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Brașovu, 23 Iulie 1886.
Așadar poporulti suveranii din Budapeșta 

s’a pronunțatei în afacerea Edelsheim-Ianski. 
Puținii importă ddcă mulțimea, care a aclamații 
Dumineca trecută pe vorbitorii oposițiunei în 
grădina de dare la. semnii, a foștii compusă‘din 
elemente curată maghiare său nu. Ajunge că 
ea a aclamații cu însuflețire pe domnii Polonyi, 
I.vor Kaas, Carol Eotvos etc. primindiî tot.e pro
punerile lorii Cu unanimitate.

In ceea ce privesce numărulu celorii adu
nați diferă fdrte multă datele foiloră, după co- 
Idrea ce o representă fiecare din ele. Guverna- 
mentalulu „Pester Lloyd" vorbesce de șăse mii 
de „spectatori", cei din oposițiunea moderată vă
zură cliiaru două-spre-dece mii, er „Egyetărtes" 
ne spune că au foștii de față nu mai puținii ca 
două-dec! de ruii.

Ei bine aceste șăse său două-spre-dece său 
două-dec! de mii de dmeni au strigată într’ună 
glasii „așa este" și „Eljen", când deputatulă Ca- 
rolu Eotvbs a întărită, că „Ungurulu nu cundsce 
împăratu, ci numai rege", și când a constatată 
cu mâhnire, că tinerii unguri trebue să jure, ddcă 
suntă înrolați în armata comună, pe stăgulă ne- 
gru-galbănă cu emblema vulturului cu două ca
pete, 6ră nu pe st-ăgulă tricoloră ungurescă cu 
emblema Ungariei.

Acești șăse, două-spreȚece său două-dec! de 
mii de cetățeni au strigată din t6te puterile „Ab- 
zug," când s’a făcută amintire de „nenorocitulă" 
său, cum se corese dep. Eotveis, „norocitulă" 
generală Ianski."

Acăstă mulțime de poporă — câtă va fi 
fostă — a aclamată pe Ivor Kaas dela „Pești 
Naplo", când a declarată că „patrioții" au con
vocată adunarea poporală, pentru ca cercurile 
militare, cari nu respectăză națiunea maghiară 
și umilescă guvernulă Țârei unguresc! să vâdă, 
că „poporulă Ungariei" este strînsă unită, și so
lidară față cu ele.

„Avemă dreptă la aceaa — dice Kaas — 
„ca fii noștri, cari servescă în armata comună, 
să rămână patrioți și Unguri, să semță cu noi 
și să nu trebuiască să-și ascundă sub pedăpsă 
patriotism ui ă loră. Ungaria are ună dreptă con
stituțională asupra acestei armate, pe care par- 
lamentulă o votăză și care o susținemă noi, nu 
e permisă ca să fiă stată peste stată, ci să fi# Q 
armată a statului ungară".

m * . i 

nu unire, nu esistă legătură tare a simpatiei între 
popdrele statului ungară, și basa pe care e clă
dită pretinsa „solidaritate" este unilaterală și ar
tificială. Ori dâră este în stare cineva să ne 
dovedăscă, că spiritulu ce se propagă în Peșta 
de cătră agitatorii oposițiunei maghiare ar afla 
răsunetă în sînulă popdreloră nemaghiare, cari 
facă două din trei părți a „poporului Ungariei ?"

La acestă „lucru bagatel" însă nici că s’au 
gândită arangiatorii meetingului de Dumineca 
trecută, precum nu s’au gândită nici la efectele, 
ce trebuia să le producă agitările loră asupra 
cercuriloră militare și politice din Germania.

Intr’o f6iă de frunte militară din Germania 
s’au și dată ună răspunsă la cele ce se petrecă 
în Ungaria în cestiunea armatei. Germaniloră — 
cjice acăsta f6iă — nu le e indiferentă relațiu- 
nea î care stă națiunea maghiară făță cu ar
mata c. r., căci Germanii nu voiescă să-și clă- 
dăscă alianța loră pe nisipztlib șovinismului ma
ghiară, ci pe teremulă tare și sigură ală unei 
armate unitare, puternice și consciă de datoria 
ei, împ^rătescă-regcscă.

Nu apară în asemeni condițiuni și împre
jurări zadarnice tdte stăruințele demonstranțiloră 
din Pesta? Ce s’ar și pută clădi durabilă și si
gură pe ună fundamentă de nisipă!

Anglia și marele puteri europene.
„Standard", organulă principală și aprdpe 

oficială ală partidei ce se află acum la putere, 
încheia ună articulă asupra cestiunii bulgare cu 
următdrele cuvinte :

E mai bine să vorbimă limpede despre acestă o- 
biectă, ca să nu se pâtă amăgi nimenea. Aternă de 
Anglia, dăcă prințulă Alexandru are să fiă susținută cu 
sprijinulfl Angliei în opera începută, său să fiă lăsată 
de Europa să cadă și să fiă înghițită de vâltorea ce fer- 
be a intrigiloră rusesc!. Să admite în generală, că a- 
facerile Europei se formeză și se conducă de Germania 
sub autoritatea dominată a prințului Bismarck. Acăsla 
e o esagerare atâtă de violentă a fapteloră reale, încâtă 
e aprope o falsă înfățișare a situațiunii. Prințulă Bis- 
mark este celă mai dibaciă, mai îndrăsneță și mai pu
ternică jucătoriă în joculă pe care noi îlă numimă po
litică europănă. Dăr elă jăcă joculă Germaniei, nu ală 
Europei, escepțiune făcendă de casulă cândă acăsta ar- 
monisăză. Rusia are o colosală anr

. U’o-IJngaria, Francia s> R

In fiecare di se țină consilii de miniștri spre a se 
consulta asupra mijloceloră bănești, spre a se pută face 
față chellueliloră ordinare și extraordinare. Pentru a se 
pută acoperi cheltuelile <ȘiInice s’a contractată ună îm
prumută de 60,000 funțl otomani.

Se afirmă că d. Nelidow, la întdVcerea sa din Ru
sia, va aduce o scrisăre autografă a Țarului și destinată 
pentru Sultană. Acăstă scrisore deși nu pare a avă 
importanță deosebită, dăr totuși promite ună ărecare in
teresă, căci se scie că astăcjl acțiunile rusesc! nu prea 
suntă urcate la Constantinopolă și d. Nelidow nu este 
emulă, care le va pută urca.

Chemarea lui Gabdan Efendi dela Sofia la Constan
tinopolă spre a raporta în afacerea revisuirei statutului 
organică rumeliotă dovedesce că Porta are o pră mică 
încredere în intențiunile guvernului bulgară.

„Agenția Ilavas" a primită din Constanti- 
nopole uimătdrea telegramă :

ScirI din Beyrut semnalăză chemarea sub arme a 
reserveloră din ală 5-lea corpă de armată, ce are reșe
dința în Syria. Aceste reserve, care au ună efectivă de 
vre-o trei-(jecl de mii de ămeni, se voră îmbarca la 5 
Augustă cu destinația la Salonică. O asemenea chemare 
sub arme e ordonată și in alte regiuni. Cu tăie acestea 
se asigură pe de altă parte, că se urmăză cu activitate 
licențiarea trupeloră ce șl-au făcută termenulă.

Resultă de aci, că demobilisarea anunțată a tru
peloră otomane e numai aparentă și că Turcia se pre- 
gătesce în vederea noueloră încurcături, ce potă veni, mai 
cu sămă în Bulgaria în timpulă discuțiuniloră, la cari 
va da locă revisuirea statutului organică ală Rumeliei 
orientale. De altminteri cercurile oficiale otomane pri- 
vescă situațiunea sub ună aspectă întunecosă.

Circulă scirea că s’au produsă acte de răscălă la 
Salonică în timpulă îmbarcărei trupeloră licențiate pen- 
trucă ună detașamentă de artileria a voită să se îm
barce înainte de a i se notifica ordinulă. Ordinea a fostă 
restabilită după întrebuințarea torței armate și a unei 
șarge de cavaleriă. Trei ămeni au fostă omorîțl. Părta 
cu tăte astea desminte într’ună modă formală acăstă 
soire.

Supărarea societăței ruse pe Germania.
Sub acestă titlu „Gazeta de Colonia" pu

blică o corespondență din Petersburgă, din care 
estragemă următdrele:

De mai mulțl ani să vorbesce în pressa rusă și 
germană, cum și prin cercurile ambeloră țări, de ună
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d ca să nu declare răsboiă Germaniei, 
pută să crâscă treptata ura Rușiloră 

.aniei, ură, care e necurmata nutrită prin 
.essei panslaviste, care se folosesce de tote ni- 

. pentru ă stărui una curenta viforosă, căruia 
jptulă guverna ala împăratului Alexandru III, îm- 

eună cu ministruia său de esterne numai cu anevoiă 
,ra putea resista _________

SOIRILE DILEI.
Sbiără mereu foile „patriotice", că învățătorii 

unguresc! peră defome. Mai ticălâsă sârte au 
însă învățătorii din comitatele Trencsăn, Arva, Turocz, 
Liptâ și Zolyom, tocmai în acele comitate ale Ungariei, 
unde în privința numerică suntă mai bine representațî 
învățătorii poporali ungurescl. UnO diară ungurescă ne 
spune, că în comitatulă Zolyom se află între alții 17 
învățători ordinari, ala căroră salară, împreună cu lo
cuința și tâte veniturile, nu face 100 fl. pe ană. De 
esemplu venitulă totala ala învățătorului de confesiunea 
helvetică din Dubrân-Kralovân este de 40 fl. pe ană, 
ală celui din Katinka 61 fl., din Zolena 79 fl. Când în
vățătorii șî-au gătatO pânea, îșl sugă unghiele, și când 
nu mai au ce suge, lasă școla și se duca la seceră ca 
dilerl, mai vîrtosa prin comitatele Hont, Barș și Nyitra. 
Ministruia instrucțiunei publice nu este de vină, căci elă 
— după cum observă o câdă «patriotică* din Clușiu — 
este ocupata cu scrierea de cărți și paragraf! și nu p6te 
să dea ajutora nici chiară învățătoriloră de stata. — 
Ba e ocupata mai multa cu ordonanțe „patriotice*. 
Vorba e unde suntă banii visteriei?

—x—
Reuniunile de maghiarisare au începută a 

avea succese — sângerose. Cea din VerșețP, ala 
cărei programa stabilesce ca copii de limbi „străine* se 
fiă internați în asilurl de copii din localități curata un
gurescl — de cumva părinții vora fi mâncata bureți — 
âr copii unguri în asilulă ce se va înființa — de nu va 
face fiasco — în VerșețP, a dată o petrecere în pădure. 
Cu acâstă ocasiune juristula Herțog certându-se cu ca- 
detulP honvedp Sipos, pentru o damă, acesta fu provo
cata la duela, care s’a și făcuta a doua cji. Gadetulă 
fu tăiata și după 10 minute espirâ. — Poftimă succese 
.culturale* 1

—x—
D-la profesoră dela gimnasiulă românP de aici 

Andreiu Bârseanu a plecata în săptămâna trecută 
cu mai mulți studențl în escursiune, mai multa pe josă, 
prin partea sudică a Ardealului. AjungendP în Avrigă, 
au cercetata mormântulă lui Lazară și fabrica de sticlă. 
Luni au sosita în Sibiiu. Felicitămă pe d-la Bârseanu 
pentru salutara ideă de-a face cu tinerii noștri asemenea 
escursiun! folositore.

-r-x— f

Să face cunoscută On. Domni membri brașoveni ai 
„Asociațiunei Transilvane pentru cultura și literatura 
poporului românii,“ cari dorescă să participe la aduna
rea generală, ce se va țină în acestă ană la 8 Augusstă 
în Alba-Iulia, că la cancelaria On. Domnă Directoră și 
protopopă Ionă Petrică se află de distribuita 10 bi
lete de drumă pe căile ferate ale statului cu preță 
scăzută.

Brașovă, 3 Augustă 1886.
Din cancelaria Directeratului.

—x—

ani la Andreiu Saxlehner din Pesta. Lucrările le con
duce sculptorulă Moretti, care Zice că acăstă marmoră 
e deopotrivă cu cea de Carrara. Actualmente lucrăză 
30 de omeni.

—x—
Comunicațiunea între Clușiu și Uiâra Mure

șului este întreruptă în urma furtunei dela 28 luliu n.
—x—

Ună câne turbată a mușcată în 26 luliu în 
Șura mare alțl câni, ună copilă, ună bivolașă și ună 
porcă.

—x—
La cele 4 institute de bani din locă, adecă la 

„Albina*, .Cassa de păstrare săs * «I Bancă trans “ și 
„Societatea de avansă* s’au depusă în luna trecută 
spre păstrare 459,347 fl 21 c-r., și s’au ridicată fl. 
306,773 78 cr. românendă astfelă în casse ună escedentă 
de 152,573 fl. 43. cr.

—x—
Duminecă pe când tobașulă orașului cetea 

prin Brașovulă vechiu publicațiunea polițienâscă pentru 
înbotnițarea câniloră deodată se repede — lucru curiosă 
— la elă ună câne și-lă mușcă de mână. Se dine că 
cânele a fostă turbată.

—x—
Filologulă și istoriculă Dr. Pie se află în Bucu- 

rescl. D-sa a fostă primită de ministruia Sturdza și 
va sta cât-va timpă în Bucuresci, lucrândă în biblioteca 
Academiei Române și cercetândă diferite documente pri- 
vitore la vechia istoriă a Româniloră.

—x—
Podulă erarială de lângă Heviz, comit. Făgăra

șului s’a dărâmată la 30 luliu n. tocmai pe când turma 
de cai din Ugra trecea pe elă întorcându-se dela pă
șune; 45 de cai au murită imediată, alțl mulți au fostă 
răniți. Paguba se sue la 16,000 fl. Comunicațiunea 
între FăgărașI și Homorodă e întreruptă.

—x—
Luni s’a spânzurată o ser vifore a comer

ciantului Kassik din locă, din ce causă nu se scie.
—x—

Cetimă în »Curierulă Prahovei* 1 In diua de 15 c. 
lucrătorulă Ca rol Neugebauer dela fabrica de sti
clărie Azuga de 45 de ani, avândă soțiă și cinci copii, 
și fiindă bolnavă de ună ană și trei luni, s’a desperată 
și s’a aruncată la o distanță ca de doi metri, înaintea 
mașinei trenului de marfă ce plecase din Predeală, între 
chilometrulă 77—78. Corpulă i-a fostă retezată în două 
pe la capulă pieptului și osemintele i s’au risipită pe 
raiurile liniei ferate, fără ca mecaniculă să pâtă opri 
mergerea trenului.

De pe Câmpiă, 9 luliu.
Grea și ostenitore e lupta, ce trebue să o purtămă. 

Acăsta o sc-imă și semțimă cu toții. De aceea totă, ce 
portă nume de Română, Română să fiă și în fapte și 
lucrări, fără codire și fățărire. Și nici nu merită să 
pârte nume de Română în Z>ua de adl acela, care nu e 
cu suflelulă devotată causei Românismului. Nici n’are 
sensă altfelă.

Ce ne folosesce de a ave în mijloculă nostru de 
aceia, cari dică că-să de origine română, ’’Orbescă însă 
limbă străină, sâu suntă adăpațl de principii și cugetări 
cu totulu Cum să p6tă folosi unii ca aceștia

>nale? Ce ne folosescă nouă aceia.
• * - . I X noc‘

le servescă de instrumente dejositore: ca denunțianțl etc. 
Ce ne folosesce că avemă capi de familiă, cari îșl crescă 
fii loră în simțăminte străine, cari nască atăți: Iuda?! 
Ce e putredă și nu consimte întru tâte cu voința na- 
țiunei, lăpădată să fiă! Numai ce e întregă și sănătosă 
să se adune într’o tabără, fiă și în numără mai scăzută, 
și reușita sigură va fi mulțămitâre.

Negreșită, că ună rolă de căpeteniă ilă jâcă în viâța 
nâstră națională și femeile române. Și ele în parte con- 
tribue Ia cultivarea poporului, dovâdă suntă reuniunile și 
alte societăți puse de ele la cale. Dela astfelă de femei, 
cari îșl înțelegă chemarea, sigură, că nu va căpăta na
țiunea fii nedemni de ea. Ce felă de fii pentru națiune 
și patriă crescă însă mamele acele, cari, din ignoranță sâu 
din alte împrejurări pentru noi neesplicabile, permită, 
ba pâte și îndemnă, fiiceloră și peste totă fiiloră loră, 
de a vorbi limbi străine? Der apoi încă la ce fii voră 
da aceștia viâță? Păcătuesce Românulă acela, ce sus
ține a se numi cu acestă nume, în contra poporului său, 
dâcă nu dojenesce și nu arătă lumei române unde zace 
răulă.-» In atare posițiă, tristă pentru mine, de a reco- 
mânda unoră mame, părinți, o mai mare îngrijire și in- 
teresare pentru crescerea fiiceloră loră, mă aflu eu acum. 
Durerosă numai pâte fi, când la petreceri cu coloritfi ro- 
mânescă, și s’ar pute 4>ce esclusivă românescă, auZI vor- 
bindă cu deosebită predilecțiune limba lui Schiller, său 
dâcă respectiva nu o posede pe acâsth, limba strănepo- 
țiloră lui Arpadă. Dâr, ca să nu fiă sedusă omulă a 
crede, că casulă acesta durerosă s’ar întâmpla în Săcuime 
său în părțile desertului Ungariei, sâu în vre-o altă parte 
isolată și lecuită de Români puțini, precum să nu fiă a- 
plicată a accepta de adevărată nici aceea, că conversa- 
țiunea în limbele amintite s’ar petrece între juni germâni 
seu unguri și între junele române, nu, ci între juni ro
mâni și între june române și într’o parte a Transilvaniei, 
unde suntă Români numeroși; și casulă acesta nu se’n- 
templă între Românii din vre-ună orașă germână sâu 
ungurescă, nu, ci într’ună orășelă românescă, dela care 
s’ar ascepta multă. Acestă orășelă, ca să nu țină ini- 
mele în curiosifate, e Năsăudulă. Și dâcă cutâză ci
neva a interpela pe tinerele române din ce causă o facă 
acâsta, capătă răspunsulă categorică: „așa ne place". 
Răspunsă în sine forte naivă și neprecugetată. Kossuth 
a glorificată pe femeia română, ca avendă simțăminte 
mari naționale românesc!, caute prin urmare să merite 
tâte acâstă glorificare.

Noi trăimă astăZi în cele mai critice împregiurări, 
când antagoniștii neamului nostru se silescă din răspu
teri a ne desnaționalisa, a ne socoti nedemni de faptele 
străbune și a ne disputa drepturile garantate prin lege. 
Deci să îngrijâscă fiăcare de limba sa ca de celă mai 
scumpă odoră, se o cultive și se o useze în orice socie
tate și la orice ocasiuni, căci ea este dulce și puternică 
în a da espresiune orl-cărui simțământă delicată și ori 
cărei cugetări sublime, nepei’Zândă nici când din vedere 
cuvintele bătrânului poetă, eșite dintr’o inimă curată:

«Vorbiți, scrieți românesce 
Pentru DumneZeu... !«

Fundat,iuni de fabrici în România.
Sub acestă titlu publică „Curierulu finan- 

ciaru“ din Bucuresci următorulu articulă:
«Dela declararea răsboiului vamală dintre Austr 

^o<garia și România, mai mulți fabricanți din Monar
x *"i începută să se stabilâscă în România f
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Aslfeld li Focșani se stabilesce o fabrică de pos
tavuri, de lianele, sumane, ițari, glugi și alte proiucțiuni 
de felulă acestora.

TotO în aceld orașă ună fabricantă din Brașovă 
și-a propusă sg stabilescă o fabrică de fotă ce se atinge 
de producțiunea cânepii.

La Azuga, pe proprietatea M. S. Regelui, alți fa
bricanți au începută să construiască o fabrică de pos
tavuri.

La Brăila în fine să lucreză, după cum amă arătată 
și cu altă oeasiune, la instalarea unei fabrici de porțe
lanuri.

Dela Buzău ni se comunică asemenea, că ună fa- 
bricantă de fringhii în Ungaria a propusă primăriei să 
instaleze în acelă orașă o fabrică de sfori frînghii etc.

Perderea cea mare, după cum se vede, în acestă 
resboiă vamală, este fotă de partea Austro-Ungariei. 
Cu tâte sforțările ce face acestă stată pe t6te căile pen
tru a ne ucide economicesce glânțele sale nu numai că 
nu ne atingă, dăr să întorcă asupra sa producendă pe 
de o parte morte ăr pe de alta răni grave industrii 
sale, fără a mai vorbi de pagubele ce sufere fisculă, 
companiile de drumă de feră și întrega viăță socială și 
comercială. Guvernulă din Viena prevăduse nenorocirea 
cu tdte acestea încăpățînarea guvernului ungurescă a 
trecută preste tâte prevederile și a angajată Monarchiâ 
într’ună resbelă economică din cele mai ruinătdre pen
tru Austro-Ungaria.

Austro-Ungaria a închisă granițele sale produseloră 
nostre mergândă cu rigore pănă a taxa aceste produse 
cu 5O°/o peste tarifulă său generală; ne-a oprită tran- 
situlă pentru Germania, Elveția, etc.; ne-a închisă porto- 
franculă dela Triest; a denunțată convențiunile de căi 
ferate pentru a supune produsele române la taxe esor- 
bitante, a intrată în răsboiu cu compania de navigațiune 
pe Dunăre, penlrucă acăsta din posițiunea sa nu noiesce 
nici a urca tarifele nici a împedeca transitulă, a renun
țată deocamdată la perceperea impositeloră dela fabri
canți, industriași și lucrători în scopulă de a-’i înlesni 
și a-’i face se lupte în contra nostră, s’a adresată în fine 
la Constantinopolă, la Parisă și la tâte puterile pentru 
a-’i da ajutoră în resbelulă vamală ce are cu România, 
a usată cu ună cuvântă și useză de tâte mijlocele de 
care ună imperiu mare ca Ausfro-Ungaria dispune, și cu 
tâte acestea, resultatulă resbelului economică ce ne-a 
declarată, este: sdruncinarea financeloră austro-ungare, 
diminuarea receteloră căiloră sale ferate, desorganisarea, 
fâmea și miseria în rândurile fabricanțiloră, ale meseria- 
șiloră și ale lucrătoriloră săi! Tabloulă e fârte tristă, 
der fârte esactă!

Ca probă despre ceea ce avansămă aci, publicămă 
apelulă adresată de câtră d. Iosif Duk, președintele so
cietății industriașiloră cătră locuitorii Brașovului și ai lo- 
calilățiloră vecine. Acestă apelă a produsă o impresie 
de tristeță și de indignație la Pesta și Viena de âre-ce 
nu se credea că în așa scurtă timpă va fl nevoe de mi
lostenia publică pentru a veni în ajutorulă meseriașiloră 
din Brașovă (Austro-Ungaria.)

Astfelă pe când fâmea și miseria face victime în 
Austro-Ungaria, din partea României nu se remarcă nici 
o plângere, și nici o măsură de represalii. Țeră emi
namente agricolă, produsele ce esporlamă altă dată în 
Austro-Ungaria, și prin A.-Ung. le esportămă pe mare în 
alte state, și în cașul de ,a rămână unele nevândute, le con- 
sumămă noi singuri, perdem profitulă, este adevărat, der nu 
su’r-i «a espuși a muri de fâme. Nu se pâte <|>ce

S- de Austro-Ungaria. Fabricanții, meseriașii și 
ne mai putândă esporta produsele loră în

România, și nici în alte state din causa lalsităței loră, ei 
suntă condamnați a râde mașinile, adecă a peri de fâme 
și a recurge la caritatea publică, după cum au și în 
cepută să facă.

Ceea ce e și mai semnificativă, este, că Ungurii au 
sprijinită declarațiunea loră de resbelă vamală, pe fap- 
tulă, că Ungaria fiindă țâră agricolă, nu pote permite ca 
produsele agricole ale României să intre la ea pentru a 
face concurență produseloră sale. Dăeă acestă faptă este 
adevărată, pentruce guvernele din Pesta și din Viena au 
decretată imediată după intrarea loră în luptă cu noi 
liberă intrare în Monarchiă a cerealeloră și a produ
seloră agricole din Bulgaria și din Serbia ? Nu resultă 
âre din acestă faptă, că agricultura Ungariei nu e în 
stare a satisface trebuințele rnonarchiei și e nevoită a re
curge și la produse străine? Și în casulă acesta, poli
tica economică a celoră dela Pesta nu era mai înțelăptă 
ea, dăcă lăsa liberă intrarea cerealeloră române contra 
compensațiunii pentru unele din produsele sale industriale 
decâtă aceea d’a lăsa liberă pe ale Bulgariei și pe ale 
Serbiei fără nici o compensațiune și cu risiculă d’a muri 
de fâme fabricanții, meseriașii și lucrătorii săi?“

Ungurii însă, neavândă e'conomiști, după cum 
n’au nici âmenl politici, a trebuită să ducă mo- 
narchia loră la acestă nenorocită resbelă pentru ei, dm 
care a eșilă : România— economică indepen
dentă *

Ultime soiri.
Roma, 2 Augustă. Regele Greciei a sosită 

ieri la Genua și și-a urmată drumulă spre 
Parisă. *

Lisabona, 2 Augustă. Regele a plecată în 
Anglia. Maiestatea Sa va visita curțile din Haga, 
Copenhaga, Stokolm. Călătoria Regelui n’are 
nici ună scopă politicii.

Gastein, 2 Augustă. Impăratulă Wilhelm 
a înapoiată ieri la ameatlă, visita împărătesei 
Austriei. Se asigură că împăratulă Frantz Io- 
seph, însoțită de ministrulă afaceriloră streine, 
contele Kalnoky, va sosi aci la 8 Augustă după 
ameadă, ăr nu la 7, după cum s’a pretinsă.

Bayreuth, 2 Augustă. Principele și princi
pesa Imperială a ^Germaniei au sosită aci adi 
diminăță.

Triest, 2 Augustă. S’au constatată aci în 
ultimele 24 de ore șăse cașuri de choleră și la 
Fiume 8 cașuri și 2 decese.

Londra, 2 Augustă. Circulă sgomotulă că 
trupele năstre au suferită o mare lovitură în 
Birmania.

BerlinU, 2 Augustă. „Post“, organă ofi- 
ciosă, declară că nu vede acum nici ună mo
tivă de îngrijire atâtă în Europa câtă și în 
Asia.

DIVERSE.
Necrologfl. — Jalnicii părinți Andrei și Elena A. 

Popovici, au profunda durere a face cunoscută irepara
bila perdere a prea iubitei loră fiice, Maria Andrei Po
povici,, încetată din viăță Luni 21 Iulie (2 Augustă) în 
etate de 15 ani. înmormântarea s’a făcută a^I, Mercuri 
23 Iulie (4 Augustă) l’a cimitirulă bisericei Sft. Nicolae 
din Scheiu.

Necrologu. — Invâțătorulă română gr. cat. din 
Strâmbulă, Atanasiu Georgiu, după o bâlă grea șî-a 
dată sufletulă în mâna Creatorului în 24 Iuliu a. c. în 

etate de 42 ani. In decursă de 21 ani a serv, 
vățătoră în acea comună cu celă mai lăudabilă 
fostă Română adevărată, bărbată de simțăminte no’o 
de o rară onestitate. In 25 Iuliu s’a înmormântată IP- 
plânsă de întrâga comună. Deși a avută lâfă puțină, to
tuși șl-a strînsă puțintică avere și din aceea după voința 
sa ultimă se voră da 200 fl. pre sema scâlei române 
principale gr. cat. din Lăpușulă ungurescă, unde și-a pri
mită prima instrucțiune. Elevii săi formau „iubita sa fa- 
miliă*. Bolnavă de peptă a cerută la începutulă acestui 
ană ca să fiă pensiunată, însă stăpânitorii i-au refusată 
acăsta, sub pretestă că «pricepătorulă“ medică comita- 
tensă l’a declarată deplină sănătosă și aptă de serviciu. 
Acesta e dreptatea și cu pensiunarea invățătoriloră noștri!

Fiă’i țărîna ușără și memoria binecuvântată I
Civilisația în Persia. — Incetulă cu încetulă Persia 

se civilisâză și șahulă posede o flotă.,, două vase. Per- 
sepolis și Susa, cari suntă, dreptă vorbindă, cu totulă 
inutile și a căroră întreținere costă pe ană câte 3500 
lire sterlinge fiecare. Persepolis este ună frumosă vasă 
ancorată la Buchiră, în golfulă Persică și ală cărui echi- 
pagiu este persană și statulă maioră germană. Susa este 
ună mică vaporă, care staționâză la Mohammera. Fiulă 
celă mai mare ală Șahului, Ziles-Sultan, este ocupată 
cu reconstruirea palatului său de lângă Theran, care a 
fostă incendiată. In ultimii timpi o mulțime de Europeni 
au trecută prin acestă orașă, . care posedă deja ună (Jiară 
francesă «l’Echo de Perse*; comerciulă germană face 
acolo o vie concurență neguțătoriloră ruși și nu se gă- 
sesce nici măcară o cutie de chibrituri pe care să nu 
fiă portretele împăratului Wilhelm său acelea ale d-loră 
Bismarck și Moltke. FrancesI și Francese dau lecțiuni 
de musică și mai mulți israeliți ca medici și dantiști. 
Dăr cea din urmă inovațiune a fostă deschiderea unui 
teatru unde, pentru prima âră, s’a vădută jucândă o 
pretinsă actriță, soția unui ceasornicară germană stabilită la 
Theran. Piesa în care ea a recitată ună rolă, a trecută 
dreptă o piesă persană, scrisă de ună persană. In rea
litate nu era decâtă Ursulă și Pașa de Scribe adop
tată de ună englesă. Șahulă a asistată la a doua re- 
presentațiă într’o lojă închisă cu o terestră; la mijloculă 
representației elă sparse unulă din geamuri pentru ca să 
pâlă vedâ și aucjli mai bine.

Bibliografia,.
Festivitatea arangiată în 20 Aprilie a. c. în Aradu 

în onârea aleșiloră clerului și poporului întruniți în sesiu
nea sinodală ordinariă a eparchiei aradane, ținută în 
anulă 1886; autoră: Corpulu Profesoralii dela institu- 
tulă pedagogică-teologică. Aradă, 1886; editura tipo
grafiei diecesane române gr. or. Opulă are 104 pag. 
formată 8° și se vinde cu 40 cr. v. a.

Institutulu «Lumina' și câteva observațiunl asupra 
scâleloră nostre, de D. R. Gordescu. BucurescI (Strada 
Academiei, 24-1 1886. Formată 8° de 31 pag.

Convorbiri literare, revistă lunară, apare în Bucu
rescI sub direcțiunea d-lui Jacobu Negruzzi. Prețuia 
abonamentului: pentru România 20 lei, pentru Transil
vania, Bucovina și Ungaria 15 lei pe ană. Nr. 4 dela 1 
Iulie are următorulă sumară : N. Gr. Racoviță. „Con- 
ferență ținută la Craiova asupra lui G. Negruzzi;* Bio
grafia lui C. Negruzzi după «Albina Carpațiloră* ; G. 
Bengescu Dabija: «Pygmalion regele Feniciei* (Actulă 
IV); Xenophon C. Gheorghiu: «Studii de literatura fran
cesă* (Boileau); N. Gane: «Dec’a vrea Dumnedeu* (na
rațiune poporală); Veronica Micle «Să scii, Și te urăscă, 
Ah fugi.* (poesii) —

S’a pusă sub țipară și va apără în timpulă celă 
mai scurtă în editura lui H. Zeidner în Brașovă: Geo
grafia pentru scalele poporale române, lucrată pe basa 
planului ministerială de D. Făgărășanit și S. Moldovanu 
profesori.
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GAZETA TRANSILVANIEI jSSG.

Oarsuld la bursa de Viena Bursa de Bueuresci.
din 2 Augustfi st. n. 1886.

_ de aurii 4»/0 ... 107 30 
;ntă de hârtia 5°/0 ■ • 95 — 

.mprumutulti căilorfl ferate
ungare......................... 154.75

Amortisarea datoriei eăi-
lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.40 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 50 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................ 105 20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.25

Acțiunile băncel austro-
ungare......................... 871 —

Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 280.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 20 Iulie st. v. 1886.
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................100.25
Imprumutula cu premiu

ung.................................  123 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 75 
Renta de hărtiă austriacă 85 20 
Renta de arg. austr. . . 86 20
Renta de aură austr. . . 122 20 
Losurile din 1860 . . . 142 50

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 93’/.
Renta rom. amort. (5°/0) 97’/a 97>/.

» convert. (6°/0) 88^/. 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 321/2 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102’/4 103

» (5°/0) • 87’/* 87’/.
» » urban (7°/0) . . 100— lOP/s

, (6%) . 911/» 912/.
> (5°/0) . - 83- 83V.

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 271

< » » Națională 220 225
Aurii contra bilete de bancă . . 13.— 14.—
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.71
Argint românesc . . . . . . » 8.60 b 8.35
Napoleon-d’ori................. . . » 9.97 b 10.—
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50

Ruble Rusesc!................. . . > 121.Va » 122.Va
Discontulâ . . . » 7—10 °/0 pe ană.

DICȚIOMABUL GEBMAHO-BOMAN
ALEII

ă 1 fl. 50 ci*, sen 3 lei 50 bani exeinpl. edițiunea autorssată, se află pănă astădi de vendarc la urinătdrele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 

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

Comp+, Ig. Haiman, R. Watzina. (A+ Cerny.)-
Budapesta»: D. Gustav Grimm, strada ITatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașius Librăria arcliidiecesană, Tipografia semin. 
Câmpulungu (Bucov+): D. Gabriel Storfer. 
Craiova»: D. H. Zamitca.
Cernăuți s D. Romuald Schally, B. TL Pardini 

brăria Universității.
Clușiu: D+ Iohann Stein.

li-

Se publiă pentru a nu se confunda cu alte edițiunl. 
Brașovti, 9 (21 Iuliu 1886.

Fâgărașiu: D. D+ Briider Thierleld, 
Iași: D. 0. Hildebrandt. 
Isucpșiti: D. Adolf Auspitz. 
Hăseudti: Librăria Concordia.
Oravicsa: Dt I. E. Tieranu.
Orșova: D. C. Bohme.
B»adauts: D. Iacob Niderliofer.
Sibiiu: D. W. Krafft. B. A. Sclimidicke.
I_1____ r_, , _ /

Timișora: Librăria Polatsek.
Viena: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

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

Tipografia ALEZI.

Mersulu trenurilor!!
pe linia I^retlealîi-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradîi-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-ISudapesta Sudapesta—5’redealii

BucurescI

Trenă 
de 

persâne

Timișă

Predealu

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișâra 
Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copsa mică 

^asa.

( 6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10 
( 10.29 
( 10.39

11.19
11.54
12.12

42.5'
,.&)rv

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

4.50 7.45
9.32 12.50

1.09
—

9.56 1.40 —
10 20 2.27 —

_ . 2.55 —
__ 3.38 —
__ 4.17 —
_ 4.47 —
— 5.42 -- .
— 7.37 —
__ 8.01 —
_ 8.21 —
— 9.05 —
— 9 z3 —

- 1 ,
- .1 ® —

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuG

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Viena — — — 1
—

Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11,40
P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —.
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 .—
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — . — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

( 1OO1 1028 5.05 6 —

Teiușft- Airadik-Budapesta Budapesta-Ar adft-Teiușft.

Trenă 
omnibus

Trenă
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teiușft
Alba-Iulia

11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
11.46 ■ --- 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00

Vințulâ de joșii 12.20 — 4.53
Szolnok ( 11.02 — 11.40

Șibotă 12.52 — 5.19 ( 11.12 — 12.00
Orăștia
Simeria (Piski)

1.19 — 5.41 Aradtt 3.37 5.25
1.48 — 6.08 Glogovațâ 4.13 6 19

Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișâ 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 350 — 7.41 Conopâ 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 6.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bgrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10 "7
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 IC
Gyorok
Glogovațâ

7.27
7.56

6.47
7.17

10.52
11.18

Deva »-• : 8.47 r.


