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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe mift nou 

aboiianientft pe triliiniulii Aprilie, Jlaiu și luniu. la 
care învitămu pe toți onorații amic) și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
PentTn Anstro-Uugaria: Peutrn România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 „ „ șese „ 20 „
„ unu anii 12 „ „ unu anu 40 „

Abonarea se p6te tace mai ușoru și mai
repede prin mandate poștale.

Abonațilorli de pân acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu numărul fi fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii cari se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 19 Martie 1887.
Este o stare de profundă iritațiune nervfisă, 

ce a cuprinsă mai alesă de ună timpu încdce 
organismulu împărăției ndstre dualistice. Nimeni 
nu mai este mulțămitu cu nimicii, nici în Cis- 
nici în Translaitania.

Nemții austriac! nu mai găsescu plăcere la 
dualismă, pentru că nu mai potă esergita supre 
mația peste popdrele slave din partea de dincolo 
a monarcliiei, ca mai înainte. Slavii, și în deosebi 
Cehii, n’au fostă niciodată amici ai formei de 
stată dualistice și nici că se voră împrieteni vre
odată cu ea, mai alesă vădendiî, că din causa 
cumetrToră dualist! unguri nici atâtu nu potu 
scăte la cale, ca să se tipărescă textulu bancno- 
teloru și în limba cebică. De Români etc. nici 
că mai vorbiniă. Ei au fostă chiar sacrificați ideei 
de stată dualistice și, ca să întrebuințămă es- 
presiunea comitetului electorală din Sibiiti, aru 
ave destulă causă de a fi „desgustați11 de resul- 
tatele erei dualistice. Ungurii asemenea nu mai 
simtă mulțumiți cu dualismulă pentru că nu le 
mai p6te aduce nici unu folosă, după ce cei din 
Viena suntă hotărîțl a nu le mai face nici o 
concesiune nouă și prin urmare nu mai simtă de 
locă prospecte de câștigă, de altă parte însă dna- 
lisnmlu îi încurcă pe Unguri în desvoltarea și 
mersulă loru spre totala emancipare, în politica 
și aspirațiunile loră.

Nu mai consună, de pildă, cu aspirațiunile 
de față șovinistice ale Maghiarilor^ ca să li se 
căra fiiloru loră să depună esamenulu de o- 
ficeră în armata comună în limba germană, 
care, în scdlele din Ungaria abia este admisă ca 
din grația.

Ministrulă honvecjiloră br. Fejervary fiindă 
interpelată în camera ungară, de ce nu face 
pași ca să se dea voia tineriloră maghiari să 
depună esamenulu de oficerl de reservă în limba 
masrhiară, s’a folosită de-o asemănare cam stân
gace spre a dovedi, că într’o armată trebue să 
fiă o limbă de înțelegere comună, căci la din 
contră s’ar produce lină cliaosă, o confusiune 
babilonică. Br. Fejervary a pusă adecă între
barea: „Ce ar dice Francesii dăcă cineva ar 
pretinde ca oficerii loră să pună esamenă și în 
limba germană?11

Oposițiunalii unguri lucră fdrte logică, când 
îlă atacă cu vehemență pe ministrulă honvecjiloră 
pentru acăstă aserțiune. Căci bine să luămu 
aminte, cine suntă aceia, cari bucină cjilnică 
prin graiu și în scrisă, că în Ungaria nu re
cunoscu decâtă Unguri și o limbă ungurăscă și 
că acestă stătu cu tdte aședămintele sale este es- 
clusivu maghiară, decă nu înșiși colegii d-lui 
br. Fejervary? Și decă locuitorii Ungariei suntă 

toți Maghiari, precum ai Franciei suntă Fran- 
ceșl, atunci de ce li se impune o limbă străină?

Ințelegemă, că în Cislaitania limba armatei 
să fiă cea germană, pentru că acolo suntă mai 
multe popdre recunoscute prin lege și de faptă, 
suntă Germani, Cehi, Poloni, Sloveni, Italieni, 
Români ș. a. dăr în statulă ungară, unde după 
asigurările celoră dela putere nu esistă decâtă 
ună poporii maghiară și o limbă maghiară, unde, 
cum scrise fișpanulă dela Sighișdra într’ună al
bum , numai acela p6te fi patriotă, care e Ma
ghiară în tbte privințele, ce înțelesă mai are în 
armată să se folosescă limba germană?

„Legea11, (jice fdia kossuthistă din Clușiu, 
„recundsce stată maghiară, armată maghiară, 
care este parte integrantă a armatei ces. și reg. 
și regimente maghiare. In ce limbă să vorbescă 
der statulă maghiară, armata maghiară, regimen
tele maghiare, dăcă nu în limba maghiară? Dăr 
br. Fejervary ne spune, că să vorbăscă nem- 
țesce!11

Cine ar pută să susțină cu dreptă cuvântă, 
că deducțiunile de mai susă nu suntă logice? 
Este logica fapteloru petrecute în cele două 
decenii dela înființarea dualismului încdce, care 
vorbesce din rândurile de mai susă.

Și cei ce au lăsată să ajungă lucrurile acolo, 
ca tote să fiă maghiare în acestă stată, trebue 
să supărte acuma și consecințele. Er câtă pen • 
tru viitoră vddă cum voră scăpa de încurcătura 
în care s’au băgată!

Căci și fără de esplicările. ce le-a dată în 
ședința de Luni a camerei Senioriloră din Viena 
contele Leo Tliun, clinică de când s’a introdusă 
titulatura „Austro-Ungaria,11 se pierde totă mai 
multă consciința poporului pentru „împărăția aus- 
triacă11 și Ungaria se desparte totă mai multă 
de țările celelalte aspirândă la uniunea personală, 
este adl clară pentru oriși ce omu cu pătrun
dere, că dualismulă în forma lui de astădi nu 
se va pută susțină pentru durată și că resulta- 
tulu finală va fi său o separare totală a regatu
lui ungară de țările cislaitane, său constituirea 
unui imperiu mare federativă.

Diu afară..
Demersulă ce i’a tăcută Pbrta de euiendă pe lângă 

cabinetulă din St. Pelersburg in privința afaceriloră din 
Bulgaria a avută ună nesuoeesă complectă. 1). de Giers 
a răspunsă la tote cestiunile lui Șakir-pașa mănținen- 
du-se pe terenulă anterioră și evitândă de a se pronunța 
asupra vre-unei din aceste cestiunl. In răspunsulă său, 
ministrulă Țarului a spusă, că Rusia persistă a nu voi 
se între în raporturi cu guvernanții actuali bulgari; că 
consimțămentulă Rusiei, în ceea ce privesce schimbarea 
complectă a acesloră guvernanți, e subordonată alegerei 
succesoriloră loră, pentru că partidulu care domnesce 
acum in Bulgaria, cuprinde elemente și mai rele decâtă 
guvernanți actuali; că Rusia nu voesee să ia nici o ini
țiativă pentru desemnarea a 2 candidați ce s’ar presenta 
împreună eu prințulă de Mingrelia pentru că vrea să 
evite nisce supărări, ca acelea ce le-a încercată cu oca- 
siunea acestei din urmă candidaturi. In fine, d. de 
Giers a adausă că Părta nevoindă și Rusia neputendu 
ocupa Bulgaria, sfătuesce pe Turcia să caute mijloculă 
de a impune voințele ei Bulgariloră. Opiniunea care 
predomină în acestă momentă in cercurile politice ru- 
sescl este că Regența bulgară se va slăbi cu totulă și 
că Rusia aștăptă acestă momentă spre a eși din re 
serva sa.

Ministru-președinte bulgară Radoslavov continuă că
lătoria sa prin Bulgaria, intempinândă pretutindenea ma- 
nifestațiunl simpatice pentru regență. De altă parte, 
ministrulă de justiția. Stoilov a plecată la Viena fiindă 
insărciDată, cum să (Jice, cu 0 misiune și anume ca, în 
vederea apropiatei deschideri a Sobraniei, să caute a se 
asigura de candidatulu la tronulă bulgară și că, afară 
de Viena, va visila și alte capitale europene, hi casă 
când prințulă Alexandru ar refusa a se reîntdrce in Bul

garia, Stoilov va căuta să-și asigure candidatura prin
țului de Coburg. Guvernulă e decisă, ca în cursă de 
patru săptămâni să resolve cestiunea într’ună felă său 
alt u lă.

*

După cum comunică foiă oficială a guvernului din 
Petersburg, la adresa de supunere ce i-a adresat’o uni
versitatea în urma atentatului. Țarulă a mulțămită es- 
primându-șl speranța, că ea va dovedi supunerea sa prin 
fapte și nu numai pe hârtiă și se va sili să ștărgă grăua 
impresiune ce a produs’o asupra tuturora participarea 
studențiloră la criminalulă plană. Impăratulă încheiă 
cu cuvintele: Dumnedeu să binecuvinteze universitatea 
spre binele tuturora 1

Ajutorarea meuibriloru pressei în Francia.
Din Parisă se scrie dela 8 (20) Martie: ,Socie

tatea generală, Creditulă industrială și comercială și 
Creditulă Lyoneză au deschisă Marți în 17 (29) c. liste 
de subscipții pentru ună împrumută de 10 miliăne franci 
în favorea membriloru pressei. Acăstă afacere, fără 
esemplu pănă acum în Francia, sernănă cu împrumutu
rile pentru Crucea Roșie, ce s’au încheiată succesivă în 
Austria, Ungaria și Italia. Răniții în acestă casă suntă 
acei numeroși invalidi ai pressei, cari n’au fostă în stare 
a-șl agonisi și economisi atâta , încâtă să-și asigure 
pânea de tote (filele pentru timpă de bălă, de lipsă și 
de bătrânețe.

Ceea ce în Francia se numescepi’essd, este o lume 
de (jiariștl și pseudo-diariștl, ună imensă Pile-mele de 
talente și de naufragiațî din tăte carierele. Miseria între 
acești omeni este cu alâtă mai mare, cu câtă majori
tatea trăeșle fără grijă de adl pe mâne; la omă de im
portanță, vine 20 de mediocrități său nule. Erau ,să se 
aranjeze mai de multe ori lotării spre a se fonda case 
de ajutoră pentru pressă; nici una n’a reușită. In fine 
guvernulă, care e fărte democrată și vrea să-și asigure 
pressa, s’a hotărită să contopăscă într’ună tăie lotăriile 
din trecută, dăr cu condițiunl, ce suntă de natură să 
asigure succesulă.

In urma interveuțiunii ministrului de interne, Cre
ditulă fonciară a luată asupră-șl aducerea la îndeplinire 
a operațiunii și spre acestă scopă s’a pusă în legătură 
cu institutele mai susă numite, care voră deschide sub
scrierile și au garantată ună deplină succesă. Emisiunea 
cuprinde 500.000 bonuri de câte 20 franci plătibile în 
75 anî, parte prin câștiguri, parte prin alte premii. Cele 
24,500 câștiguri ce suntă împărțite pe 75 ani și variază 
între 100 și 100,000 franci, represintă o sumă totală de 
5,250,000 fr/

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din protopopiatulă- 7. Sarvadului: „Vă 

împărtășescă o scire durerăsă privitoru la comunitatea 
bisericească gr. cat. din Cehalulă româneștii, In năptea 
de 20 Martie isbucuindă ună incendiu chiar din biserică, 
carea era de lemnă, s’a prefăcută în cenușă tota bise
rica cu tăte cele din lăuntru și cu clopote cu totă, cari 
tăte s’au estimată în 2764 fl. Fre lângă aceea fiindă 
fărte aprope casa parochială, abia 8 pași depărtată de 
biserică, a arsă și coperișulă casei parochiale eu tăte 
câte se aflau în podă suferindă preotulă Georgiu Modi o 
daună în clise (slănină.) larduri bucate, (cucuruză ovăs) 
cânepă și altele de preste 250 fl. Năcazuri preste nă
cazuri cadă preste acea comună. Moșiile locuitoriloră 
de acolo se vendă cu toba pentru dare și acele ajungă 
in mânile jidaniloră. Commassarea hotarului este în cur
gere, și pentru aceea spesele trebue să ăsă în decursă 
de 4 ani după olaltă. £tă vine și altă desastru peste 
ei cu incendiulă din 20 Martie. Biserica a fostă asigu
rată cu 300 fl., ăr ețțsa parochială în 150 fl. la banca 
„Transilvania." — Ar fi bine ca asigurările să se facă 
cu sume mai mari, după valorea obiecteloră.

—x—
Metropolilulă și Arhiepiscopul Mironă Romanulă, 

care fusese în Pesta pe timpulă șederii Maiestății Sale 
acolo, s’a întorsă în Sibiiu.

—x—
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Foia „patriotică' .Budapesti Hirlap< Nr. 76 pu
blicase cu mare alaiu s irea, că in Toplifa „unii june 
valahă a omoriă pe mumă-sa“. Acum vine același d ară, 
Nr. 84, .și desminte scirea, (jicendă <ă liulă ucigașii n’a 
fostă valahă, ci ună Secuiu pribegită nu de multă prin 
comună, cunoscută ca oină depravată'.

—x—
Mare seandală sa întâmplată între «patrioții" „<i- 

vilisatori» din Kun-St-Miclăușu. Intr’o ședință a sena
tului scolastică de acolo s’au amestecată în discuțiă și 
unele persdne, despre cari se ijice, că n’ar fi fostă în
dreptățite la acâsla. f'reotulă plebană Balagh Jănos, ca 
președinte ală senatului scolastică, se provocă la gen- 
darml și cu ajutorulă acestora scdse din sala de ședințe 
pe cei nechiămațl, scrie foia oposițională din Clușiu.

—x—
Adunarea comitatului Brașovu a primită erl ofer- 

tulă contelui Nemeș pentru construirea proiectatei căi 
ferate dela Brașovu la Sepsi-St. Georgi și dela Brașovu 
la Zernesci, delegândă și o comisiune pentru încheiarea 
contractului.

—x—
• Deulsche Zeilnng" raporteză despre ună nou scan

dată polițienescă în Pesta. Printr’o întâmplare s’a des
coperită, că ună șiră intregă de funcționari dela căpită
nia polițienescă a cercului Iosefstadt se mituiau de par
tide. Pornindu-se cercetare, s’au găsită intr’o cutiă ascunsă 
40 de tencurl de acte dispărute de multă, și câteva sute 
de tencurl ce nu se găsescă. Mai departe s’au. găsită 
protocole, din care se rupseră foi spre a se face mușama 
neregularilățile și se lipiseră altele nouă. Foile din Pesta 
inregistreză numerose cașuri singuratice, în care se sis
tase cercetarea in contra delicteloră polițienescl pentru 
ună baeșișă de băută. Mai departe s’au defraudată forte 
mulțl bani întrați din amende, raportându-se simplu că 
partida condamnată nu e în stare a plăti și că prin ur
mare s’a renunțată la amendă. Lucrurile ajunseseră așa 
de departe, incâtă o servitore, care făcuse fără resultală 
arătare pentru o înșelătoria comisă în paguba ei, a putută 
(Jice în fața unui comisară civilă: „Și tu ești ună tic-ă- 
losă ca toți ceilalți", fără să i se ’ntâmple ceva. Foile 
pestane îșl dau cu socotela, că probabilă astfelă de lu
cruri se petrecă și la celelalte căpitănii cercuale și facă 
nisce observări nicidecum măgulitore pentru căpitanulă 
supremă Torok, care de trei ani și jumătate n’a făcută 
nici o inspecțiune la căpităniile cercuale.

—x—
Fișpană ală comitatului Turda-Arieșu s’a numită 

contele Geza Bethlen, care și-a și ocupată postulă.
—x—

Inginerulă r. A. Pahalla din Clușiu, care are să 
iși dea părerea asupra oferteloră pentru restabilirea edi- 
ficieloră erariale din Clușiu, întorcându se la 27 Martie 
n. acasă, găsi într’ună plică adresată lui o hârtiă de 100 
fl., ce i o adusese în absență’i ună espresă Dăr fiindă 
că d-lă Pahalla n’a așteptată dela nimenea 100 fl., pre- 
dete banii la redacțiunea lui ,Kolozsvar« cu destinațiunea 
pentru Kulturegylet. — Unde dai și unde crapă 1

—x—
După cum comunică „Kat. Lapok", la direcțiunea 

geniului în Pesta se lucreză deja de săptămâni la nouele 
planuri de fortificare a Budapestei. 0 comisiune sub con
ducerea șefului statului majoră generală ală comandei 
de corpă se ocupă de o lună cu stabilirea puncteloră 
din prejurulă Budapestei, potrivite pentru fortificare.

—x—
Cavalerii de industria răsară ca ciupercile în Clușiu. 

O calfă de croitoră a sedusă pe mai mulțl 6meni să’i 

dea haine pentru reparațiă, der glsi cu cale se le ama 
noteze. Acum șede la răcore.

liistituhiiii „Albina.* * * * * * * * * * 11

a mai cerceta esecută la mârte. Și cu tote acestea nu
mai cruțarea pâte duce la scopă.

Cereri de grațiare și pertractări erau berechet. Loc.-co- 
lonelu) Schulz provocă pe revoltați în două rânduri, să 
depună armele. Mediculă de ochi Molnâr, totă ună Va
lachă, a fostă trâmisă cu același mandată în lagărulă 
loră. Episcopulă neunită încă se întrepuse cu influința 
sa. Persecutații puteau afla cu siguranță, că impăratulă 
desaprobă procedura loră. Ei au promisă totdeauna că
se voră supune și Iosifă aștepta in totă momentulă vestea
că s’a restabilită pe deplină liniștea.

Am ajunsă la punctulă acela, la care se clarifică
cestiunea și se dovedesce, că revoluțiunea n’a fostă nu
mai ună răsboiu de sclavi provenită din lealitatea exa
gerată cătră impăratulă, ci a fostă îndreptată contra a-
păsării Unguriloră. Ei nu puteau aștepta mai multă de-
câlă amnestia și îmbunătățirea sorții loră. Tote acestea
li s’au promisă, der Horia făcea pretensiunl mai mari. 
După aceea începe a procede ofensivă contra miliției, a- 
(uncl când se aștepta, să se supună. La 29 Noemvre 
deveni stăpână peste llia de lângă Murășă, loeulă natală 
ală lui Gavriilă Bethlen. Poporulă său se luptă contra 
soldațiloră împărătești. Atunci i se dete titlulă de prin
cipe, ba chiar și de rege ală Daciei, precum adeveresce 
documentulă contelui Ludovică Kâlnoky, cornițele su
premă ală comitatului Turda. Clușiulă e apărată de ce-

Sibiiu, 29 Martie 1887.

Astădi s’a limită a XIV adunare generală ordi
nară a institutului de credită și de economii • Albina- 
din Sibiiu în presența a 29 membri, cari au represen- 
tată 464 acțiuni și 186 voturi.

S’au cetită raportnlă direcțiune!, bilanțulă anului 
lSSO^și raportulă comitetului de supraveghiere. Din a- 
cestea estragemă următdrele:

Crisa generală economică și răsboinlă vamală cu 
România au produsă o siluațiune regretabilă, care a 
avută influința sa naturală și asupra afaceriloră institu
tului, deorece acestea se estindă peste intregă lerilorulă 
celă mai da aprope atinsă, ocupândă locuia prim Bra- 
șovulă, unde institutulă îșl are filiala sa.

Din causa abundanței de numerară, cu care a lup
tată institutului, pentru a paralisa încâtva perderea la 
interesele depuneriloră ce au crescută în urma încrederii 
publicului, s’au înlocatu sume considerabile în hârtii de 
valdre, care deși sigure au avută la finele anului cursă 
mai mică decât la cumpărare; ăr o parte a numărarului 
s’a elocată la alte institute de bani. Debitoriloră li s’a a- 
cordată la achitarea intereseloră și anuitățiloră mai 
multe respirii decâtă de regulă. Cu tote astea institu- 
tulă a progresată și s’au introdusă reforme în favdrea 
publicului. S’a sistată emiterea scrisuriloră fonciare 6°/0 
înlocuindu-ie cu de 5O°/o, așa că dela 1 lanuariu c. ins- 
titutulă acordă împrumuturi hipotecare cu 1 °/0 interese 
mai eftină.

Spre a scăpa pe țărani de cămătari, li-se acordă 
împrumutuil pe hipofecă pănă la suma de 100 fl.. ceea 
ce pentru institută nu aduce mai nici ună folosă. Der 
spre a salva pe agronomi de proletariată — căci 
pentru ei cu deosebire este întemeiată institutulă — 
se aduce acestă sacrificiu. Pentru împrumuturile dela 
10,000 fi. în susă s’au adausă la timpnlă de amortisare 
10 ani, așa că se pote alege între periode de amorti
sare de 10, 20 seu 30 ani. S’a introdusă ramulă de 
împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară, așa că 
ramulă crediteloră fixe s’a sistată.

Se dă espresiune durerei adunărei generale pentru 
răposarea lui Constantină Popasu și George Mocsony 
de Foen.

La finele anului 1886 făceau depunerile 2 089,131 
fl. 35 cr. Escomptulu de cambii 1.340.037 11. 38 cr. 
Creditulu hipotecară 1.039,997 fl. 77 ^r.; acăstă sumă e 
asigurată prin hipofece representândă ună areală de 
58,622 jngăre, 1078 orgii| | în valore de 4.457.861 fl 
fiindă cuprinse aci și edificiile Scrisuri fonciare 6°/0 
970 200 fl. Credite fixe 117 406 fl. 50 cr. împrumuturi 
pe efecte 77,123 fl. 80 cr. Credite de contă curentă 
99,765 II. 75 cr. împrumuturi pe producte 16,179 fl. 
52 cr. Monetă 3,581 fl. 84 cr.

După cetirea acestora, adunarea generală dândă 
Direcțiunei pentru anulă de gestiune 1886 absolutoră, 
la propunerea d-lui protosineelă Nicanoră Frateșă no- 
teză cu unanimitate atâlă Direcțiunei câtă și corpului 
oficialiloru Institutului mulțămită protocolară.

Profitulă curată ală anului 1886 de 45,710 fl. 16 cr. 
(la care filială din Brașovu a contribuită cu 4295 II, 11 
cr.) se decide a se împărți în modulă următoră: 1) di- 
videndă după capilalulă socială 15,000 fl. 2) a) la (on
dulă de reservă 4606 (1. 50 cr. b) tantiemă pent-u 

membrii direcțiunei 3.071 II. c) tantiemă pentru direc- 
lorulă fseculivă 614 II. 20 cr. d) tantiemă pentru diri- 
geutulă filialei din Brașovă 307 II. 10 cr. e) tantiemă 
pentru oficialii institutului plus remunerațiune 1250 II. I) 
pentru scopuri de binefacere 1228 fl. 10 cr. 3) g) sn- 
pri.dividendă acționarih.ră 15,(100 II. h) amortisare din 
casa institutului 2000 fi. și i la (ondulă de pensiuni ală 
funcționarilor^ institutului 2632 fi. 96 cr. Pe basa acestei 
distribuțiuni dividenda anului 1886 se fic<âză cu 10°/0 
adecă 10 fi. de acțiune.

Suma de II. 1228 40 cr. destinată pentru scopuri 
de binefacere s’a decisă a se împărți în modulă urmă
toră: 1. Asociațiunei transilvane penl’u școla civilă de 
fete 11. 600 2. Reuniunei femeiloră române din Sibiiu 
pentru școla elementară română de fete (I. 200. 3. Reu- 
niunei române de cântări din Sibiiu (1. 100. 4. Infiin- 
țândei reuniuni române de agricultură din comitalulă 
Sibiiului fi. 100. 5. Reuniunei pentru înfrumsețarea ora
șului Sibiiu fi. 25. 6. Reuniunei pompieriloră din Sibiiu 
fi. 25. 7. Reuniunei române de cântări și de gimnastică 
din Brașovă fl. 100. 8. Fondului studențiloră miserl in 
Blașiu. fl. 53 40 cr.

Procedându-se la alegerea membriloră de Direc
țiune se realegă d. d. Iosilă JSterca Șiuluțiu din Sibiiu 
și George Popă din Băsescî, eră în loeulă membrului 
răposată Constantină Popasu, domnulă Ioană G. Ioană 
din Brașovă.

împăratulu Germaniei.
Piatulă parisiană „Figaro‘ publică din incidenlulă 

aniversărei a 90-a a dilei nascerei împăratului Wilhelm 
următorulă interesantă articulă :

Pentru ună cronicară, într’adevără, Wilhelm I, re
gele Prusiei, impăratulă Germaniei, este celă mai puțină 
complicată din personage. Are elă vre-o pasiune, vr’ună 
gustă răsărită, vre-o mâniă? — Nu. Elă nu este nici 
omă de litere, nici făcătoră de vorbe (rumose istorice 
ca predecesorulă său, nu este artistă, ca ațâți prințișorl, 
sateliții săi astA<|i; elă nu are trebuință de luxă; nu 
este nici devotă, nici liberă cugetătoră, nici mâncăciosă, 
niel beutoiă: înainte de tote, elă e militară în Iotă pu
terea cuvântului.

Printre atâta gloriă și sguduire Wilhelm I. nu s’a a- 
bătută dela calea cea bună burgesă din anii săi de ado
lescență și de sărăciă. Eiă-lă ajunsă, fără vre-o altă 
bolă decâtă bătrânețele, la maiestatea a nouedecl de 
ăni ai săi, plină de credință, că Provedința mai are încă 
nevoiă de densulu, și că este întru adevără în Europa 
bunulă păstoru ală popdreloră, dăfătorulă de pace.

Când ești prezentată Maiestății sale, cea dântâiu a 
sa ochire est« de a te măsura: — husară? dragonă? 
pare că ar visa in modă machinală acestă ochire. Ai 
înainte-ți ună cuirasieră falnică, corectă închingată intr’o 
uniforma negră cu împodobiri roșii, nici de telă desfor- 
mată de verstă.

Publiculă berlineză crede bucurosă că impăratulă 
nu se ține așa dreptă decâtă prin ajutorulă vre-unui 
corsetă-cuirasă, impăralulă nu portă nimică de felulă a- 
cesta; singura sa cuirasă este deprinderea aprâpe secu
lară cu paradă și cu disciplină. Fața este tăbăcită și 
sbârrită în’r’ună modă estra ordinară, privirea este su
ferindă, der gura zimbesce, și cu ună gestă, nici prea 
cavaleră, nici prea bătrânescă, bătrânulă militară răsu- 
cesce, vorbindă, vârfurile mustățiloră sale albe.

Impăratulă nu vorbesce decâtă cu frase scurte, cu 
apăsare și totdeodată cu acea bolboroselă pripită a mi- 
litariloră bătrâni, cari preferă mai bine strânsorile solide 
de mână decâtă discursurile frumose. Hohenzollernii 
sunlă cu deosebire darnici de slrinsori de mână. Îm
părat ulă scie binișoră franțuzeșce, dăr niciodată n’a a- 
vută pretenții intru acâsta.

Elă scie mai bine englezeșce, consecință^ a șederei 
sale în Englitera, când cu evenimentele din 1848, șe
dere de care principele exilată s’a folosita de asemenea

FOILETONU.

Cum scriu Ungurii istoria?
(Urmare.)

Ore acăstă procedură n’a trebuită să deștepte cre
dința in soldați, alâtă unguri, câtă și valachl, că Horia 
prădeză fiindă însărcinată de impăratulă? Această pro
cedură a soldațiloră era cunoscută când a fostă Deva 
asediată. O di după aceea învinseră Ungurii pe asedia
tori și esecutară 44 de prisonierl după procedura sta
tură. Ce-i dreptă forma legală n’a fostă împlinită der 
cei fugăriți spăriațl reeăpătau dreptulă loră naturală de 
a se apăra pe sine înșiși, îndată ce vedeu, că guvernulă 
nu îi apără, seu nu voiesce să-i apere. Ore colonii en
glezi atacați de bandele irlandeze seu farmerii atacați de 
Indieni, au așteptată, pănă ce au venită miliția? Și de 
sigură revoluția valachă n’a loslă cu nimică mai umană 
și mai îndreptățită, ca cea de acolo.

Când au văzută revollații, câtă de ușoră polă de
veni stăpâni peste ținuturi, n’au persecutată numai pe 
Unguri, ci năvăliră asupra proprietățiloră Camerei și nu 
cruțau nici pe soldați.

Abrudulă și Roșia montană fură in 7 Noemvre je
fuite. Aci eși la lumină caracterulă religiosă ală revo- 

luțiunei. Ei publicau în gura mare, că ordinulă lui Dum
nezeu și ală împăratului e: ,Că cine nu aparține reli- 
giunei neunite, și nu portă haine valache, să fiă trasă în 
țepă seu decapitată." Și cu I6te acestea locl. colonelă 
Schulz traclâ in 21 Noemvre cu Horia ca cu o putere, 
ce portă răsboiu.

Dâcă Impăratulă n’a permisă ca nobilii să se opună 
păreriloră sale, de altă parte nu era aplicată nici a su
feri faptele brutale ale Valachiloră. Planulă său ar fi 
fostă, să pună capătă revohițiunei câtă mai repede dăr 
fără vărsare de sânge. Gr. Hadick a lucrată ună plană 
amărunțită de răsboiu, după care I’reiss, cu puterea mi
litară pusă sub comanda lui putea nimici revoluțiunea 
pănă în 13, celă muită 18, deeă va fi încunosciințată de 
iruperea ei. Această singură hârtiă contestâză totă, ce 
ar acusa pe consiliul' de răsboiu său pe impăratulă de 
conivență. Se înțelege deci de sine, că veștile despre 
încingerea revoluțiunei, pe care guvernulă o privea încă 
în 14 ca o cestiime națională și religiosă, au produsă 
mare sfadă. Neresoluțiunea generalului a corăspunsă 
Iotă alâiu de putină intențiuniloră împăratului ca și pri
pita procedură a Unguiiloră din Deva. Prei.s, asupra 
căruia în linia dintâiu cade vina că s’a vărsată atâta 
sânge nevinovată fu pensionată în 20 Noemvre și gene- 
ralulă Fabris denumită comandanlă. Pe Devenii însă ii 
declară ca ămenl nepăsători și imperfinențf, cari fără de 
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pentru a studia puțind și a complecta, mai aleșii pentru 
studiile istorice, instrucțiunea sa, care a fostă în veci 
mai puțind decătd slrălucitore.

Împăratule n’a fostd niciodată und literata ; știința, 
ca și arta, îi este absolutd închisă; eld nu se interesâză 
nici chiar de literatura germană. A cetită numai und 
sigură romană francesă. „Ebreuld rătăcilord", de Eugene 
Buc. I'e masa lui nu se alia de>ât broșure relativă la ar
mată, și, in iote sdpltiuănde, eld răsfoește imagineie 
din „lluslrațiune* *,  din „Graphie1*,  din „London-News“. 
Nimeni n’a vădulă pe împăratuld (precum nici pe d. de 
Bismarck, Moltke și iotă generațiunea acesta de eroi) 
intr'und museu; și vera trecută, cu chiu cu vai, pănă 
in ora dm urmă, abia au putută să-lă ducă se deschidă 
esposițiunea Beleloră-arte din Berlină consacrândă cen- 
tenaruld saldnelord berhnese.

In fine întreveni miliția cu energiă. Iosifd mani
festă in totă decursulă lunei lui Noemvre orecare sim
patia cătră Valachi și încă în instrucțiunea dată contelui
• căci dăcă omenimea e prea maltratată, și arculă prea 
tare întinsă, de sigură că se rupe.“

Acum însă numai amână lucrulă. Elă vede nece
sitatea de a se vărsa sânge și constată, că Schulz a 
stricată totulă. Causa acestei schimbări constă într’aceea, 
că elă a recunoscută, că revoluțiunea nu e îndreptată 
numai în contra domnilord, ci în contra orl-cărui stă
pâniri. Chiar și propunerea următdre a lui Hadick, pe 
care a făcut’o betrânulă soldată sub impresiunea rugării 
comitatului Huniăddra, trebue că încă a înfluințată 
asupra împăratului.

„Representanța, care mî-a trămis’o nobilimea din 
comitatulă Huniădorei relativă la grozava procedură a 
Valachiloră revoltați, la pericululd încă nedălăturată ce 
amenință țâra și înaltele interese ale M. E., relativă la 
planuld întărită cu jurământă ală acestei neînfrânate na
țiuni, care ni s’a înmânată cu posta de adi, ce-i dreptă 
în modă necuviinciosu, nu polă întârzia conformă cu- 
rateloră mele datorințe a-ld așterne în originală și tra
ducere M. E.“

(Va urma.)

Împăratuld nu se duce niciodată la concertă; drama 
și comedia nu-ld intereseză nicidecum; opera este sin
gura sa distracțiune, eld nu lipsește de i'elă dela nici 
und baletd și, in serile de paradă, elu dă trei pătrare 
din sală olieerilord din Berlină și pune să li se serve 
und baletd năprasnică.

*
Vocea împăratului este o bună voce grosă militară, 

simpatică și seridsă, tăiată de intonațiuni încordate și 
leale, cu ceva fata istă și mistică. Încă și astădi în ce- 
remoniele oficiale, vocea bătrânului suverană răsună mai 
bine decătd a fiului seu, care este cam ascuțită și 
înecată.

Mistică și fatalistă, am cJisO despre acâstă voce. 
ÎȘi, auijmd'o cineva are aprOpe destăinuirea acestui 
caracterd întregu și a acestei vieți întregi. Inchipuiască’șl 
cinevă und principe crescută în viscoluld invasiunilord lui 
Napoleond 1., care s’a făcută mare într’o curte săracă, 
ajungendă la trond la șesecjecl de ani și atunci, împinsă 
printr’ună instinctd neînvinsă de slăbiciune de a se a- 
găța, in fața și in contra tuturoră, de und ministru pa
radoxală, neastâmpărată, ingrozitoru, care ii cade ca ună 
aerolitd și alu cărui caracterd este tocmai opusă cu ald 
său, aruncăndu-se iu fie-care seră în genunchi ca să 
ceartă sfatu dela D <Jeu> blăstămândă „pe acestd tirană, 
pe acestd despolă," care ild împinge la răsboiuld „fra
tricidă» dela 1866, care face ca să nu-ld mai salute 
supușii săi pe stradă, care ild împinge mai alesă la 
estremilatea cea mai sunțibilă, ce pbte fi la inima sa 
înbuibată de legitimitate: desposesiunea Hanovrei, a Sa- 
xoniei, Wurtembergului, a Mcklemburgului, etc., și pu
rurea cedăndu, și în fine adusă, prin o seriă de triuin 
furi neaucjite, a răsbuna pe mama sa de impertinentele 
lui Napoleond 1. a merge la Versailles să reardice ti- 
tluld cădutd de împărală ald Germaniei, a fi in fine pa- 
triarchulă europeană, pe care ilu cântă adi liricii pressei 
nemțesc!.

Prin grația lui D-deu — acestă formulă este in 
gura lui Wilheim [., mai multă decătd o formulă tra
dițională a tronului, și ne aducemd aminte cum eld bine- 
cuvenle ă provedința in capuld buletlncloră sale de res 
boiă. Wilheim Victoriosultî este n greș tu dintre toți 
Nemții, și mai bine dintre toți Prusiacii, acela, căruia 
aceste evenimente prodigtose au lăsată mai puțină trufiă. 
Și nu numai înaintea Europei, seu înaintea publicului 
germană, dâr Iotă atâtd și înaintea famihariloru săi din 
paiață, și în momentele cele mai puțind oficiale, suve
ranului ii place să repeteze: »Că D-4eu a făcută told;' 
că nu a fostă eld decătd und instrumentă „umilă;' că 
D ijeu l’a alesă pe densulu, omd de răbdare, de fideli
tate și de disciplină, atunci, când rândulă Prusiei și ald 
unității germane au venită, și pentru pacea Europei.»

*
Pacea Europei 1 Ea se odihneșce in portofoliulă roșu 

ald cuiva, care nu învăcă de feld grația iui 1) 4eu și nu 
se simte inslrumentuld Provedinței precum nici ald su
veranului său. Acela a spusă într’o <)i devisa sa, și a- 
cestă devisă este tocmai cea din urmă, pe care ș’o fi 
ales’o stăpânulă pe care era chemată ald servi: »Bola 
cea mare din acestd seculd este frica de responsabilități*.

Cancelaruld nu se duce în tdte cj’lele 'a paiață. 
Când afacerile nu suntd seu nu trebuescu să fiă impor
tante, fiulu său Herbert merge la împăratuld. Contele 
Berberi își însușeșce deprinderile tatălui său, imitâză 
scrierea lui și se simte deja cu temeiu cancelard viitord.

Cancelaruld vine în totd’auna la împăratuld in tră
sură închisă; dealtrainterea eld nu se arată nici odată 
Berlinesilord decătd numai călare, în uniformă, în aleuld 
Dumbiăvei, și nu’ld veni niciodată nici la spectaculd 
nici la serbările dela curte. Cancelaruld este inchingată 
în uniforma sa de cuirasierd galbenă: eld își lasă șapca 
în trăsură și își ia formidabila sa cască de metald lus
truită. Elu intră, străbate veslibululd, cu capuld susd, 
ca stăpână, ținendă sub brață portofoliulă său roșiii 
Eld n’a mai avută nevoiă să ’șl facă und capă, natura 
’l-a servită in modă monslruosă, și se înțelege că atunci 
când cineva păte presenta la lume acea taliă de uriașă 
într’o uniformă așa de barbară, și nisce sprincene albe 
așa de teribile, eld pote /le asemenea să ’și permită și 
dre-cari .responsabilități.«

Câte odată, cancelaruld face anticameră, atunci eld 
este curiosă <’e observată. Eld are positivd aerulă unui 
rătăcită, eld scormonesce cu priviri nebune prin prejurd, 
se opresce deodată ca să se scarpine pe obrazd precum, 
face la Reichstag când e să vorbiască, se uită la line 
fără să te veijă, scl. — Cancelaruld intră in cabineluld 
împăratului: conferința începe. Aci tot a ce se pote dice 
este că, deși cancelaruld este stăpânuld, eld se arată 
cătiă suveranuld său umilă la culme, pătrunsă de ve- 
nerațiune și Iotă ca și în publică, ild numesce „stăpâ
nuld meu» și se proclamă »bătrânulă său servitoră.*  Nu 
pote fi cineva mai realistă. (Va urma)

Procesiilu anarcliiștiloru în Viena.
(Fine).

Acusaluld Kratochwill spune cum împreună cu Kas
pari, Wawrunek, Koci, fabricau bombe, pumnale, um
pleau sticle cu acidă sulfurică, spre a incendia, pregă
teau materiă esplosibilă. Scopuld incendieloră era să 
înspăimânte pe marii capitaliști și să schimbe starea lu- 
crătoriloră. La incendiare aveu să ia parte și acusații 
Hofermeier și Schwechla. Unii din acusațl dică că au 
fostd împinși la astfelă de acte prin amenințarea conso- 
țiloră lord. Acusatulu Hofermeier dice că cu incendiările 
căutau să înduplece a li se ține în seină dorințele și 
pretențiunile. Idea d’a se da semnă de vieță din partea 
anarcliiștiloru a pornită dela Koci. Acusaluld Kaspari 
dice, că decă n’a incendiată și a îngropată sticlele causa 
a fostd că la astfeld de fapte se cerd persone decise și 
tăinuitore.

După ce s’au cetită încă câteva note polițienesc 
despre acusațl, procuroruld își retrage acusarea contra 
lui Mutler, ca unuld care n’a luată parte nici la desba- 
terî nici le întreprinderile anarhiste ale eelorl dți acusațl. 
Președintele pronunță sentința că e achitată și dispune 
să fiă liberată.

După acestea au urmată pledoariele apărătorilord, 
câte unuld pentru câte doi acusațl

Luni s’a pronunțată sentința și anume: Kratochwill 
fu condamnată la 20 ani. Schwechia, Hofermeier și Wa
wrunek la câte 15 ani, Kaspari la 16 ani, Bullacher la 
12 ani, Stiebpr la 9 ani, Kopetzky la 8 ani, Schustaczek 
și Friedmann la câte 6 ani, Hospodsky la o ani, Zap- 
poth la 1 ană, Rischawy la 6 luni carceră grea, Kra- 
lotiiwill și la închisdre întunecosă în 3 Octomvre din 
fiecare ană. Kratochwill, Wawrunek și Kaspari pe lângă 
acâsta sunlă și espulsațl pentru totdâuna din Austria de 
josd. Buzek a fostă achitată.

Acusații se adunară apoi la ună locd, își făcură 
unii altora observări și vorbiră cu apărătorii. Kaspari 
salută publicu'd. Cei mai mulți condamnați se arătară 
cu curagiu, unii dovediră und indiferentismă demonstra
tivă. Soția lui Sehwechla plângea amară, văetându-se 
că ce să încăpă acum cu copii. Condainnații fură duși 
apoi in inchisdre-

Ultime sciri.
Viena, 29 Martie. — Regele și Regina Ro

mâniei au sositu atji după amftjl aci, fiindtl cor
dială salutați de împăratuld, care purta uniformă 
de mareșalii, decorată cu „Steaua României. “ 
Maiestatea Sa sărută mâna reginei. După tre
cerea în revistă a companiei de ondre din regim. 

24 de inf., în fruntea căreia sta comandantul^ 
țării și după primirea salutărilor^ membriloră 
ambasadei române, ale membriloră români ce 
se află în Viena la conferința vamală, precum 
și ale altoru somități ce au apârutu Ia gară, 
plecă împăratuld cu regele într’o trăsură, regina 
cu soția ambasadorului Mavrogheni într’altd eclii- 
pagiu la castelu.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

PARIStJ, 31 Martie. — Camera a votatu 
eu 290 contra 220 voturi t6te creditele supli
mentare, și astfeld prin aedsta s’a înlăturată o 
crisă de cabinetu.

LONDRA, 31 Martie. — Biurould „Reuter“ 
află din Petersburgu, că eri s’a comisă în Ga- 
cina unu nou atentată asupra Țarului. Țarulă 
n’a fostă rănită. Nu suntd cunoscute amănuntele.

DIVERSE.
Legiunea străiniloru în Algeria. — Din Viena se 

comunică următorea întâmplare aventuriăsă: Comisarulu 
rayonului polițienesc din Prater, ca era de serviciu i se pre- 
sentă în d'lele acestea und flăcău de 18 ani cu o legă
tură în mâna drâptă, care conținea haine militărescl 
francese, și îi comunică că este fără adăpostii, cu care 
ocasiune îi eneră o istoriă de totă straniă, ald cărei de
plină adevără se dovedește prin documentele francese ce 
le avea flăcăuld cu numele Franciscă Husina, din Karo- 
linenthal în Boemia. Husina istoriseșce, că ar fi călă
torită in anulă 1884 la Parisd, ca acolo prin ajutoruld 
unchiului său, care era chelneră într’und hotelă, să-și 
capete und locd. Când trecu la Besanțon granița, fu 
oprită de ună gendarmă spre a se legitima, ceea ce și 
făcu. Cu tăie acestea ceru organuld poliției francese ca 
să-ld urmele. Arestatulă se duse fără obiecțiunl pănă la 
und biurou, unde subscrise und procesă verbală, din care 
nu pricepu nimicd, dedreee nu scia franțuzesce. După 
aceea fu dusă fără voință la gară de unde plecă und 
trend la Marsilia. Acolo fu îmbarcată Husina dimpreună 
cu mai mulți soți de aceeașî sortă, mai cu sâmă Ger
mani (?) într’und vaporă și transportați pe țărmuld 
Africei. Acolo pricepu eld abia, că are să servăscă în 
legiunea străiniloră. Pănă în Februariu 1885 rămase 
Husina în garnizonă în Algeria, apoi fu dusă pe o co
rabia cu drapeld francesă în Tonchină. Acolo luă parte 
la luptele Francesilord contra Tonchinesiloră, pănă ce 
după neșce grele friguri fu trimisă în spitalulă militară 
din Saint Marguerite. In 9 Ianuariu ală acestui ană sosi 
Husina la Cannes și de aici la Marsilia, unde deșertă. 
Ajungendă cu drumulă de fieră pănă la Nizza călători 
aventurieruld pe josă pănă la San-Remo, unde îi dădu 
consululd austro-ungard Schneider mijldce pentru reîntor- 
cerea sa în patriă. In Viena nu-i succese a-șl căpăta 
ocupațiune, și de aceea se vă<)u silită a recurge la po- 
lițiă pentru adăpostă.

Necrologu. Tînărulă de bună speranță Vasiliu 
Vutca, juristă, în etate de 25 ani, în urma unui morbă 
greu și îndelungată, a răposată Vineri la 6 (18) Martie. 
Rămășițele pământești s’au așe4ată spre veclnica odihnă 
în cimiteruld comună din Comițîgă, Duminecă la 8 (20) 
Martie.

Fiă-i țărina ușără și memoria binecuvântată!

Editord : Iacobti Mureșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiann

tățenii săi, în Sătmard, Bihoră și Maramurășă domne- 
sce spaima că se începe mișcarea. In ținuturile de lângă 
Șomeșă se ivescă emisarii lui Horia strigându poporului 
să se alieze cu eld, căci decă nu ,vai de sufletulă lui.“ 
O răseâlă generală de țărani, la care aveau să ia parte 
chiar și Săcuii, era posibilă. Se lăți vestea, că ei aș
teptă ajutoră dela puterile esterne de confesiunea lord 
Și câți haiduci nu se [iotă alia cu ei din Valachia. No
bilimea a văzută, că numai prin o grabnică înarmare se 
pote mântui. Cum a <jlsd ironică împăratuld, chiar și 
bărbații nu numai femeile, pănă și din Pojund, se te
meau. Lupta generală religiosă, națiojială și socială, pe 
care împeratuld voia s’o împedece prin grațiare și tră- 
gănare, părea că irupe.

Cine au fostă bărbații de cari tremura nobilimea 
ungurăscă? Horia și consoții săi Cloșca și Crișană an 
fostă nișce țărani ciobani de pe treapta cea mai de josd 
de cultură. Horia — adecă Nicolau Ursu — a căpătată 
acăstă poleeră, fundă că obicinuia a cânta când era în 
voia bună. Consilierii săi Cloșca și Crișană celă sefosă 
de sânge, puteu ceti și scrie totu afâtă de puțină c-a și 
eld, așa incâtd a trebuită să-și țină und secretară un- 
gurescă* ’11 Se vorbea și de unuld cu numele Salis, und

*) Ce să-i faci? Ungurulu și pe atunci era «marele 
învățată ală lumii!» N. Tr. 

ofițeră prusiană, că ar fi adevăratuld capă ală revolu- 
țiunei, însă presența lui nu e dovedită, și de altă parte 
totd cursuld răscdlei nu dă semne nicidecum de o stra- 
JaneovicI in 27 Noemvre se pune incâtva pe partea loră, 
tegiă militai#. Dâcă nu greșimă, pe capi ii ațîță la răs- 
c61ă pericululd loră personală, căreia erau espușl ca cei 
ce aveu responsabilitatea pentru faptele poporului. Ins 
tinctulă ascunsă pâte i-a făcută și pe ei ca pe aderenții 
loră să spereze și să creadă, că procedura loră nu o 
priveșce împăratulă ca crimă. NenumărațI haiduci, de- 
sertorl și concediațl, cari luaseră parte la cele dintâiu 
fapte teroristice, săriră într’ajutord. Hesifarea miliției ii 
întări în speranțele loră. Și când fură convinși despre 
desaprobarea împăratului, nu mai putură lăsa lucrulă 
baltă. Sângele vărsată îi mâna înainte căci grația ofe 
rită nu privea nici pe capi, nici pe deserlorl. Aceștia 
trebuiau să sfîr.șescă ca revoltanțl, decă nu voiau să su 
fere drâpla pedăpsă pentru faptele lord. De aceea să 
imprăștiâ tâtă grămada, îndată ce întreveniră resolutd 
soldații, și numai câțiva s’au retrasă in păduri Ceata 
lui Horia n’a fostă niciodată capabilă de luptă. Chiar 
când era terorea mai mare în 7 Noemvre, a scrisă vice- 
comitele din Bradă, că numai câțl-va au pusei, armătura 
loră constă din bâte și furcoie. Scurta lord stăpânire 
au avută s’o mulțămăscă numai surprinderii neașteptate 
și mulțimci loră.
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Oursulti la biirsă do Vieua
din 30 Martie st. n 18b7

Rentă de aurt 5°, . . . 101 90
Rentă de hârtiă 5o/0 . . 88 55
Imprumutulil căilor® ferate 

ungare........................ 150 50
Amortisarea datoriei căi

lor® ferate de ostil ung. 
(1-nia em isiune) ... 98 80

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ostii uug. 
(2-a emisiune) .... 126 — |

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 11625

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miș®............................  104 50
Bonuri cu ci. de Jsortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.75
Împrumutul® cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aură austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 881.—
Act. băncel de credită ung. 287.30
Act. băncel de credită austr.285.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................ 6.—
Napoleon-d’orI .... 1009 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 65 
Londra 10 Livres sterlinge 127.80

Bursa <le Bncurescl.

Cota oficială dela 16 Martie st. v 1887.
Cuini». vend

Renta română ^5%). 91 — 9t’/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 94i/3

> convert. v6° 0) 84— 84'/a
îtnpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 100— 101l/a

» „ „ (5°/o) • 84I/a 85—
» » urban (7°/0) . 96'/a 97*/*
> • » (6»/0S . 91 — 92—
> • (5°/0) - 81— 82—

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

« > » Națională ------ ------
Aură contra bilete de bancă . . 18,’/4 18.3/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulti pieței Grașii vu
■Iii. 31 Martie st. n. 1887

Bancnote românesci . Cu n I 8.45 Vei d. 8.49

Argint românei® . • P.40 • 8.45
Napoleon-d’orI . . . . • 1005 10 09

Lire turcescl................. 11.40 • 11.45
Imperiali..................... 10.40 • 10.45

Galbeni.......................... 5 95 . 6.—
Scrisurile fonc. «Albina • 6°/„ . > 101.— . 102.- -

» 1 n 5°/0 • « 98.— . 99.—
Ruble RusescI .... » 112.— . 113.—
Discontulă . . . » 7— 10°/, pe ană.

■1

Anuutu de esarendare.
9

Bunulă comasată dela Bucerdea grânbsă aprdpe de Blașiu, cu sta
țiunea de cale ferată în Crăciunelă, care este proprietatea fondului Ba- 
silitanu din Blașiu, constătătoru din circa 500 jugfere lo cu arăt or u 
și grădini, 260 jugfere fenațfe, împreună cu dreptulă regalu 
de cârciu mărită, se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe 
periodulu de 6 (șese) ani, încependă din 1-ma Ianuarie 1888 
pănă la 1-ma Ianuarie 1894.

Licitațiunea se va țind în 21 Aprilie a. C. st. n. la 2 ore 
p. m. în cancelaria advocaturei archidiecesane. — Doritorii de a licita 
au a depune unu v a d i u de 10% dela suma de esclamare de 6000 fi. v. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate pro- 
vădute cu vadiulă de 10° o întru atâta, încâtă în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentele va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce. Condițiunile de licitațiune se potu vede în cancelaria 
subscrisului.

Blașiu, în 26 Martie 1887.
Ludovicii Csato.

3_3 advocată archidieces.

|T
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fi. — cr 10.

voiri

Pentru repețiri se ac or dă u r m ă 16 r e 1 e r a b a t e:
Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................. 10-0

n V 5— 8 ii .............................. 15-0
n 11 1, 9—11 ii .............................. 20" 0
H 11 11 12—15 ii ..................................... 30" 0
V 11 11 16—20 ii ..................................... 40° „

Dela 20 de repețiri în susă ..................................... 50".
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reducei i și peste cele însemnate mai susă.

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Ddcă se iveseă iregularități la primirea (farului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTH. „GAZ. 7J?ANS“

Mersulu trenurilorti
Valabilă dela I Ocfomvre st. n. 1886.

pe liuia PreiIenSfi-BiioapesI a și p>*  linia Tehișii- A.rns? îi-HSsiidsB pesta a caîei ferate orientale de stătu reg. ung.

II

■•redealft-fSiidapesta

Tren fi 
de

I peradne

Tren Trenă Trenă 
accelerat lomnlbtiR onmilni»

Bucii rescl

Predealu J

Timiș® 
Brașov ii J

Fcldiora
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorod® 
Hașfalcu

Sighișor» 
Elisabetopole 
Mediaș® 
Copsa miră 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel® 
Teiuști 
Aiud® 
Vințul® de sus® 
Ui6ra 
Cneerdea 
(ihirisfi 
Apahida

Clașia

Ncdeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișd 
Stana 
Huiedin® 
Ci-icia 
■lucia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Visârbely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Stolnok
Buda-peata

Viena )

Nota:

Tren 
accelerat

Trenu 
de pers.

7.30
1.14

Viena
Budapesta

II K>| - 1 -
3-o7.»» 2.

_ Sztilnuk 1 3.58 j &
1.45 P. I.adâny 2 02 5.28 5 10

Oradea unire 4. 2 9 1 i
2 32 Vârad-Velencze — 9.2 i

Fugyi-Vâsârhely - — 9 4 1
Mczii-Telcgd 7.33 19
R6v 8.04 1 1 38
Bralca — 12 18
Bucia — 2 51
Ciucia — 8.58 . 57
Huiedin - 9.28 3.11
Stana 3.40

__ Agliiriș — — 4.15
GbirbSu — — 4 36
Nedeșdu — — <18
Clușiu 1 10.2H i .26

_ 11.00 _ —
__ Apahida '• 1 19 — —
_ Ghiriș .2 30 —
— Cneerdea ) 1.0! — —
_ l 1 06 — —
_ Uiora 1 13 — —
—_ VințulO de sus® 1 20 —

Aiud® 1 41 — —
_ Teiușft 2( 0 — —

8.0(1 Crăciunelii 2 35 — —
8.36 Blașd 2 48 — —
9.O- Micăsasa 3.20 __ —
9.32 Copșa mie 3 36j —

10. ti Mediaș® 4 ( 0 —
10.5. Elisabetopole 4.3' — -
12 16 8igtș4ra 5 12 — —
12.50 HașfuJeu .37 — —
1.21 Homorod 7.0 • — —
2.02 Agostonfalva 7.43 — —
3.06 Apatia 8.1! — —
3 38 Feldiora 8.41 — —
3.54 Brașov®

9.21 — —
4.05 — — 1.55
4.50 TimișO — 2.53
7.24

Predoalu
__ —

— _ 3.28

—
BucurescT 9.35

i
Orele de uâpte sunt® cele dinire liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Trenă TrcmT Trenă 
omnlbiiri do otnuibns 

I porno ne ]

Tren ii Tre ju , Trenă da ! Trenu du
i

Trenă Treoă
oxnntbuH <) UHU bU8 peraonc | perfidii» de pcr.-iâw niuuibui

Teiasșfi 11.24 —
1
| 2 41 V i c n a 11.10 12.10 1 -

Alba-hnia 11.39 — 1 3 14 8.20 9.05 —
Vințulfi de josă 12.30 — 4.21 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.60 hzohiok 4.10 5.45 — - i
Orășfia 1.01 — 5 18 Ar-ulii 4.30 6.— 7 04
SiilW!)!. (Pissi) 2.03 — 5.47 Glogovață 1 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branictea 3 23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Rin 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 _ ll
Zam 4 25 — 8.11 Herzova 6 28 7.55 — 1
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Gonopft 6.27 -— 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9. 8 —
Raulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -

Glogovațfl 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
AwkM 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok 8 42 — 4.52 Sibotă 11.43 12.— —

( — - 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
SiltdapCHtii _ - 1 a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — - 6.05 Teânșfit . 1 29 1.41 —

Slaaeri» (Piski) Petroșenl

Trenfi Trena de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnlbao poraine mixt porsone cmnlbus mixt

5.48 6.05 .Șimaerta 11.25 2 42
Aradnbi nou u.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațălifl 12.46 — 4 16
Viișg a 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.5k|
Merczifalva ■—- — — Banița 3.05 — 64)

9/12 — 9.08 3’etroșenlt | 3.37 — 7.12

Timiț4»ra>Arad PetroșenI—NSwaeria (Piski)

Trenă dc Trenu de Trenă Trenă Trenă Treuăpersânc ' persone omnlbtifl de per3. oronibufi mixt

?insiș>4i*n 6.25 5.00 Petroiyeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N&ueth-Săgb 8.36 — 6.23 Hațegtt 12.42 — 9.01
Aradnlft nou 9.11 — 8T1 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 NfiM«rllts 1.53 — 10.31


