arangiată in 17 Februariu »nu este balulă reuniunei» 
aceea ce nu a afirmată nimeni nici când, căci toți aceia, 
cari au ochi au trebuită să vetjă, că invitările le-au e- 
misă 17 Români la „balulă română" și nu la «balulă 
reuniunei*.

Mare întunecime trebue să fiă acolo, unde nu se 
observă nici chiar acăsta distincțiă literală, său decă 
voiți: degenerată cinismă păte fi acela, care ăstmodă 
prinde de obrază adevărulă.

Ași pute merge ad absurdum cu deducțiunile logice 
din interpelările ca .cine ne-a autorisată a arangia 
balulă, și cine a alesă acelă comitetă.»

D’apoi noi onorabile, noi acei 17 conslituiț! în co- 
miletulă arângiatoră, cari avăndu în vedere că balulă este 

ună eminentă factoră socială, prin ce se consolideză și se 
dă lustr lă vieții sociale, amă gândită să ingânămă fru 
mosulă cu bunulă și să arangiâmă ună bală, er even- 
tualulă venită Târnă destinată pentru reuniune; dăr a- 
cesta de felă nu te privesce pe Ll-ta, onorabile neche
mată procatoră ală reuniunei, căci erășl dică vouă: nu 
vă identificați cu reuniunea, respective să nu-i luațl nu
mele în deșertă, căci aceea este reuniunea națiunei ro
mânesc! și nu a unui usurpătoră.

Vedi Domne, ca să poți promova o causă publică 
trebue să ceri permisiune dela cutare personă, fiă aceea 
chiar și presidentă reuniunei, o prelensiune originală pe 
orisonulă culturei moderne.

Incâtă privesce insinuarea „că pe ban.i colectați 
pentru reuniune se arangiază bală" decă n’au ajunsă 
publicațiunile diareloru prin cari s’a vestită înainte „că 
balulă se arangiază pe risicu ulă comitetului», socotelile la 
răndulă loră voră desavua și acesta nedemnă denun- 
ciare.

In sfârșită cerculă meu soțială la care taci alu 
siune onorabile, stă peste sferele unde pote pătrunde 
intriga l)-tale. Aurelii Suciu.

Șomcuta mare, Februariu 1887.
On. Redacțiune 1 E durerosă a constata, că prin 

părțile nostre pănă acuma s’a făcută forte puțină pentru 
înființarea de biblioteci școlare; chiar și in unele centre, 
cum suntă d. e Baia mare, Seinii, Lăpușulă ungurescă. 
C. Mănăstiurulă etc. bibliotecile lipsescă cu totulă.

Așa nu mai merge, căci cărturari avemă destui, 
dedrece nefericită comună trebue să fiă aceea. în care 
două din trei părți a linerimei să nu scie ceti, scrie și 
calcula. Trebue dâră să ne îngrijimă, ca tinerimea să 
aibă ce ceti spre a-și pute câștiga de sine ulteriora cres- 
cere și desvoltare, căci la casă contrară tinerimea dela 
sate este espusă periculului de a uita și ceea ce a în
vățată, zădărnicindu-se prin acesta tăie nisuințele scolei. 
Fără îndoielă, bibliotecele poporale promită rdde forte 
mănose mai vertosă în comunele, unde se află, în re
gulă scdla de repetițiune și cu adulțn.

De acesta idea fiindă pătrunsă, subscrisulă am în
treprinsă începutulă pentru înființarea unei biblioteci la 
seola nostră română din locă, despre a căreia misiune 
numai cine cunosce jurulă acesta și împrejurările nOstre 
din timpulă din urmă va sci să judece după merită.

Etă resultatulă incercărei mele de pănă aci, care 
se pdte dice destulă de mulțumitorii și cu plăcere vină 
a-lă comunica on. publică, pentru dovedă, că devisa 
ndstră trebue să tiă „Voesce și vei pută:»

In filele trecute am primită din Blașiu prin foștii 
mei discipuli, d-nii Basiliu Bulenu și Victoră Coleeriu, 
sludenti de clasa VIII gimn., următorele opuri primite 
dela studenții din Blașiu :

Gramatica română; Vîrfulă cu doru; Carte de ce
tire, donate de d. Nicoiau Popă. — învățătura crești- 
nâscă; Blandina; Cestiunea monetară; Elă trebue să se 
însâre; Ce n’a fostă și nu va fi, donate de d. Ioană 
Radu. — Corona Sicriului; Amintiri de Rahova, donate 
de d. I. Moldovan. — ;Bon-ton ; Zur Gesch>chteder Roinnen ; 
Calendară pe a. 1886, donate de d. Teodoră Rusană.— 
Buchete de simțăminte naționale; Isusă și cei doi lotri; 
Poetica, donate de d. Octaviu Barna. — Istoriore pen
tru copii, donate de d. Simionă Chibulcutiană. — Ist. 
biblică; Ist. și geogr. evului vechiu, donate de d. Ste 
fană Botha. — Hermanu și Dorothea, donată de d. 
Georg u R.țiii. — Phaedri Fabulae Epistolae, donată de 
d. Dionisiu Munlenă. — Universal Bibliotek, 6 fascicule, 
donată de d. S. Secula — Tit Liviu Octaviană, donată de 
Corneliu Frențiu. — Fisica; T. Liviu; Istoria de Pucz, 
Fisica germ., donate de d. 1. Gândea. — Conspectă de 
stat.J; Domni ea Arnăutului; A. Kath. Egyliâz; Civilta 
catolica, de d. st. N. Brândieu. — Ist. evului modernă; 
Poetica; Romiche Dichter; Regularea Ascs. trne; Fabiola; 
Misiunea Occidentului latină în orientulă europenă ; Cu
ventă la inaugurarea Associațiunei; Toast. Buhlein, do
nate de d. Teofilă Ciortea. —- Fisica; Olvaso konyv, 
donate de d. Dem. Racoțiană. — Abcd. germ.; Olvasd 
konyv; Blăslemă de mamă, donate de d. Ales. Hossu.— 
Magy nyelvtan; A marmaestroati ultetvănyes; Corneliu 
nepos; In ailen meinen Thaten; Bon-ton; Robinsonă cela 
june; Legend. rom, magh. și germ.; Ist. biblică; Calen- 
darulă Aurorei, donate de d. Valeriu Szabo. — Istoria 
evului vechiu; Mine der Incos; Der Lederstrumpf; Reto
rica, donate de d. Georgu Germană. — Herman și Do- 
rot; Olvasokonyv; Istoriore morale și ună romană ori
ginală, donate de d. Aureliu Ciurileană. — Frumosă 
Giurgiuvencâ; Corneliu nepos: Termeszettan. donate de 
T. Boroșiu. — Dicționară germ. magy. donată de d. Li
viu Barhu — Gram. germ.; Latin olvaso konyv, donate 
de d. Val. Lasz.16.— Caesar muvei, donată de d. Franc. 
Bardoși.—Mozart Lesebuch, donații de d. Aurelă Poruță; 
Atlasă germ, pentru istoria, donată de d. Ioană Co
mand; Practische Gramatic donată de d. C. Munteană. 
Magy. Orszâg tortănete; Gramatica limbei latine in limba 
germană, donate de d. Liviu Andreoviciu. Geografia Ar
dealului, donată de d. Victoră Herșiană. Steua Magiloră, 
Szâmitâslan ; Leg1 ndară germ.; Gramatica germ.-latină ; 
Fabiola, donate de d Victoră Coleeriu. Elemente de 
poetică, Gazdasăgi es kerteszeti fuzetek, două fascicule, 
Legendară rom. și magy.; Poetica, donate de d. Basiliu 
Butănă.

Portulă poștală de 1 fi. 50 cr. pentru aceste opuri 
s’a plătită prin subscrisulă.

Dela on. comitetă ală Associațiunei transilvane pen
tru literatura și cultura poporului română am primită 
prin neobositulă ei secretaru și octogenarulă publicistă 
română, d-lă Georgiu Barițiu, următorele opuri, scrise de 
I. M. Riurânu:

Mielulă urmată de Licurlciulă ; Frinklin, opere alese; 

Inelulă găsită urmată de banii de aramă și incendiulă, 
Familia creștină, urmată de Roșele roșii și albe; copila 
mută, Pescariulu. Nouă istoriore pentru copii, urmată 
de Rugăciuni, Fabule, diferite caractere numerice; Pri- 
veghitărea urmată de Theodora său Copilulă perdută; 
Conferință asupra economiei, de D. F. Laureată. Migra- 
țiunea Ia Brasilia.

Totă prin D. George Barițiu am primită: Studii 
asupra constituției Romaniloră fasc. V, VI, VII, VIII și 
IX. Subscrisulă am donată „Biblioteca Tribunei*  dela 
Nr. 1 pănă la Nr. 28; Cărțile Sătânului Română pe 
anulă 1882, legate frumosă; Făia scol, pe a. 1884 și 
1885, legate frumosă; Higiena și ScOla pe a. 1876 și 
1877 separată legate. Tradițiuni poporale române de 
S. FI Mariană; Amiculă Poporului, calendară pe anulă 
1876; Poesiă și Prosă; Mărgăritare de P. Brană; Urga- 
Murga; Urieșulă cu ună ochiu în frunte; Doruri și spe
ranțe, de Drăgescu.

Etă ună incepută modestă, care însă ne insuflă cea 
mai bună speranță, mai cu semă, dăcă confrații noștri ro
mâni ne voră întinde mână de ajutoră prin donarea de 
ori ce scrieri și cărticele, la părere pentru mulțl păte 
nebăgate în semă, aruncate la o parte și pline de pul- 
vere, der pentru cei însătați de cetire potă să fiă de 
valăre destulă de mare. Despre donațiunile primite se 
va raporta atâtă în senatulă scolastică, câtă și pe calea 
diaristicei aducendu-să mulțămită.

Primescă susă dișii d-ni donatori profunda nostră 
mulțămită pentru opurile donate, er on. publică română 
să nu uite a pune și mai departe câte o petricică la zi
direa edificiului deja începută, care este atâtă de nece
sară pentru Românii din aceste părți ale patriei.

Eliă Popii. 
----------------- învățătorii.

Dare de semă despre venitulă petrecerei arangiate 
in 14 Febr. st. n. în favorulă scolei confesionale din 
Roșia de Secașă:

Venitulă totală ală petrecerei a fostă 100 fi. v. a. 
din care subtragendu-se spesele de 51 fl. v. a. a ră
masă ună restă de 49 fl. v. a., care sumă s’a inmânu- 
ată cassarului scolei spre a procura aparatele de instruc
țiune ce lipsescă.

La petrecerea acesta au participată, pre lângă nu- 
măroși Români, și concetățeni maghiari și israelițl, pri
mescă deci mulțămită nostră sinceră în numele aceloră 
micuți în ală căroră favoră au sacrificată obolulă loră 
toți cei cari au participată, precum și cei cari au con
cursă la acestă venită, și în speciă cei cari au supra- 
solvită pre lângă prețulă intrărei: St. d. Sigismund Do- 
bolyi — din locă — juristă 2 fl., St. d. Franciscă Papp 
notară sbst. Ohaba 4 fl., St. d Coloman T6t adj. not. 
Ohaba 1 fl., Sti d. N. Lobonțiu arândatoră domenială 
din Fauca 1 fl. Fără a participa au solvită: Reveren- 
dissimulă d. Alimpiu Blasiană protopopă tractuală din 
Blașiu 1 fl., St. d. Alexandru Dobolyi notară în Brosceni 
2 fl., St. d Ioană Balogh dregătoră în Beșineu 1 fl., St. 
d. Nicolae Mihălțianu colectoră, Ioană StefTu jude, Nico- 
lae Broscațianu docente, toți din Ohaba câte 1 fl., St. d. 
Lutsch jude în Ungurei t fl

Ne împlinimă o datoriă morală dândă aceste date 
publicității, esprimendu-ne încă odată cordiala nostră 
mulțămită pentru ajutorulă oferită.

In numele comitetului arangiaforă:
Roșia de Se caș iu, în 4 Martie 1887.

Ioană Deacu. 
parochă gr. catolică.

Ultime scirl
Giurgiu, 7 Martie. — Consulultl Franciei, 

Germaniei și Austriei au protestată contra esecutărei 
militariloru rebeli. Consululă germană a protes
tată contra dârei în judecată a supușiloră ruși, 
cari au participată la revoluția din Rusciucu. 
Er! după esecutarea condainnațiloră, consululă 
Germaniei a remisă guvernului bulgară o notă 
spunândă că, după informațiunile ce’i vină dela 
d. Hitrovo, ministrulă Rusiei la BucurescI, 7 
dintre oficerii prinși cu armele în mâni dintre 
cari doi, Uzunof ș’ Panof, au fostă esecutațl, 
erau supuși ruși și că ministulă Rusiei cere să 
fiă tratați ca atari. Guvernulă a răspunsă că, 
afară de căpitanulă Baulman, toți condamnații 
erau supuși bulgari, ceea ce toți sciu și chiar 
ei au declarată în cursulă judecății.

Pesta, 7 Martie. — In cercurile competente 
d’aicî se crede, că soluțiunea crisei bulgare nu 
va întârdia multă și că peste câteva dile se va 
sci în modă definitivă, dacă cestiunea orientală 
p6te fi resolvată într’ună modă pacifică sdu prin- 
tr’ună răsboiu. ________

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

PESTA, 8 Martie. — Delegațiunea ungară 
ține la amddl ședința de îneheiare. Mai nainte 
de tdte se promulgă hotărîrile sancționate.

BERLINU, 8 Martie. — Reichstagulu a re
solvată proiectulă militară în prima cetire. De- 
6rece nu s’a adusă nici o moțiune la desbaterea 
comisiunei, se va face a doua cetire în plenurn.

RUSCIUCt), 8 Martie. — Scirea „Agenției 
Havas“ : Din partea autoritățiloră s’au luată cele 
mai întinse măsuri de precauțiune, dedrece e te
mere de o nouă revoltă.

Editori): Iacobă Mureșianu.
Redac’orO responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulâ la baraa de Viena
din 6 Martie st. n. 1887

Rentă de aură 5°,'o ... 96 20
Rentă de hârtii 5°/0 . . 85 05 
ImprumutulQ căiloră ferate 

ungare........................ 148.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 9625

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 124 —

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 112 50

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișd.............................. 104.00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.—
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................ 98.50
linpruinutuia cu premiu

ung.................................. 117.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 10 
Renta de hărtiă austriacă 73 29 
Renta de arg. austr. . . 79 60
Renta de aura austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 131.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854 60
Act. băncel de credita ung. 282.70 
Act. băncel de credita austr.274.40 
Argintuia —. — Galbin)

împărătesei ..................6.05
Napoleon-d’orI .... 10.15 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

itiirsa de BucurescI.

Cota oficială dela 21 Februarie st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română 1,5%). 89— 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 91’/* 92’/t

• convert. (6°/0) 83— 84—
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) 98*/, 99*/*

„ „ (5°/o) . 82’/* 87’/,
• » urban (,7°/o) 95*/, 96*/*

. (60/o) • 89*/* 90'/*
’ (5°/o) • 78— 79—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 20.50 21.25
Bancnote austriece contra aură. . 1.90 2.01

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . , . Cump. 8.29 Vend 8.32

Argint românesc................. . * 8.25 • 8.30

Napoleon-d’orI ...... . . 10.09 « 1014

Lire turcescl.......................... . • 11.44 • 11.48

Imperiali.............................. . » 10.44 • 10.48

Galbeni.................................. 5 97 » 6.02

Scrisurile fonc. >Albina*  . . » 101.— A 102.- -

Ruble Rusesc!...................... . » 116.— > 117.—

Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

Publicatiune.5
Comisiunea esmisă pentru administrarea avei ei bisericei gr. or. din 

cetatea Brașovului dela Sf. Treime voesce a edifica și ecutpa din nou 
m6ra aflătdre în comuna Poiana Mărului la valea lungii.

Spesele sau statoritO cu 1676 fi. 39 cr. v. a. întreprinzătorii 
îșl potu preda ofertele lorii provădute cu unu vadiu de lO’/o curatori- 
loră încredințați cu pertractarea oferteloru, care pertractare se va ține 
la 21 Martie a. c. 11 6re a. m. în cancelaria bisericei la Brașovu tergulu 
cailorii sub Nr. 34.

Planulu, preliminarul^ și condițiunile se potu vedă la notarulu co- 
misiunei Iordanu I. Munteanu assesoru la scaunulâ orfanalu.

Brașovtl în 5 Martie 1887.
In numele comisiunei administrative

Curatorii esmiși:
1—3 Tliomas Langer m. p. Iordan I. Munteanu m. p.

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulfl. mandatului postalu și numem de pe 
fâșia sub care au primitu 4’arulîi nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a sciie adiesa 
lămuritu și să arate și postaultimă. ADMINISTH. „GAZ. 1RANS“

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămU a ni se trimite esactU arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni......................................... 3 fl. —
„ șăse luni..........................................6 fl. —

untt anu.........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni ..................................... 10 franci
„ șâse luni...........................................20 ,,

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

MersulU trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealfi-Budapesta și pe linia Tei aișii-.lradil-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—l?redenlii

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenu
accelerat omnibua

Trenă 
omnibua

Trenu | Tren 
de perg. j accelerat

Trenu i Trenă 
omnibua de

1 peradne

Trenă 
omuibus

1

BucurescI I
Predealu

Timișfl
Brașovă

Feldiora 
Apatia
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

I

( 
(8ighișor» 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teinșft 
Aiuda 
Vințula de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirină 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișa 
Stana 
Hniedinh
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhțly 
Vârad-Velințe

susft

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-marp

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

(

( 
(

7.30
1.14

1.45

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
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
256
3 64
4 51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Veleucze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd
R6v 
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agili riș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida 
Gliiriș 

Cucerdea

(

( 
(

ILÎOj —
7 40 2.—

11.05 3.58]
2 02 5.28’
4.12 6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

Uiora
Vințulă de
Aiudâ
Teiușă
CrăciunelO
Blașu 
Mică sasa
Copșa ui ic
Mediașă 
ILlisabetopole 
8igișora 
Hașfaleu 
Ilomorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timișă

31a!»Q

(I
K
( 1.55

2.53

Predealu

BucurescI

( 
(

Nota: Orele de ndpte suntâ cele dintre liniile gr6se.

3.28
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
349
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovfi. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescI

Teiușil- Aritdik-Budnjiesia Budapesta- Aradîk-Teiușfi

Trenu 
omnibua

Tre iă 
omr.buB

Trenă de 
peraone

Trenu de 
pers tine

Trenu 
dc perodne

Trenfi 
omnibtu

Teiușft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfl de josă 12.30 — 4.24 Szolnok 11.20 12.41 —
Șibotfl 12.52 — 4.50 4.10 5.45 __
Orășfia 1.01 — 5.18 Amdft 4.30 6.— 7.04
Sitneria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațti 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielea 3.23 — 7.02 Paulișfl 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 541 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfl 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — «.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 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 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișfl 7.28 — 10.42 Branicîea 9.19 10 17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 1042 - _
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Ar adft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok {

(|
8 42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12.— —

_ — 5.12 Vințulfl de josO 12 18 12.29
Budapesta _ - 1 8.20 1 Alba-lulia 12.36 12.46 —

Viena — 6.05 Teiușft , 1.29 1.41 —

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnibua peradne mixt persone omnibua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6 33 Strein 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegti 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merezilalva — — — Banița 3.05 — 64)
i’tmlșdra 9.02 — 908 Petroșenl 3.37 — 7.12

Timlș6ra-Aradfl Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de 
persâne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibuB

Trenu 
de perB.

Trenă 
omnibua

Trenă 
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
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegti 1242 — 9.01
Ara dulii nou 9.11 — 8.61 Streiu 1.22 — 9.52
Aradia 9.27 — 8 17 Kiunerla 1.53 — 10.31


