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ErI s’au întrunită delegațiunile 
austro-ungare în Pesta. Acestâ 
instituțiune, în care culmineză dua- 
lismulfi, are chiămarea de a eser- 
cita controlului asupra politicei es- 
teridre și a administrației de res- 
boiu, și în anii din urma i-s’a mai 
datu și conducerea și supravegherea 
administrației țeriloru ocupate, Bos
nia și Herțegovina.

Decă și cum eserciteză dele
gațiunile acestu controlu este o 
întrebare, pe care pană acuma n’a 
putut’o resolva nimeni în modu 
mulțămitorO. De faptu delegațiu
nile nu suntu decâtu unu aparatQ 
pentru votarea din ană în anu a 
crediteloru ordinare și estra-ordi- 
nare, ce le cere ministerulu co
mună. Se ținu cuvântări lungi și 
bombastice, despre situațiunea po
litică esterioră, cari înse nu schimbă 
nimicu din politica guverneloru, și 
resultatulu este, că ne pomenimu 
în fiă-care anu cu nouă sarcini, ce 
ni-se ceru pentru scopuri de apă
rare a monarchiei.

Spre a sprijini votarea de noue 
credite, de ordinaru se făcea în 
ajunulu întrunirei delegațiuniloru 
multu svonu, înfățișându-se situa
țiunea generală politică, ca forte 
critică și amenințătdre. De astă- 
dată înse, ca la unu semnalu dat, 
oficioșii de dincolo și de dincoce 
de Laita suflă în trâmbița păcei, 
vedu tdte într’o lumină prietinosă 
și liniștită, ca și când de acum 
încolo s’ar începe o nouă epocă a 
păcei europene.

Limbagiulu acesta paclnici alu 
oficioșiloru ne dă se înțelegemu, 
că de astădată ministeriulu comun 
de resboiu se va mulțămi și cu 
mai puținii și că e convinsu, că 
milionele, ce le va cere, pentru 
crearea de noue cadre în armată, 
pentru introducerea prafului fără 
fumu și schimbarea puscei infan
teriei, causată prin acestă intro
ducere, se voru vota de cătră de- 
legațiunl fără dificultate.

Și 6re cum se presentă situa
țiunea pacmică de care ne vor- 
bescu oficioșii?

T6te privirile, ne spunu ei, suntu 
îndreptate acum spre nordu, la Pe- 
tersburgu, de unde se așteptă o 
acțiune de pace. Lucru surprin- 
(țetoru, căci pănă acuma veniau 
de cătră Petersburgu numai nori 
amenințători.

Și ce a provocată acestă schim
bare în tendințele Rusiei?

Complotulu nihiliștiloru, ce s’a 
descoperită la Parisă, ne spună 
oficioșii, îndemnă pe Țarulu de a 
întreprinde ceva, ce ar scăpa pe 
Rusia din starea eiisolată, și acesta 
în împrejurările de față nu sepbte 
decâtă numai printr’o manifestațiă 
pentru pace, apropiându-se Rusia 
de tripla alianță și în deosebi de 
Austro-Ungaria.

Curidsă deducțiune! Scirea, că 
e vorba de a se numi ministru 
de esterne rusescă ambasadorulă 
Lobanov din Viena, care este bine 
vecfută la curtea austriacă, și că 
archiducele Carolă Ludovică șifi- 
iulă i- seu, presumtivulă moșteni- 
toră Francisă Ferdinandă, au de 
cugetă a face, cu ocasiunea călă
toriei loră spre nordă, o săritură 
și pănă la Petersburgă, a fostă de 
ajunsă spre a deștepta cele mai 
frumose speranțe în inima oficio- 
șiloră austro-ungarl. Ei vedă deja 
pregătindu-se o întâlnire a celoră 
trei împărați în timpulă celă mai 
scurtă.

Nu scimă ce voră c|ice la 
acestea politicii din delegațiuni, 
der pote că nu toți din ei voră 
privi situațiunea cu atâta încre
dere.

S’audă de pe acum voci, cari 
(jică, că din ce în ce totă mai 
multă se dovedesce, că politica 
orientală a monarchiei nostre, in
augurată la 1878, a suferită și su
fere mereu desastre, a pierdută 
posițiunea în Serbia și o p6te 
pierde ușoră și în Bulgaria.

Și pe când în peninsula Bal-

canică situațiunea a remasă ne
schimbată, pe atunci în apusulă 
Europei ea nu este cu nimică mai 
favorabilă, ba decă avemă în ve
dere, că în timpulă din urmă efec- 
tivulă trupeloră dela granița fran- 
cesă și germană s’a înmulțită 
aprope îndoită și că mereu se 
măresce într’o parte și alta efec
tivul ă de pace ală armateloră, 
trebue se cjicemii, că situațiunea 
din apusă este mai amenințătdre 
ca pănă acuma.

Ori încătrău privimă nu ve- 
demă decâtă încordări și nemul- 
țămirl între popdre. De aceea co
rală de pace ală oficioșiloră, spe
ranțele loră sangvinice, întemeiate 
pe faima, că Țarulă voesce se se 
întâlnescă cu monarchulă nostru, 
tdte acestea nu potă produce de
câtă noue îndoell și neîncrederi 
în situațiune.

Va trece și sesiunea acesta a 
delegațiuniloră și nu vomă fi cu 
nimică mai multă lămuriți ca mai 
înainte. Vomă ave câteva duzine 
de discursuri parlamentare și câ
teva milione datorii de stată mai 
multă.

Evreii în Rusia.
„Țfiarului „N. Fr. Presse“ i-se tele- 

grafiază din Petersburg!!, că guvernulft 
rusesoft are de gândii să facă nouă res- 
tricțiunl libertății negoțului ce-li! faoft 
Evreii în Rusia. Pentru studiarea cestiu- 
nei s’a aleșii o comisiă, care a elaborată 
uni! proiectil sub președința oontelui 
Pahlen și care țintesce parte la desfiin
țarea, parte la restrîngerea într’o măsură 
fdrte însemnată a libertății acordate de 
Alexandru II Evreilorft. Etă câteva 
puncte din acestft proiectă :

Industriașilorft Evrei nu li-se per
mite a’șl alege domioiliulft în guverna
mentale interidre. Nici unft Evreu să 
nu aibă dreptul d’a face comerciu ou produ
sele supuse acoiselorii, prin urmare nici 
cu chibrituri. Mai e vorba în proiectă 
despre oprirea Evreilorft de a-șl câștiga 
proprietăți nemișoătore, deși nu se scie

pănă la ce punctă se opresce acesta. 
Evreii, mai departe, nu vorft pute să lo
cuiască decâtă numai la o depărtare de 
60 de verste dela granița țărei. Fiindcă 
s’a întâmplată, că în timpulă din urmă 
mai mulțl Evrei au trecută la creștinism 
numai ca să pdtă cerceta cursurile uni
versitare, proiectulft din cestiune hotă- 
resce, că Evreii aceștia, cu tdte că s’au 
botezată, nu vorft fi considerați ca având 
aceleași drepturi cu creștinii și numai 
copii loră se vorft pută socoti ca creș
tini. In amândouă orașele de reședință 
și în Kiev Evreilorft nu li-se permite 
locuirea decâtft numai în anumite strade.

Din punctele acestea se pote vedd 
oaraoterulil întregului proiectă. ț)iarulft 
vienesil spune, că cercurile evreescl de 
acolo suntft în cea mai mare agitațiune.

Iinpăratulă germanii și convorbirile lui 
Bismarck.

Telegramele din străinătate asigură, 
oă convorbirile ce le-a avută Bismarck 
cu colaboratorii cJiarelorB franceBe și ru- 
sescl au produsă o fdrte rea impresiune 
la curtea germană. „Moskovskija Vje- 
domosti“ c|ioe, că la curtea germană a 
făcută rea impresiă convorbirile lui Bis
marck și pentru aceea, că elă s’a deola- 
ratft înaintea diariștilorft francesl și ruși, 
și mai alesă îlft supără pe împăratulft 
Wilhelm câteva declarații făcute înaintea 
corespondentului rusescă, precum e aceea 
că elft, Bismarck, nu a aprobată călăto
ria împăratului germană la Constantino- 
polti. piarulil rusescă susține, că atunci, 
când i-s’a împărtășită împăratului acestă 
declarațiă a fostului său cancelari!, îm
păratulft să fi strigată plină de măniă: 
„A nebunită principele?“

In legătură cu împărtășirile fdiei ru- 
sescl, cfiarulă englesă „Daily Ohronicle“ 
primesce din Parisă sensaționala soire, 
că unft prietinii alft regelui Saxoniei i-ar 
fi descoperită, că contele Herbert Bis
marck a intrigată pe la curțile germane 
mai mici în contra tendințelorii socia
liste ale împăratului Wilhelm. Descope- 
rindu-se însă acdstă conjurațiă subită, 
mai multi funcționari înalțl au fostă de
misionați din posturile loră.

Rusia și Turcia.
In timpulă din urmă guvernulft ru-

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“ Altcum acâsca e numai unft ouvântft de 
prevedere, ce’ml face, și oare la nici unii 
oasft să nu fiă luatiî în considerațiune și 
cu atâtft mai puținii să-lft consideri!, că 
se amestecă în afacerile mele.

„Scirea acesta fu pentru mine ca 
unft trăsnetft. Eu ,ce-i, drepți! am au- 
cjitft așa mai rarii vorbindu-se de acestft 
frate alQ Amaliei, însă îlft credeam de 
multft depărtata de casa părintâscă. Nu
mai de vre-o câteva-orl aucjisem pe Mar
gareta amintindii despre elU și totdeuna 
ea vorbia de elft cu dre-care compăti
mire cj.icend.ft, că crescerea lui diferesoe 
multft de a sorei sale. Curtenirile aces
tui bărbații le primesce ea în absența 
mea, dovedindu’i grații și favoruri ? Eram 
ca nebuni! de durere; de mâhniți! ce 
eram părăsii tdte și plecaiu la momenta 
cătră casă.“

țiicendil acestea, Sudram se sculă și 
măsură de câteva-orl odaia în susft și 
în joșii cu pași gravi, apoi se opri tă
cută înaintea Margaretei, oare nemișcată, 
cu capulft plecați! și ou mânile încruci
șate, sta înaintea lui. Elft continuă apoi 
lină, oa și când ceea ce are de a-i spune

ar fi ună secretă cu multă mai crudă, 
decâtft să’lii pdtă pronunța cu tonă înaltă.

„Cea dintâiu oale, după sosirea mea, 
firesce că fu la casa ei. Abia mai sciu 
cum mă conduseră picidrele pănă la ai 
lorii. Tatăli! ei mă întimpinâ în anti- 
șambră, turburată și cu păru-i cărunții 
încurcată. Când mă vă<Ju, striga tare, 
elfi, care totdeuna era liniștită și înțe
lepți!, și întincjendu-șl mânile, esolamâîn 
glasă sfâșietori!: „Prea târcjiu, prea târ- 
cjiu! E răpită!“ Eu la momentă înțe
penii ca amețiți!, și apoi fără de simțiri 
și fără de consciință picaiu ;la pământii.“

VIII.
Prin povestirea acesta artistulă fu 

atâtft de mișcată, încâtii avu necesitate 
de vre-o câteva momente, pănă veni în 
starea de a pute continua mai departe.

Margareta îșl acoperise fața cu mâ
nile și rămase în posițiunea acesta, în 
vreme ce Sudram se așecjâ drășl lângă ea 
și continua:

„Eu am adusă cu mine din Italia em
brionul tifusului, dr emoțiunea ei cutremu- 
rătdre ml-a mai mărită boia. Săptămâni

întregi am plutitft pe marginea grdpei 
și când pe încetuli! mă însănătoșaiu, se 
bolnăvi mama, care pănă atunci cu tdte 
jertfele mă îngrija. Ea muri. Era ună 
timpi! așa de întunecosii aoesta alft pe- 
treoerei mele acasă, înoâtil adese-orl (fi* 
ceam, că DumnecJeu m’a uitată cu to- 
tulă, și mi-se pare, că credința mea în 
elii ar fi suferită naufragiu desăvârșită, 
de cumva esemplele bătrânului meu tată 
nu m’ar fi îmbărbătați!.

Cu o admirabilă tăriă desufletă su
porta elft neînloouita perdere.

Elii trăise cu mamă-mea în cea 
mai mare ferioire conjugală, dr după 
mdrteaei i-se părea aprdpe dărîmată fe
ricirea pământdsoă a unicului său fiu. 
Mai multft prin ființa lui, decâtft prin 
cuvinte, scia să mă mângăiă, când vedea 
că-sft aprdpe de desperare.

„E de prisosă să-ți mai spună, că 
celă, căruia îi succese să lănțuescă inima 
Margaretei, așa încâtii ea îșl călca pro
misiunea și sinceritatea și-și legă sortea 
de ună aventurieră, era fratele Amaliei. 
Cu ocasia morbului meu părintele ei îmi 
făcu împărtășiri din care resulta, că pț-

(10)

Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Tulia.

„MS aflamQ în Roma. Intr’o di am 
primita o scrisdre dela unft prietinft din 
orașulii meu natalii. Elft îmi scria, că a 
șovăită multft pănă sS se hotărască a-ml 
scrie despre cele ce-șl propusese; der 
ajungendft la convingerea, că-i o dato- 
rință creștindscă de a’ml descoperi unele 
lucruri, ml-a scrisft, că pe mirdsa mea o 
întâlnesce adese-orl în aoeea familia de 
teatrulistl, cu care și elft sta în relații 
amicale. In scrisdrea lui elft nu nega, 
că Margareta se lasă, a fi prea multft 
încungiurată de 16 ulii acestei case, că 
prea multă dovadă de grațiă ’i dă, și că 
ohiar și în absența mirelui ei ea ’i pri- 
mesce complimentele. Elft îmi scria, că 
acesta nu se pdte uni cu simțământulft 
lui de onore, de a-ml retăce și mai de
parte lucrulft acesta, cu atâtft mai vâr- 
tosii, că elft nu are păreri bune cu pri
vire la tînSrulft bărbații, care și părin- 
țilorft ei li-a causattt destulă supărare.
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sescă a înoepută a observa o atitudine 
severă față ou Turcia. Guvernulă ruseso 
adecă a adresată prin ambasadorulă Ne- 
lidov o notă cătră Portă în afacerea des- 
păgubirei de râsboiu, cu care-i datoresce 
Porta Rusiei. Nota e caracteristică și a 
bătută la ochi Porții mai alesă pasagiul 
acesta : „înainte de a se provoca la re- 
gulele nemijlocite privitore la sumele din 
cestiune, oficiulă ambasadei întrebă pe 
Portă, că aplioată e a plăti restanțele?14 
Se crede, că prin acesta Rusia vre să 
4ică, că va secvestra plățile ce va avea 
să le primescă Turcia din diferitele părți 
ale Europei, lucru care ar aduoe Turciei 
forte mari neplăceri. Că îndreptățită e 
Rusia la o astfelă de secvestrare, păre
rile cercuriloră diplomatice suntă diver
gente și unele dintre ele se provocă la 
împrejurarea, că și Germania s’a folosită 
de o astfelă de amenințare în afacerea 
căiloră ferate române. Se crede însă, că 
ministrulă turcesoă de finanțe va da în 
curendă creditorului o sumă mai mare, 
din cele 30 milione franci ce va incassa.

Ștergerea sclaYagiului în Tunis.
Foile francese anunță, că guverna- 

torulă turcescă din Tunis a publicată 
ună ordină mai înaltă, care dispune 
ștergerea sclavagiului în Tunis. Ordinulă 
stabilesce ună restimpă de trei luni, în 
care toți proprietarii de sclavi suntă da
tori să dea sclaviloră documente, în care 
să declare, oă ei suntă liberi de aci în- 
nainte. Cei cari nu se voră supune aces
tui ordină și voră ține și mai departe 
pe sclavii loră, lipsindu-i de libertate ori 
vencjăndu-i, voră fi pedepsiți ou închi- 
s6re dela 3 luni pănă la 3 ani. E de în
semnată împrejurarea, ce-o adeverescă 
deopotrivă misionarii și călătorii, că în 
multe locuri solavii nu vreu să se des
partă de domnii loră.

8CIRLLE DILEI.
BSsboiulu vamalii ou România. Ra- 

portulă camerei de comerță și industriă 
din Clușiu din anulă acesta amintesce 
și răsboiulă vamală cu România, arată 
urmările lui economice nefavorabile și 
(jice, că nu e a se considera ca o slă
biciune, decă membrii camerei se esprimă 
aprope unanimă, ca să 'ncheie câtă mai 
curendă o convențiă comercială cu Ro
mânia. Răsboiulă vamală, se dice în ra
portă, care dureză de patru ani, a pri
cinuită ambeloră părți rane adânci și 
decă conducătorii direcțl ai intereseloră 
economice dincâce și dincolo ară fi lă- 
sațl să se esprime în astă privință, fără 
îndoială s’ar vădi, că e de ajunsă ne- 
naturalulă răsboiu de pănă acum, ce’lă 
părtă între ele două state vecine, între 
cart sute de ani au esistată cele mai 
strînse legături și pe care nu trebue a 
le jerfi nici unei politice economice șo- 
vinistioe, nici unei politice naționale esa- 
gerate.

rechia fugară se află într’ună orașă pro
vincială din apropiere, și că e cununată 
după tote formele prescrise. Ună preotă, 
care locuia afară de oerculă parochiei, 
fu avisată de voința loră și elă ca tot- 
deuna în asemenea cașuri nu făcu nici 
o oposițiă, er martorii receruțl au fostă 
ușoră de aflată. Unde se așezară noii 
căsătoriți, nu se putea sci. Tînârulăbăr- 
bată, care se apuca de multe, însă ni- 
căirl n’a ajunsă la nimică, în timpulă 
din urmă intră în tractărl cu ună prie
tină, ca împreună să înființeze ună cflară 
germană în Anglia. Se presupună deci, 
că Margareta ’i va fi urmată acolo. Abia 
trecu însă o jumătate de ană, când ne 
sosiră scrisori, cari constatară presupu
nerea nostră. Margareta scrise tatălui 
ei. De căință nu aminti nimică, der îșl 
esprima părerea de rău, că i-a causată 
suferințe.

„Ea însă 4i°ea> că i-a fostă impo
sibilă a lucra altfelă, și că e sigură, că 
elă i-ar ierta când ar pute fi martoră 
fericirei ei. Soțulă ei 4i°eaj c& 0 iubesoe 
și ea duce o vieță plină de voioșiă spi
rituală și entusiasmă în cercurile lite-

Prințulă Nicola Bibescu. a încetată 
din viâță, spune „Timpulă44. Fiulă ală 
doilea ală lui Vodă Bibesou, îmbrățișase 
oariera militară și, grațiă aptitudineloră 
sale, elă ajunse a’șl crea o frumăsă si
tuația în armata franoesă, încâtă într’ună 
timpă elă dirigia de faptă ministerulă 
de resbelă. Prințulă Bibescu luâ parte 
la oampania din 1870 și se distinse prin 
bravura lui în timpulă asediului Parisu
lui. Reîntorsă de câțiva ani în țeră, elă 
se ocupă de politioă în timpulă din urmă 
și ca deputată elă desfășură calități de 
oratoră, care amintiau pe tatălă său, 
care în vremea lui trecea de primulă 
oratoră ală tribunei române. Prințulă 
Nioolae Bibescu nu putuse încă da mă
sura oapacității și talentului său, căci 
elă păstrase, în timpulă scurtă câtă a 
luată parte la vieța politică, o mare re- 
servă față cu luptele partideloră din 
țeră.

** *
Starea sămănăturilorfi. In Nr. 113 ală 

„Gazetei14 la raportulă despre starea să- 
mănăturiloră s’a 4ish, că „pe la Teușiu 
ghiața a nimicită tâte sămănăturile.14 
Ună d-nă proprietară dela Teușiu ne 
scrie îmbucurătorea soire, că Provedința 
divină nu numai a apărată întregă ho- 
tarulă de calamități, oi a îngrijită ca 
sămănăturile să fiă atâtă de frumăse, 
încâtă nici de 20 de ani hotarulă Teu- 
șului n’a dată speranțe de atâta recoltă 
în t6te ramurile de economia, ca în 
acestă ană.

Raportulă din Nr. 113 ală „Gazetei44 
fiindă după celă oficială, trimisă guver
nului de cătră raportorii săi economici, 
dovedesce, oă pe unii din aceștia nici 
capulă nu’i dore de cele ce se ’ntemplă 
în ținuturile, unde suntă numiți rapor
tori, și nici nu le visiteză, așa că dau 
raporturi false.

* * *
Circularea vagoneloră de durmitti. 

Dela 1 Iunie n. oiroulă vaginele de dur- 
mită și pe linia Teuș-Brașovă, nu numai 
pe linia Pesta - Clușiu - Teușă oa pănă 
aoum, și anume cu trenulă accelerată 
Nr. 304, care plică din Pesta la 9 6re 
25 m. sosesce în Clușiu la 6 ore 2 m. 
și în Brașovă la 2 6re 23 m. după 
amâ4l, ȘÎ cu trenulă accelerată Nr. 303, 
care plică din Brașovă la 2 ire 43 m. 
d. a., sosesce în Clușiu la 10 ore 36 m. 
niptea și în Pesta la 7 bre 15 m. dimi- 
nița. Vaginele de durmită se potă folosi 
numai de călătorii de cl. I, cumpărân- 
du’șl anume ună biletă, care costă dela 
Pesta la Brașovă 6 fi., dela Pesta la 
Clușiu ori dela Clușiu la Pesta 4 fi., 
dela Clușiu la Brașovă ori dela Brașovă 
la Clușiu 2 fl. Călătorii, cari cumpără 
două astfelă de bilete, potă folosi sin
gură în timpulă oorâspun4âtoră aoestoră 
bilete o jumătate de cupeu.

* * *

rare din noua ei patriă.
„Mie încă’ml sunau unele șire din 

aerisirea ei și mă ruga, să-i iertă.
„E mai biue însă pentru amândoi, că 

ni-s’a desfăcută legătura, peutru-că cu 
păreri așa de divergente, sigură că amă 
fi fostă forte nenorociți.

„Ceva însă totuși mă îndemna să 
credă, că scrisirea ei era diotată și că 
ea nu era reproduoerea fidelă a senti- 
menteloră Margaretei.

„Soțulă ei încă scria socrului său 
într’ună tonă nu prea recomandabilă 
pentru elă, apripe ca și când i-ar fi 
lui datoră tatălă Margaretei cu mulță- 
mită, pentru-că-i scăpase fata din apă- 
sătirele legături din trecută, și în sfâr
șită ceru apripe categorică competința 
proprietăței ei. Firesce că tatălă Marga
retei o abătu hotărîtă dela acestă preten- 
siune, adaugândă, că fiica lui în contra 
voinței lui esprese s’a căsătorită și 
pănă în timpulă de față nu e încă ma- 
ioreană.

(Va urma.)

Licențiată in farmaciă. Tînărulă Ior- 
danu Bogdanii, din Brașovă, a trecută în 
săptămâna trecută la școla de farmaciă 
din Bucuresol cu suocesă strălucită li
cența în farmaciă.

Felicitămă pe tînărulă licențiată.
♦ * *

Index ou fotografiă. La universitatea 
din Viena se face, cu începerea anului 
școlară viitoră, o inovațiune. Senatulă 
academică a dispusă, ca pe viitoră in
dicele destinată pentru însemnarea pre- 
legeriloră și adeverirei frecventării să fiă 
provă4ută cu fotografia studentului.

♦* «
Pentru călători dela Sibiiu la Ocna. 

Trenulă Nr. 1803 plâcă dela Sibiiu la
3 dre 35 m. dup’amâ4l, sosesce în Ocna 
la 4 ore 2 m. și la cantonulă Nr. 19 la
4 dre 9 m. Trenulă Nr. 1814 plecă dela 
cantonulă Nr. 19 la 7 bre, sosesoe în 
Ocna la 7 ore 10 m., în Sibiiu la 7 dre 
35 m. Trenurile ce circulă între Copșa 
mică și Sibiiu, afară de trenulă Nr. 1801, 
numai atunci se oprescă în Ocna, decă 
suntă călători, cari se coboră ori se suie 
acolo.

** &
Jertfele trăsnetului. In Piștișu-mică 

de lângă Hațegă, trei Români, ori Va
lahi, cum îi numesce „Sieb. Deut. Tgbltt44. 
din Sibiiu, curățiau o fântână. Deodată 
se ivi o furtună și trăsnetulă omorî pe 
unulă din cei trei dmenl, er pe ceilalți 
îi răni de morte. O ghetă a mortului, 
ală cărui corpă se făcu negru ca cărbu
nele, îi fu desfăcută de trăsnetă și arun
cată câtă colo. Totă în acelă ținută fu 
ucisă de trăsnetă o fetiță, care pă4ia 
o vacă. ** 4*

0 bandă de tâlhari, șdse la numără, 
au săvârșită pe pieța Timișdrei, unde, 
tocmai începuse târgulă anuală dela Ro- 
salii, ună măcelă formală. Tâlharii în
cercară să fure' vite, năvăliră cu bâte 
asupra servitoriloră, care încercară să se 
apere, uciseră pe ună servitoră ală de
putatului br. Bela Ambrozy și răniră de 
morte pe alțl cinci. Acestă măcelă se 
săvârși în întunereculă nopții pe o pldiă 
torențială. Tâlharii, cari dealtmintrelea 
n’au luată nici o pradă cu ei, au dis
părută în direcțiunea satului Oomloșulă 
din Bănată. Tâlharii suntă urmăriți de 
ună mare numără de gendarml.

** *
Omortl și sinucidere. Din Alba-Iulia 

’i se sc^ie Iui „Herm. Ztg.44, că în 29 
Maiu diminâța pe la l’/2 dre căpitanulă 
J..g se duse de acasă din orașă în for- 
tărdță, în afaceri de serviciu. In timpulă 
acesta soldatulă, care’lă servia, omorî 
pe soția căpitanului și apoi se spân4urâ 
și elă în podă. Soției căpitanului îi fu 
capulă sdrobită cu ună toporă, nasulă, 
buzele și gâtulă tăiate cu ună briciu și 
pe lângă acestea era și împușcată. Cău
șele acestei crime nu suntă cunoscute. Se 
orede, că soldatulă, care era cunoscută 
ca omă de trebă, a săvârșită fapta în
tr’ună accesă de nebunia ori de turbare.

*> *
Arestata a fostă în Viena, tocmai 

pe când mânca c’o fată într’ună restau- 
rantă geometrulă Adalbert Hatlanek din 
Deva, care a săvârșită în capitala Aus
triei mai multe înșelătorii, în paguba 
unoră femei, pe care se prefăcea că le 
cere ’n căsătoria. Arătarea în contra lui 
a fjăcut’o o Româncă despărțită de băr- 
batu-său, pe care a pungășit’o de 5000 
fr. Din acești bani s’au mai găsită la 
elă 1800 franci.

Apărarea națională a României.
Sub acestti titlu se scrie din 

Bucuresci cu data de 2 Iunie n. 
cătră „Pester Korrespondenz44:

Cu tote afirmările de amicițiă sin
ceră și de comunitate de interese reci
proce, se pare, că în România inten- 
țiunea guvernului nostru (austro-ungară) 
privitore la fortificarea Ardeiului a fostă 
pricepută în modă forte straniu, căci nu 
e nici o îndoială, cumcă sumele necesare 
pentru construirea mai multoră forturi 

(române) la granița ndstră (ardeleană) 
au fostă încuviințate acum fără trăgă- 
nare. Pressa oficidsă vieneză se ocupă 
cu acestă faptă fdrte importantă numai 
în telegrame laconice, și în puține 4'1® 
abia va mai perde cineva vre-o vorbă 
asupra acestei cestiunl. Suntemă în po- 
sițiune d’a pute susținâ, că înscenarea 
întregei afaceri e isvorîtă din acea 
neobosită stăruință , cu care cei din 
Petersburgă pregătescă țera (România) 
pentru ună răsboiu agresivă. Statulă 
majoră generală rusă are fârte atente 
urechi pentru totă ce se întâmplă 
în Austro-Ungaria, și așa s’a întâm
plată, că în urma articulului publicată 
dâună4ile în£ „Pester Korrespondenz44, 
despre fortificarea trecâtoreloră ardelene, 
s’a dată celoră din Bucuresci semnulă 
amicală, ca în e.câstă cestiune să nu se 
lase a fi covârșiți, și precum se vede, 
miniștrii regelui Carolă au și urmată 
imediată sfatulă celă înțeleptă. Din 
parte-ne e vorba acum de a da de ase
menea totă atențiunea intențiuniloră ami
cale ale veciuiloră. Facerea câtă mai 
îngrabă a forturiloră ardelene dela gra
niță, respective imediata plănuire și dis
punere a lucrăriloră de fortificare la fața 
locului ar fi cea mai viă dovadă de pru
dență precaută, fără ca prin acesta să 
se dea celă mai mică prilejă d’a escita 
noțiunile cele forte stranii ale vanității 
rusescl în astfelă de afaoerl. Nu e nici 
o îndoială, că delegațiunile ce se voră 
întruni în curândă, se voră ține esclu- 
eivă de programulă ministrului de răs- 
boiu, totuși sperămă, că pentru casulă, 
când fortificarea Ardealului ca cestiune 
vitală nu s’ar afla întră proiectele gu
vernului, delegațiunile cu tote astea voră 
afla calea potrivită, ca să potă resolva 
repede acestă obiectă forte importantă. 
— Nu vomă negligea a împărtăși tot- 
deuna cetitoriloră noștri totă ce s’ar în
tâmpla în țera vecină, accesibilă în aceste 
momente influenței ruse.

lubileultf Metropolitului Silvestru 
Morariu-Andrieviciu.

Despre iubileulu arangiattt în 
onorea activității de 4e°e ani a 
I. P. S. S. Părintelui Archiepiscopu 
și Metropolis aid Bucovinei și 
Dalmației Dr. Silvestru Morariu-An
drieviciu, reproducemu după „Can
dela44 următdrele:

Pilele de 26 și 27 Aprilie v. c. 
voră rămâne neșterse în memoria celor- 
ce avură parte a fi de față la manifes- 
tațiunea grandidsă arangiată din partea 
Archidiecesei mulțămitdre în onorea ac
tivității de 10 ani a I. P. S. Sale Ar- 
chipăstoriulă bisericei ortodocs-orient. a 
a Bucovinei și Dalmației.

Manifestațiunea se începu în 26 
Aprilă sera, conformă programului, cu 
ună conductă de facle imposantă și ne 
mai vâ4ută în capitala țârei. Peste 1000 
de facle, în frunte cu două capele de 
mueică, se puseră în mișcare la 81/, ore 
totă patru câte patru diu pieța Elisa- 
betei spre piața principală și de acolo 
prin strada templului și a universității 
spre reședința archiepiscopescă. Parculu 
de dinaintea palatului archiepiscopescă 
nu mai putea cuprinde mulțimea privito- 
riloră. înaintea balconului se posta mai 
întâiu corulă festivă, ce consta din 100 
de cântăreți, apoi ceva mai departe mu- 
sica militară a regimentului de infan
teria 41 și prin pregiură în liniă șerpui- 
tore se înșirară purtătorii faoleloră, des- 
voltândă împreună cu focurile de pe 
portalulă principală „o mare de lumină44. 
Serenada se începe cu uvertura din opera 
„Wilhelm Tell44 de Rosini, după care 
urma, sub dirigința d-lui E. Meșederă, 
imnulă festivă compusă de d-lă C. R. 
Carașă, apoi ună ingeniosă potpourl, 
compusă din cântece românescl și slavo- 
nescl de d-lă Costelețchi, capelmaistrulă 
musicei militare, și esecutată cu o acu
rateța, încâtă nu se putea reține sâ nu 
aplaudeze nici înaltulă Iubilară, care sta 
pe balconă înconjurată de archimandriții, 
consilierii consistoriului, de patronii bi- 
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sericescl și de mulțl dignitarl înalțl. 
După-ce mai cânta corulă imnulă festivă 
compusă în limba slavonâsoă de d-lă 
profesoră I. VorobchievicI, âră musica 
militară încă două piese forte bine alese, 
publiculă erupse în strigăte puternice 
de „să trăiâscă** și „slava**. In fine I. 
P. S. S. părintele iubilară luâ cuvântulă, 
mulțumindă în limba germană, română 
și slovenă pentru ovațiunea măreță, ce 
i-se făcu.

A doua-cji, adecă în 27 Aprilă, se 
celebra în biserica catedrală liturgia so
lemnă, la care piesele corale le cânta ou 
deosebită precisiune ună coră combinată 
din membrii Societății „Armonia1* și ai 
societății „Academia ortodocsă" și din 
studenții dela șcâlele mijlocii. După 
sânta liturgiă și docsologiă, părintele 
Exarchă catedrală Ioană ProcopovicI ținu 
o cuvântare festivă, care a făcută adâncă 
impresiune asupra publicului.

După serviciulă divină fu condusă 
I. P. S. S. la reședința archiepisoopâscă, 
eră câte-va minute mai în urmă plecară, 
într’ună șiră imposantă de equipage, pa
tronii bisericesci, nobilimea, preoțimea, 
ostășimea, diferitele deputațiunl etc. prin 
strada principală pănă la portalulă re
ședinței, unde fură toți întâmpinați de 
ceremoniarl și conduși în sala festivă, 
unde galeriile erau ocupate de o cu
nună frumâsă de dame. 0 deputațiune 
conduse pe I. P. S. S. părintele Archie- 
piscopă din sala albastră în sala festivă, 
unde fu întâmpinată cu strigăte de „să 
trăiâscă** și „slava**, pe când Societatea 
„Armonia1* împreună cu Societatea „Aoa- 
demia ortodocsău întonâ imnulă „Mărire 
lui Dumnezeu" de Beethoven. Ocupân- 
du-șl Eminenția Sa loculă. ce i-a iostă 
reservată, îndată păși înainte Ilustritatea 
Sa Domnulă Iancu cavalerii de Zota, și 
rosti o cuvântare de cuprinsulă urmă- 
toră :

Eminența Vostru! Inaltii Prea sânțite 
Părinte! Acjl serbeză drept-credineiosa 
biserică a Bucovinei și Dalmației de- 
ceniulă activității Eminenței Vâstre ca 
Archiepiscopă și Metropolită... In numele 
întregei Eparchii, ală patroniloră biseri
cesci) ală clerului regulară și seculară, 
ală inteligenței și ală tuturoră comu- 
neloră din Bucovina, am onârea a de
clara aid solemnă, cumcă întrega Epar- 
chiă este forte mulțumită cu conducerea 
și cârmuirea Eminenței vostre.

Apostolica misiune de conducere, cu 
oare V’a însărcinată D-nulă nostru Isusă 
Christosă, ați îndeplenit’o cu strălucită 
suocesă, recunoscută de toți. învățătu
rile, cari le-ați respicată atâtă prin graiu 
viu, câtă și prin diferitele epistole și 
apologii, ni-au împrospătată simțirile re
ligiose; dovadă suntă cele 57 biserici, 
cari s’au clădită și reoonstruită în de- 
cursulă celoră (jeee ani.

învățăturile Eminenței Vâstre au 
mărită respectulă străiniloră față cu bi
serica nostră; ele ne-au ridicată și pe 
noi înșine în propria nostră stimă, ne-au 
întărită în cultulă patriotismului și au 
înrădăcinată în noi virtuți, basate pe 
umanitate.

In timpulă activității Vostre ați 
sciută, înaltă Preasânțite Părinte, a-i în
truni fără părtinire și fără deosebire de 
naționalitate pe toți eparchioții sub scu- 
tulă părintescă ală Eminenței Vâstre; 
pildei și îndemnăriloră Eminenței Vos- 
tre avemă de mulțumită nu numai că 
esistă întră cele două popăre principale 
ale țărei nostre, întră Români și Ruteni, 
o iubire frățâscă, o armonie binefăcă- 
tore, de care ne invidiază toți cei-l’alțl, 
ci amă învățată încă după pilda și sfa
turile Eminenței Vostre a trăi și cu po- 
porele de altă lege în amicițiă și bună 
înțelegere.

Tote meritele aceste ale Eminenței 
Vostre ceră deplina nostră recunoscință, 
care suntemă datori a Vi-o răspica as- 
tădl sărbătoresce, întruuindu-ne anume 
în scopulă acesta...

După cuvântarea acesta, care fu 
rostită cu multă vervă și aplaudată viu 
la fiă-care proposițiune, cântă corulă 
„mulțl ani**. Acum îșl ridica vocea I. P. 
S. S. părintele Metropolită și răspunse, 
dicândă între altele:

..Domniloră și Frațiloră Mei pre ono
rați! Ilustritatea Sa, Domnulă Dr. Ionă 
cavaler de Zota, patronulă mai multoră 
biserici parochiale și deputatulă popo
rului la dieta țărei și la senatulă impe

rială, ca organă vorbitoră ală strălucitei 
Adunări de astădl, binevoi a atinge ună 
șiră de momente din timpulă activității 
mele archipăstorescl.

Pănă să-Ml dau răspunsulă celă pu
țină la unele dintre acele momente, Mă 
simtă îndatorită a constata în genere — 
și o facă acesta după adevără și fără 
de reservă, — cum-că miculă mănunchiu 
de rodurl pe terenulă bisericescă ală 
țărei nu este propriu ală Umilinței Mele, 
ci că Ia acesta au participată cu devota- 
mentă evangelică și conlucrare patriotică 
tote organele constitutive ale sf. nostre 
biserici, și anume pre onorații Patroni 
parochiall ai ilustrei nostre NobilimI, 
pre iubitulă nostru Cleră eparchială, 
mândra pleiadă a Inteligenței nostre după 
starea și chemarea-i publică, precum și 
evlavioșii creștini și poporenl de prin 
tote enoriele orășeue și sătesc!, cu ună 
cuvântă, toți cei ce locuimă în pămân- 
tulă moștenirii nostre părintescl și sun
temă fiii sântei și dreptă-măritorei bi
serici a lui Christosă. De aceea și săr- 
barea iubilară de astăzi nu este numai 
a Umilinței Mele, ci a tuturoră celoră 
ce au lucrată și lucră cu devotamentă 
la înflorirea bisericii și a țării...

Dâcă 8’a intonată fapta îmbucură- 
tore, că în timpulă archipăstoriei Mele 
de cjece ani s’a construită și s’a sânțită 
acelă numără însemnată de biserici, apoi 
partea Mea constă mai cu semă numai 
într’aceea, că am îndemnată Ia didită lo
cașuri dumnecjeescl, dâr merituiă reală 
înaintea lui Dumnedeu și ală bisericei 
este ală Patroniloră și comunitățiloră 
parochiale, care au fostă gata cu dena- 
riulă loră la nisce jertfe atâtă de însem
nate, der mântuitore.

Dâcă se indigetâ și aceea, că am 
conferită la deșteptarea consciinței în 
poporă și priceperea valorii, ce-lă are 
elă în raportă cu numărulă și cu pute
rea sa de viâță, precum și la ridicarea 
stimei sale propriă și la înmulțirea res
pectului din partea altoră elemente con- 
locuitore, apoi adaugă și aicea, că n’am 
făcută decâtă am colaborată cu bărbații 
luminați, cari stau în fruntea poporului 
nostru, pornită pe calea cea bună de 
cultură sănătâsă; de aceea și afirm cu 
tăriă, că sunt mândru a fi Archipăsto- 
rulă unui poporă ca acesta, carele me
rită a ave ArchipăstorI chiar de sema 
sânțiloră trei IerarchI.

Decă s’a recunoscută și aceea, că 
am stăruită a-i întări pe diecesaul în 
cultulă patriotismului și în neclintita fi
delitate și aprinsa iubire cătră prea înalta 
Dinastiă domnitore, apoi am făcut’o acâsta 
și urinezi! a-o face din însuflețirea cu
rată a cetățenului credinciosă și din con
vingerea firmă, că sub aripele vulturului 
puternică ală Monarchiei și în alipire 
strînsă de prea înaltulă Tronă împâră- 
tescă se bucură Bucovina cu vetrele ei 
părintescl, precum și s. nostră biserică 
de scută și racjimă puternică, de pace și 
liniște nebântuită, de prosperitate și în
demânare pe tote terenele vieței, încre
dințare vie și nedisputabilă, de care sunt 
pătrunse tdte clasele poporațiunei nostre 
Bucovinene...

Domniloră și Frațiloră mei prea iu
biți ! Dintrâ dorințele și postulatele Die- 
cesei unele se realisară, altele suntă pe 
cale a se realisa. Dorința principală este 
însă fără îndoială activarea Congresului 
nostru bisericescă. După-ce, precum a 
dechiarată de curândă Esc. Sa d. Ministru 
de culte în urma discursului deputatului 
nostru D-lui Victoră Baronă de Stârcea 
în senatulă imperială, tratările prepara- 
tore suntă finalisate, suntemă îndreptă
țiți a spera, că din grația Maiestății Sale 
mărinimosului nostru împârată și pro- 
tectoră ală bisericei nostre, vomă vede 
realisată și acâstă dorință ferbinte prin 
prea înalta sancționare a statutului con- 
gresuală, în puterea căruia deveni-va și 
biserica Bucovinei înposițiune autonomă. 
De aceea și cu ocasiunea de astăzi sâ ne 
întrunimă în rugi și cereri pentru sănăta
tea, îndelungata viâță și fericita domniă a 
prea luminatului nostru Impărată Fran- 
ciscă Iosifă I, întonândă cu o gură și cu 
o inimă: „Să trăâscă.** . . Să trăescă 
toți onorații Patroni parochiall! Să tră
escă iubitulă nostru Cleră eparchială! Să 
trăiască mărâța pleadă a inteligenței nos
tre ! Să trăâscă toți poporenii noștri de 
prin orașe și sate! Să trăescă totă co
munitatea bisericei și locuitorii Buco
vinei !**

Când urâ I. P. S. S. prea grațiosu
lui Impărată: să trăâscă, atunci erupse 
Adunarea în frenetice strigări : „să tră
âscă**, dr corulă întonâ imnulă împără- 
tescă: „Domne ține.** I. P. S. Sa a 
fostă aplaudată cu nespusă entusiasmă 
încâtă adese-orl a trebuită să aștepte, 
pentru ca să potă continua ou perorarea. 

Ținu apoi păr. Mitroforă Dr. Ioană Țur- 
cană o cuvântare în limba rutână.

După ce răspunse Eminența Sa și 
la cuvântarea acesta, mai cânta corulă 
cu multă bravură psalmulă : „Ție se cu
vine cântare1*, compusă de prof. Is. Vo- 
robchievicl. In fine poporațiunea rurală 
închin ândă I. P. S. Sale părintelui Me
tropolită „pâne și sare**, se fini acâstă 
rară festivitate, care dură pănă la 2 ore 

am

Concertu în Slatina.
Cetimii în „Națiunea** :
Concertulă anunțată a avută locă 

Duminecă sera 13 cur. Sala era înțe
sată de lume. Der și publioulă a fostă 
pe deplină răsplătită ; ună asemenea con
certă n’a mai fostă în Slatina.

Succesulă concertului este fără în
doială d’a se mulțămi d-lui Traiană Mu- 
reșianu din Brașovă și d-nei S. Davi- 
descu, sora d-sale, ambi măeștri în cân
tare, cari au desfășurată o deosebită 
activitate spre a pune acestă concertă 
la cale. D-na Davidescu a asociată din 
localitate la acestă concertă și pe d-rele 
L’Aprommeraye și C. Stănculescu, dr 
d-nulă Mureșianu a formată ună coră 
mixtă cu d-nii profesori Moisilă și Bu- 
covineanu, cu d-șdrele Rădulescu și Su- 
valcea și cu elevii Diamandi, Jitianu, 
Becheanu etc. Erouiă serei a fostă bine 
înțelesă d. artistă Tr. Mureșianu, care 
dispune de o voce dulce și bine timbrată, 
meșteșugită în cântecile clasice și învă
păiată în ariile românescl. D-na Davi- 
descu ni-a dovedită, că este măiestră; 
ne-a încântată și ne-a fermecată atâtă 
cu vocea-i simpatică, cât și cu accentele 
minunate ce scotea la piano.

Avemă însâ și noi Slătinenii cu ce 
sâ ne mândrimă. Avemă o priveghiătOre: 
pe d-șora Anicuța L’Apommeraye. Cântă 
dulce de te duce. Meritate au fostă și 
aplausele pe care le-a primită d-șora 
Stănculescu pentru duidsa sa cântare.

Comitetulă concertului, dreptă re
cunoscință, a oferită d-lui Tr. Mureșianu 
ună frumosă albumă și o frumosă co- 
rână, dr ună cetățeană i-a oferită ună 
frumosă buchetă. D-nei Davidescu, d-șd- 
rei L’Apommeraye și d-șorei Stănculescu 
li-s’au oferită mai multe buchete, bine 
înțelesă diutre cele mai alese,

Astfelă petrecurămă sera de Dumi
necă, rămânândă cu toții cu cele mai 
plăcute impresiunl și cu dorința viă d’a 
ne mai vede asistândă la asemenea se
rate plăcute.

Concertulă s’a dată în beneficiulă 
museului gimnasiului din Slatina. Resul- 
tatulă bănescă nu vi’lă potă încă comu
nica. Ună lucru este însă sigură, că d-nii 
profesori Crainică și Moisilă voră avea 
ocasiunea d’a spori colecția museului, 
care deja se află în bună stare, grațiă 
activității și stăruinței d-niei loră.

Bare de seină și mnlțămită publică.
Clușiu, 19 Maiu 1890.

Au mai contribuită în favorulu con
certului junimei române din Clușiu, aran- 
giată în 20 Febr. 1890^

Cu lista Nr. 12 încredințată d-lui 
Simeonu Moldovanil, învâțătoră în Bet- 
ldnă, d-nii: pimeonfl Moldovauă 1 fl., 
Florea Moldovană 50 cr., Alesandru Mo- 
rariu, econ. 50 cr., Ioană Grecii, ecou. 
Rusii de susă 20 cr., Isidoră Ambrasiu 
învâț. pens. 20 cr., Ioană Diugană, înv. 
în Mălină 20 cr., Ioană Șoagău 20 cr., 
Grigore Rodndnă 20 cr., George Mol
dovană 20 cr. — Suma 3 fl. 40 or.

Cu lista Nr. 9, încredințată d-lui 
Cornelia Ghitta, în Sarco, au incursu dela 
d-nii: Teodoră Peter în F. Dârna 1 fl., 
Ivană Ternovană în S. Lazară 1 fl., Cor- 
neliu Ghitta 1 fl. — Suma 3 fl.

Cu lista Nr. 52, încredințată d-lui Cassvu 
Maniu, când, de adv. în Zelău, dela d-nii: 
Dr. I. Nichita, adv. 2 fl., George Maioră, 
jud. reg. 1 fl. Basiliu Popă, asesoru 
orfauală 1 florină, Dr. I. Maniu jude 
regescă 2 fl., Drd. Cassiu Maniu 1 fl., 
Teodoră Popă, prot. în Ortelecă 1 fl., 
Ioană Popă, not. cerc. în Cuceu 1 fl.. 
Alesandru Dragomiră, adv. în Zelău 1 
fl. — Suma 10 fl.

Cu lista Nr. 74 dela d-lă coleetante 

Dr. Ștefană PetrovicI, când, de adv. în 
Lugoșiu. 3 fl. — Cu lista Nr. 33 dela 
d-lă coleetante Iuliu Dană, adm. prot. 
în Făgărașă 2 fl. — Cu lista Nr. 69 dela 
d-lă coleetante Georgiu Crișană, preotă 
gr or. în Mediașă 2 fl.

Cu lista Nr. 27, încredințată d-lui 
Corneliu Popo viciu, comerciantă în Hațegă, 
dela d-nii: Ioană Ianza, vicară gr. cat. 
1 fl., M. Bantescu adv. 1 fl. Ioană Mun- 
teană propr. 1 fl., Teodoră Doboiu prop. 
1 fl., Maria Celegrădenă 1 fl., Paulă 
Oltenă prop. 50 cr., Corneliu PopovicI, 
comerc. 50 cr., Aliquis 20 cr., Nic. Trim- 
bițoniu, înv. în Grădisce 50 cr., Ioană 
Bocsât, not. 50 cr., Konerth Daniel 50 
cr., Lâp Adolf 20 cr., N. N. 10 cr., An- 
dreiu Ionașă, preotă gr. cat. în Clopotiva 
50 cr., Nicolau Câmpeană, înv. 20 cr., 
Samuelă Popescu 20 cr. — Suma 8 fl. 
90 cr.

Cu lista Nr. 70 încredințată d-lui 
Mwywsfo’nil Cupșa, în Mogâgea, dela dnii: 
Gavrilă Șliamă 1 fl., Aug. Cupșa prop. 
1 fl., d-șora Susana Șliamă 1 fl., Ioană 
Buzura 1 fl. — Suma 4 fl.

Cu lista Nr. 8, dela d-lă coleetante 
Georgiu Cimoca 1 fl. 30 cr.

Cu acesta publioate fiindă tâte ve
nitele concertului, putemă pune în fața 
onor, publică bilanțulă concertului în 
următorele:

Suma intrateloră face 777 fl. 35 cr., 
din cari subtrăgându-se spesele concer
tului în sumă de 560 fl. 67 cr., râmâne 
ună venită curată de 216 fl. 68 cr.

Acâstă sumă destulă de frumâsă s’a 
încredințată unei comisiunl de 5 mem
bri, care are sâ îngrijâscă de manipu
larea baniloră și împărțirea ajutoreloră.

La încheiere venimă în numele co
mitetului și a întregei tineriml române 
a esprima pe acâstă cale mulțămitele 
nostre cele mai cordiale față de toți oei 
ce au binevoită a contribui la realisarea 
scopului nostru.

Numai sprijină și încuragiare și ti
nerimea nu va sta pe loch.

In numele comitetului
Iuliu Karșai, G-avrilii Precupiî,

cassaru. secretară.

„ALBINA" institutil de Greflitii și de economii,
filiala îlraștovu.

Conspectul^ operatiuniloră în luna Main 
' 1890.

Intrate:
Numerar cu 30 Aprilie 1890. fl. 4,315.67
Depuneri spre fructificare . 134,940.42
Cambii răscumpărate. . . 90,194.63
Conturi curente .... 106.971.86
împrumuturi pe producte . 3938.55
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 8442.54
Monetă............................ 7964.08
Interese și provisiunl . . 5479.99
Comisiunl............................ 475.65
Diverse............................. 3916.62

fl. 366,640.01
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 117,833.79 
Cambii escomptate . . . 97,454.75
Conturi curente.................. 115,671.23
împrumuturi pe producte . 1,840.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 8,334. —
Monetă............................. 11,788.85
Interese și provisiunl . . 1,292.27
Comisiunl............................ 733.—
Diverse ....... 4,955.24
Spese și salare................... 856.62
Numerar cu 31 Maiu 1890 5,880.26

fl. 366,64001
V. Bologa, m. p. M. P. Petrescu m. p.

dirigentu. adjunctă.
pr. comptabilitate

D. Acsente, m. p.

Cursalâ le bum de Vîea.&
din 4 Iuniu st. n. 18! 0

Rente. de aurii 4u/„.................................Lf 4.15
Renta de hârtia6"/„.................................. 99.70
Imp minutul ă căiloră ferato ungare -

aură.......................................................116.20
dto argintă................................. 96.20

Despăgubirea pentru dijma de vină 
ungurescă -........................... - —.—

împrumutul!! cu premiulă uagurescă 137.75 
Leșurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.75
Henta de hârtiă austriacă .... 89.— 
Renta de argintă austriacă .... 89.95
bienta do alică austriacă...................... 109 65
Losurl din I860 ------- 13 '.50
Acțiunile băncei austro-ungar<s - - 966.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 345.50 
Acțiunile băncei de credită austr. • 306.— 
tlalbenl împărătesc!..................................5.56
lîspoloon-d'orl - - • .......................9.32
Mărci 100 împ. germane .... 5732>/2
1 o idra 10 Livrea sterlings .... 116,80

Editoră și redactors responsabilă :
Dr. Aurei Mureșianu.
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Ourtmlib
din 5 Iuniu St. n.

Bancnote romilnescl Oump. 9.25 Vend 9.29
Argintă românescă - r 9.20 9 24
Nopoleon-d’orî - - - n 9.29 M 9.32
Lire turcescl - - - n 10.57 H 10.62
Imperiali .... 9.55 n 9.60
Galbinl r 5.45 r 5.50
8cris. fonc. „Albina" 6°/0 H —.— r.

n n n 5°/o n i» —■—
Ruble rusescl - - - n 133.— 134.—
Mărci germane - - JJ D
Discontulă 6- Sn/0 pe ană.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Nru. 4024—1890. 345,1—1

PUBLICAȚIUNE
Se aduce la cunoscința generală, 

cumcă culegerea roselorQ de AlpI, a așa 
numitei semenice și a altoră plante al
pine de pe teritorulii munțilorfl orășe
nesc! se concede fiă-cărui numai în can
titatea unei pălării seu în buchete mici 
și și aceste numai tăindu-se (lela cotoru.

Contra efectuitorii și mai cu semă 
acei, cari scotă astfelă de plante alpine 
din rădăcină, se vorfl pedepsi după tari- 
fulă prețului și desdăunărei pentru pă
dure aprobată de Inaltulă ministeră reg. 
ung. sub Nr. --3-7'^4 din 1889.

Brașovii, 28 Mărfi e 1890.

Szăm 1437—1890 tkvi. 340,1—1

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

fogarasi gr. kath. egyhâz vegrehajtatonak fogarasi Saschizan David, Toma es 
George vegrehajtâst szenvedo elleni 75 frt. tokekdveteles es jâruleka irânti ve- 
grehajtâsi ugyeben a brassoi kir. torvenyszek a Fogarasi kir. jârâsbirosâg teru- 
leten levo Fogaras kozsegben fekvd a fogarasi 189 tjkvben A-|-863/l es 864 
helyrajzszâmu fekvore az ârverest 480 frt.-ban ezennel megâllap tott kikiâltâsi 
ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok 1890 evi Junius ho 
21-ik napjăn delelOtt 10 orakor a fogarasi kir. jbirosâg telekkonyvi irodâban meg- 
tartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijeloltovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1890 evi April ho 5-ik napjân.
A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint telekkonyvi hatosâg.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

u

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru Romania și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni ....................................................
unu anu.........................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu..................................................................... 2
șese luni............................, ... . 1
trei luni...................................................

Pentru România și străinătate:
anu..................................................................8
șese luni...................................................... 4
trei luni........................................ .2

Pe
Pe
Pe

fi. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
O a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

X Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei." 
(«M)0<MMX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOa:

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stafii r. u. valabilii din 1 Iunie 1890.

fflJwdajpesta—I®redealw S®r edealia—USudapesta SS.-lP’esta-Aradft-Teiuș Teiuș-Aradw-E8.-S®esta ©opșa-micâ—Sibîiu
Trenă 
accele

rații.

Trenă Tran de Tren de 
aooele-

rată
per- 
H6ne

per- 
s6nc

Trenă 
accele
rat fi

Tron ti 
de 

pers.

Tronu Tronde
accele
rații. per- 

uâne

Trend 
accele
rații.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

p era.

Trenă 
accele

rații.

Trenă 
de 

pers.

Trunti 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agluriș 
Ghirbfiu
Nădășel

3.25
9.25

11.22
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

10.50

Clușlu

Apahida
Ghlriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulă de 
Aiud

susă

Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigbișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovd

Timișă 
fredealu

BucurescI

I 
I

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.21
12.37

9.05
9.35

10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

7.35
1 .07

1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56 

10.02 
10.22
10.39 
10.57 
11.20 
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.10
1.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11,3

6.10
9.28

11.38
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4 25
4.51 !
5.32
5.49
6.17
6.28
6.44
7.04
8.30
8.56

10.31
11.19
11.27
11.35
12.26
12.02
1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.02
7.51
8.36
9.10 St!
9.44

10.31
y.48

1123
12.08

BucurescI 
S^redealu 
Timișă

Brașovd j

Feldiâra 
Ap ața 
Â.gostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușlu )
Nădășelă 
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca

Mezo-Telegd
Oradea-mare j

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.iz
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7 58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12 31

1.10
1.36
2.01
2.08
8.31
5 11
7.15
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.3b
8.12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
o.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
«5.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

4.45
*9.12

9.41
10.17
I. 0.32
II. 07
11.30
11.51
11.59
12.27

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lip
Oonop 
Berzava
Soborșină 
Zamâ
Gurasad-
Dia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia
Teiușă_________

iova

8.-
2.-
4.20
8.10

^2.20
|2.34 
= 3.05 
|3.23 
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25|
9.40
1.02
5.27 1
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

SiMBeria(Piski)-S®etroșemîiiB®etroșeni-Simeria(Piski)

i
|Teiușă 
Alba-Iulia 
Vințulă de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradă

I

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.58
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.15

6.05

Tr. do p. T. de p. i Tr. omn

Copșa-mlcă 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.35
Ldmneșă 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

SibSiai»
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

Sibiin 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea - Oșorheiu 
jEteghinui& săsescul

iVIureșu-'Sjwdoșw-EgistHta EEistrița-Mureșd-JLudoșw
____
4. — | Bistrița
6.4811 Țagă-Budatelecă
9.5g|| Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrați cu lină grose însemnezi orele de nopte.

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Reghinul-săs.
Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42 4.03
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
Hațegă 8.45 1.08 5.2C Crivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.48 Streiu 9.41 2.09 7.26
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Aradii--Tjtaaiș®B’a Timișora—Aradu

Aradă 6.18 4.18 Timișdra
/

6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.4a Merczifalva 7.23 1.59
N6meth-8âgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 o.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.5Q N6meth-8âgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6-Obl Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

fa SairișBJ—Turda Turda-&hirișu

7.40 10.50 3.55 y.30Ghirlșd
Turda 8.— 11.10 4.10 9.50 Ghirlșd

Turda 6.05 9.40 2.40l
6.25 10.— 3.-1 8.z0

8.40

1.16
4.50
y.5!

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora
Sighișâra 
Odorheiu

11.251 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișâră
5.—

lipojfrafia, A. MUREȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
lernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

’fr. de p. Tr. do p. Tr. omn.

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3.56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.54
4.48 10.12 5.10
5.11 10.35 5.34
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58
7.25 7.-

Reghinulu s&sescu- 
Oșorheiu-Cucerdcfâ,

Simeria (Piskij-Ujafied,

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. dc p.

8.25 8.—
Oșorheiu

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșu 9 35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedăra

SJmied.-Simeria (Pisk:).

L'niedâra
erna 

Slmeriu

9.25
9.51

10.10


