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Brașovu, 26 Augustu 1886.
„Anarchia domnesce în Bulgaria și în Ru

melia “. Acesta este buletinulu celu mai nou ce 
sosesce din Sofia. Principele Alexandru e gata 
să părăs^scă Bulgaria și așteptă numai să se 
formeze unii consiliu de regință s6u să se în- 
trunăscă adunarea națională spre a remite pu
terile sate în mânile acestora.

Conducătorii bulgari începă a se deda cu 
idea, că trebue să se despărțăscă de prințulu loru, 
cu t6te că te este așa de simpaticii. Singură 
Stambulov pare a stărui mereu ca să înduplece 
pe prințulu Alexandru de-a rămână în țără.

Dăr dăcă li se impune să jertfăscă pre prin
țulu lorii iubitu, Bulgarii în schimbă ceri dela 
Țarulă să te garanteze independența. Acăsta ne 
face impresiunea ca și când mielulă ar cere lu
pului să-i cruțe pielea.

Patru suntu condițiunile ce le-a pusu gu- 
vernulu bulgarii Rusiei. Intâiu să te spună pe 
cine va candida la tronulă Bulgariei, ală. doilea 
să promită, că nu va ocupa Bulgaria, ală treilea 
să garanteze mănținerea constituției și neames- 
teculu în afacerile interne bulgare și în fine să 
trimită unu generală rusă, însă numai ca minis
tru de resbelă, ca să reorganiseze armata, însă 
să nu aducă cu sine nici ună oficeră rusescă.

Depeșa ce-o primimă aȚi din Sofia ne spune 
că cabinetulă rusescă a și răspunsă la propune
rile bulgare prin consul ulă său declarândă, că 
Rusia n’are nicidecum intențiunea de a se ames
teca în afacerile interne ale Bulgariei, că la ocu- 
pațiune nici nu se gândesce, 6r câtă pentru tri- 
meterea unui comisară rusescă nu p6te fi vorbă 
de acăsta pe câtă timpă prințulă Alexandru va 
rămână în Bulgaria.

Nu scimă dăcă acestă răspunsă va mulțumi 
pe Bulgari, căci punctulă celă mai delicată: tri
miterea comisarului rusesescă și misiunea lui ră
mâne pendentă și neresolvată.

Se p6te că domnii Stambulov și Radosla- 
vov voră continua negociările cu cabinetulă ru
sescă ca să ajungă la o definitivă înțelegere. 
Intr’aceea însă iese la ivălă cestiunea atitudinei 
mariloră puteri în fața schimbăriloră din Bul
garia.

Este neîndoiosă că principele Bismarck a 
încheiată o convențiune cu d-lă de Griers la 
Franzensbad și pare f6rte probabilă versiunea 
care circulă în cercurile diplomatice, că cancela- 
rulă germană s’a învoită ca Bulgaria și Rume- 
lia să cadă cu totulă în sfera de puterea Rusiei 
Dâr cum și sub ce condițiunl? Ce despăgubire 
va primi „aliata “ Austro-Ungariă ?

Aceste suntă gravele întrebări ale (jilei. 
Se vorbea, că Austro-Ungaria va fi recompensată 
concedândui-să anecsiunea Bosniei și a Herțego- 
vinei. Acum însă după ce presa rusăscă a re- 
dicată energice proteste contra unui asemenea 
plană se vorbesce numai de o mică întindere a 
ocupațiunei austro-ungare.

„Rusia — scrie „Novoie Vremia“ — nu 
p6te admite niciodată, ca să se stabilăscă în pe
ninsula balcanică ună dușmană, care este mai 
periculosă decâtă Turcia.“ Acestă limbagiu e 
destulă de clară și dâcă Rusia se va învoi pen
tru momentă la o întindere a ocupațiunei mo- 
narchiei ndstre, acâsta o va face numai cu cu- 
getulă reservată, ca într’o bună diminâță să pre 
tindă dela ea să părăsâscă țările ocupate.

Ințelegemu fdrte bine acțiunea principelui 
Bismarck, care are de scopă a isola Francia, 
păstrându’șl amiciția Rusiei, dâr nu înțelegemă 
cum va sci elă să împace pe aliații săi dela 
Viena cu concesiunile ce te face Rusiei în penin
sula balcanică.

Neliniștea ce se observă în pressa austro- 
ungară asupra mersului lucruriloră este dăr mai 
multă decâtă justificată și este fdrte firăscă în

cordarea, cu care lumea politică aștâptă să vâdă 
desnodământulă nouei fase în care a întrată ma
rea cestiune a Orientului.

Abdicarea principelui Alexandru.
(«Agenția Hâvas«)

Sofia, 5 Septemvre.—Prințulă a pronunțată ună 
diseursă în care a anunțată intențiunea sa de a se re
trage. Acestă diseursă a fostă tradusă în diferite sen
suri. Etă sensulă esactă:

„In timpă de 7 ani am lucrată pentru indepen
dența Bulgariei și pentru desvoltarea intereseloră ei. 
Preocupațiunea mea constantă a fostă mai cu sămă ar
mata și oficerii ei.

Eu consideră pe acești din urmă ca fiindă familia 
mea, ca copii mei. Eramă asigurată asupra situațiunei 
mele personale vgdendu-mă încongiurată de oficeri, cari 
au fostă tovarășii mei în luptele nostre pentru gloria 
Bulgariei. (In acestă momentă lacrămile curgeau din 
ochii prințului.)

Elă reluă: In acestă tristă nopte dela 21, audindă 
sgomotă, cerui înainte de tâte, dăcă suntă trupe. Mi 
s’a răspunsă într’ună modă afirmativă și chiară de atunci 
eramă liniștită, căci aveamă încredere în armata mea. 
Cu tote aceste evenimente nenorocite, nu sunt desilu- 
sionată asupra oficeriloră mei, ei fură la înălțimea si
tuațiunei turburate ce a urmată după plecarea mea; 
grațiă lui Popoff și Muttkuroff (aci prințulă îmbrățișă pe 
acești oficeri) onârea oficeriloră bulgari este restabilită 
și vădă astădi împrejurulă meu oficeri ce suntă devotați. 
Potă părăsi Bulgaria adresândă laude acestoră oficeri, 
căci ordinea nu va fi turburată.

Ori-care ar fi circumstanțele în cari mă voiu găsi, 
voiu pune influența mea In serviciulă Bulgariei și voiu 
ruga pe Dumnezeu pentru ea. Sufletulă meu va fi în 
totdâuna cu oficerii mei și voiu fi celă dinteiu a cere 
se fiu admisă ca voluntară într’o campaniă, ală cărui 
obiectă va fi Macedonia.

In fine nu potă rămâne în Bulgaria, căci Țarulă 
nu voesce și fiindă că presența mea în țeră este con
traria intereseloră sale. Sunt nevoită să mă coboră de 
pe tronă.

Maiorulă Popoff cjise atunci: «Am fostă, suntemă 
și ,vomă fi în totăd’auna cu tine, curagiu deci! și 
înainte 1“

Prințulă a răspunsă: «Independența Bulgariei 
cere ca se părăsescă țâra căci dâcă ași rămână ar fi o 
ocupațiune rusescă. Dâr înainte de a pleca voiu con
sulta pe ofițerii superiori ai armatei și voiă constitui o 
regență, care va căuta să, păzâscă interesele ofițeriloră. 
In orî-ce casă eu contesă pe armată.

Consululă Germaniei s’a dusă la Paiață ; D. Bog- 
danoff, consululă Rusiei s’a dusă și elă. . Prințulă a 
confirmată acestui din urmă hotărîrea sa de a părăsi 
puterea în scurtă termenă.

Astădi e ună mare consiliu, la care voră asista d. 
glambulov și Karavelov.

E probabilă că constituirea regenței va fi hotă
rî tă aci.

Prințulă ar fi manifestată intențiunea de a părăsi 
Sofia peste 2 dile.

Cu tâte astea situațiunea se pâte modifica de adi 
pănă mâne. Pare că surescitațiunea oficeriloră e forte 
mare și că ar putea aduce noi complicațiunl împede- 
cândă pe Prință de a pleca. In orice casă ei nu as
cundă intențiunea loră de a refusa trimiterea în Bulga
ria a unui delegată rusă. Ei voră fine astădi o nouă 
întrunire și voră comunica Prințului hotărîrile loră în 
casulă când prințulă ar pleca.

Orașulă Sofia e liniștită.
Sofia, 4 Septemvre, (10 ore 20 m.) — Răs-

punsulă Țarului și cunâscerea intențiuniloră Germaniei 
au produsă astăsâră o descuragiare generală. E aprope 
sigură că abdicarea Prințului este apropiată.

După ovațiunile și defilarea trupeloră, prințulă în
tră în paiață. Era fârte tristă. Când corpulă diplo
matică și oficerii fură întruniți în salonulă celă mare, 
prmțulă întră și pronunță o alocuțiune. Elă îșî exprimă 

profunda durere pentru purtarea trupeloră rebele și a 
oficeriloră cari luptară alături cu densulă, vorbi apoi de 
disposițiunile Țarului față cu densulă; citi oficeriloră 
răspunsulă Țarului și spuse că va consulta pe oficerii 
superiori ai armatei și pe poporă, și pe urmă va fi 
gata a face sacrificiulă necesară.

Pe când prințulă pronunța aceste cuvinte elă plân
gea și emoțiunea era pe fața tuturoră.

Ună membru ală corpului diplomatică obiectându-i 
că ofițerii rebeli nu constitue decâtă ună mică grupă, 
Prințulă îi răspunse: «Aceștia suntă cei mai buni ofițeri. 
Nu îmi facă ilusii."

Tâtă asistența se retrase forte mișcată. Scena fu 
atingătâre. După ofițeri se presentară funcționarii în 
fața prințului. Acesta le dise: «Vă mulțămescă pentru 
simțămintele ce exprimați în privința mea, dâr am o 
rană deschisă în inimă. Ca omă, dUse elă, am defectele 
mele, der ca Prință, credă că mi-am făcută totdâuna 
datoria. N’am greșită nici odată. Pretutindeni unde voiă 
fi voiă ruga pe Dumnedeu pentru fericirea Bulgariei.*

Prințulu tremura puțină când vorbia, strângea cu 
convulsiune mânerulă săbiei.

Astăsâră se va ține o mare întrunire a ofițeriloră. 
Excitarea e torte mare printre dânșii. Consululă Ger
maniei s’a dusă săra la paiață. D. Karavelov, pusă în 
libertate astă seră, să crede că va fi chemată aci,

Constantinopolă, 4 Septemvre. (Cale indirectă). 
După scirî oficiale ce ne vină din Sofia anarchia dom
nesce în Bulgaria și în Rumelia. De altminteri prințulă 
Alexandru e cu totulă desarmată din causa imposibilităței 
în care se găsesce de a se purta aspru cu conspiratorii 
și acesta pentru a menaja pe Rusia.

In cercurile diplomatice situațiunea se resumă cum 
urmâză: 0 înțelegere franco-rusă chiar secretă pare a fi 
devenită imposibilă, căci prințulă de Bismarck a despă
gubită pe Rusia dându’i Bulgaria și Rumelia, apoi con- 
firmândă Austriei ocuparea dâcă nu și anexarea Bosniei 
și Herzegovinei, disposițiune ce probabilă s’ar întinde și 
asupra Albaniei. Cercurile diplomatice nu consideră ca 
imposibilă ca prințulă de Bismarck să caute a aduce o 
înțelegere anglo-rusă, despăgubindă pe Anglia cu ârecari 
compensațiunl în Egyptă. De altminteri circulă sgomotulă 
că Anglia ar avâ de gândă să proclame anexarea Cy- 
prului ca răspunsă la afacerea Batumului, Prințulă de 
Bismarck, isolândă astfelă pe Francia, nu ar despera de 
a face pe acâsta să ajungă la o înțelegere cu Germania.

Sofia, 5 Septemvre. 0 parte din oficerii rebeli se 
dice că au căutată să trâcă granița turcâscă; vr’o două- 
deci au fostă arestați de autoritățile bulgare și trei au 
fostă omorîți de soldații turci. D-nii Radcslavoff și Stam- 
buloff au făcută astăzi ună demersă pe lângă consulii 
puteriloră pentru a le espune situațiunea. Guvernulă a 
caracterisată mai multă demersulă său pe lângă d. Bog- 
danoff, consululă Rusiei, spunendă representantului Ța
rului că prințulă e decisă a pleca și că poporulă și ar
mata bulgară, sacrificând#, atașamentul# loru cătră, prinții, 
au dreptulu în schimbu la garanții pentru independența 
Bulgariei. Consululă Rusiei era deci rugată de a trans
mite la Petersburgă următârele puncte:

1. Care va fi candidatulă rusă la tronulă Bulgariei?
2. Bulgaria doresce a avâ promisiunea că nu va 

îndura o ocupațiune rusâscă.
3 Constituțiunea actuală va fi mănținută și Bul

garii voră avâ tâtă libertatea pentru a conduce aface
rile loră interiore.

4. Rusia va trimite, dâcă doresce, ună generală 
rusă, dâr numai ca ministru de resbelă, pentru a di- 
rige reorganisarea armatei. întrebuințândă oficeri Bulgari 
și nici ună Rusă.

Consulul# Rusiei a telegrafatîi îndată aceste 
patru pîincte și se aștâptă răspunsul#. Ddcă răs- 
punsulă Rusiei nu va fi favorabilă, e temere de 
evenimente grave, fiindu dată disposițiunea spirite
lor u în armată.

Sofia, 5 Septemvre (1.1 ore 55.) — Adunarea na
țională bulgară e convocată pentru diua de 11 Septem
vre. Nu se scie dâcă prințulă va pleca înaintea întru- 
nirei sale. Râspunsulă Rusiei a așteptată cu mare ne
răbdare. E probabilă că cestiunile supuse cabinetului 
din St. Petersburg să dea locă la nouă negociări; Co- 
municândă aiji diminâță espunerea situațiunei, consuli-
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loră străini, d-nii Stambulov și Radoslavov au rugată pe 
representanții puteriloru să ceară guvernelor^ loră res
pective opiniunile lord asupra punctelorO supuse apro- 
bațiunei rusesc!. Tote aceste răspunsuri nu voră sosi 
aci decâtă peste câte-va dile.

Pressa europână și corespondența dintre 
Tarulii si Alexandru.

Schimbulă de depeș! ce s’a făcută în dilele acestea 
între Țarulă Rusiei și între prințulă Alexandru ală Bul
gariei se comentâză în felurite chipuri de pressa eu- 
ropenă.

„Breslauer Zeitung' dice că acesta faptă în 
Berlină n’a produsă nici o surprindere, căci idea că 
prințulă după restabilirea ordinei va abdica de bunăvoiă 
— dăcă pâte tace acesta cu onore — sa ventilată de 
mai multe ori.

*Post“ ridică ună strigătă de triumfă și declară 
de blamați pe aceia, cari în lovitura de stată n’au voită 
să salute ună simptomă pacinică.

„Națio n a 1-Z ei lung» cjice că din răspunsulă 
Țarului trebue să se deducă, că elă nu se împacă cu 
prințul ă Alexandru. Abdicarea trebue să urmeze. Elă 
se va întârce acasă nu ca isgonită, ci ca ună prin
cipe care pentru binele poporului său se jertfesce bu- 
curosă.

>Vossische Zeitung" se esprimă în același 
modă.

#Kreuz Zeitung" dice că de sigură telegrama 
Țarului nu va influința opiniunea publică în favbrea 
Rusiei.

»Reichsbote“ dice că pentru rușinosa festă ce 
i s’a jucată prințului Alexandru în Bulgaria n’au să răs
pundă Germania și Austro-Ungaria Vinovatulă nu va 
scăpa de pedăpsă. Nimenea nu crede că cu abdicarea 
prințului Alexandru e resolvată cestiunea bulgară, din 
contră tocmai atunci devine mai ardetore și mai grea. 
Cu tote astea trebue să se aștepte omulă la abdicare.

„Norddeutsche Allgemeine Zeutung“ încă 
nu s’a esprimată în nici ună felă.

»Times» își esprimă îngrijirea, că răspunsulă Ța 
rului, nici ordine în Bulgaria, nici încredere în Europa 
nu e de natură a produce. Depeșa prințului Alexandru, 
a mersă pănă la estremă, întru câtă e compatibilă cu 
demnitatea unui omă și principe. Răspunsulă Țarului 
arată o ură neîmpăcată.

>Standard“ desaprobă în termini forte aspri te
legrama prințului Alexandru și declară, că afectata su
punere a unuia și aroganta insolență a răspunsului ce- 
luilaltă s’au potrivită de minune bine. Prințulă a co
misă prin acăstă telegramă o forte seribsă greșală și și-a 
perdută simpatiele poporului englesă, care nu’i va uita 
umilitdrele-i cuvinte. Neasemănată de aspru condamnă 
fâia lui Salisbury răspunsulă Țarului. Fiindă ca prin
cipele cu acăstă îngenunchiare umilitâre a suferită și 
fiasco, dice fâia englesă, trebue să ne așteptămă la dis- 
parițiunea lui

,Daily News" dice că telegrama prințului Alec- 
sandru dovedesce, că acesta a vătjută, că e părăsită de 
Europa și că entusiasmulă poporului său nu-lu des- 
păgubesce față cu lipsa de sprijină din partea pute- 
riloră.

»Daily Telegraph< desaprobă în modă violentă 
răspunsulă Țarului.

^Morning Post» laudă telegrama lui Alexandru 
și felicită Bulgaria că e guvernată de ună principe, care 
e Iotă așa de dibaciu politică ca și vităză soldată. E 
o rătăcire a considera telegrama lui Alexandru ca o 
supunere. Răspunsulă Țarului e tolă așa de confusă, 
pe câtă e de clară și înțelâsă telegrama lui Alexandru.

„Pester Lloyd" t)'ce este de admirată, că 
ună bărbată, care pe câmpulă de luptă a arătată celă mai 
mare curajă și a manifestată voință tare și consciință 
de sine în tote situațiunile, s’a coborîtă pănă la atâta 
devoțiune și ține ună limbagiă, cum cu greu se va fi în
trebuințată în acestă veacă din partea unui vasală ală 
Porții față cu Sultanulă. Era imposibilă ca prințulă să 
mârgă mai departe și era imposibilă pentru Țarulă de a 
răspunde mai fără considerațiă față cu o asemenea apro
piere. Prin acesta a dispărntă în prima liniă orice per
spectivă pentru o înțelegere între Țarulă și prințulă și 
resboiulă ruso-bulgară întră în o făză nouă.

»Neue freie Presse* scrie că prin depeșa, a- 
dresată de prințulă Alexandru la 18 Augustă la Petersburg, 
el a comisă o erâre, ce’n politică e mai rea decât o crimă. 
Pănă acum tînărulă prință a arătată în tote așa de 
multă tactă și curajă, încâtă numai răua voință îi pute 
blama pașii; de astădată însă orîcă și-a perdută în emo- 
țiune siguranța, -cu care mergea pănă aci pe calea’i 
dificilă, seu că a urmată ună sfată rău, ce i s’a dată 
pole dinadinsă. Telegrama sa cătră Țarulă respiră o 
supunere, ce are unu caracteră cam orientală și cu pri • 
vire la ultimele evenimente se apropiă de ipocrisiă. 
Prințulă a credulă, se vede, că prin acestă umilință va 
muia inima cea tare a Țarului și va redobândi valorea 
lui. Conclusia telegramei este o curată nedibăciă și nu 
ințelegemă cum prințulă Alexandru a putută fi așa de 
rău inspirată. Mai ânteiu nu e adevărată, că datoresce 
corâna Rusiei. Poporulă bulgară l’a alesă de prință în 
basa tractatului din Berlină și marile puteri l’au confir
mată în demnitatea lui. R isia a favorisată numai ale
gerea, sperândă a găsi într’ânsulă ună instrumentă do
cilă. Ală doilea prințulă Alexandru trebuia să se fi in
formată mai ânteiu, cum va fi primită la Petersburg 
propunerea sa, înainte de a oferi Țarului abdicarea. Că 
a fostă neprevă^toră și nu s’a informată prealabilă, se 
vede din răspunsulă Țarului. Decă prințulă Alexandru 
prevedea răspunsulă, și-ar fi stilisată altfelă depeșa și 
pâte că nici n’ar fi adresat’o. Elă spera să-și amelio
reze situația, și a agraval’o; elă spera o primire gra- 
țidsă și pățesce refuzulă celă mai bruscă.

„Republique Franqaise" pledâză pentru o 
înțelegere a Franciei cu Rusia contra Angliei.

„Temps» scrie, că răspunsulă Țarului cătră prin
țulă Alexandru va produce în totă Europa o impresiune 
durerâsă. Acum Europa pole considera, ca petră fun
damentală a alianței celoră trei împărății, lăsarea Con- 
stantinopolei Rusiei, âr o parte echivalentă Austriei, 
când se va împărți Turcia. Statele orientale suntă de
dicate protectoratului, de nu cuceririi.

Studenții bulgari și principele Alexandru.
„L’Independance belge« publică o scrisore din par

tea studențiloră bulgari din Liege și Anvers, prin care 
o manifestă alipirea loră cătră principele Alexandru și 
se pronunță cu energiă contra acelora, cari au voită 
să-lă răstorne. Acăstă scrisăre, pe care diarulă belgiană 
o considera ca ună documentă interesantă privitoră la 
cestiunea bulgară, este cu atâtă mai caracteristică, cu

câtă ea fu scrisă într’ună momentă, când reîntărcerea 
principelui Alexandru la Sofia era considerată ca nepro
babilă. Etă scrisărea:

Domnule redactoră! In fața evenimenteloră desfă
șurate în Bulgaria, studenții bulgari din Liege și Anvers 
credă de demnitatea loră și de o sfântă datoriă a loră 
de a-șl manifesta într’ună momentă publică simțămintele 
de cari suntă animați și cari, de sigură, suntă împărtă
șite de marea maiorilate a poporului bulgară și de cla
sele luminate ale națiunei.

Sciți de sigură, domnule, că dela 1883. adecă dela 
restabilirea Constituțiunei, suprimată într’ună modă atâtă 
de violentă de generalii Țarului, aflațî în serviciu în țâra 
nostră, poporulă bulgară începu să se temă de influința 
guvernului rusă. Acăstă era consecința naturală a esce- 
seloră la cari acestă influință dete locă în detrimentulă 
independenței naționale. Temerea contra Rusiei nu în
cetă să se mărescă când se vădu că guvernulă Țarului, 
prin agenții săi oficiali și secrețî, nu se dădea înapoi din 
fața nici unui mijlocă pentru a susțină și a ațîța încă 
și mai multă lupta parfideloră politice în Bulgaria.

Astfelă diplomația rusă credlu că trebue să secun- 
deze partidulă radicală avându în fruntea lui pe Kara- 
velov, când în 1883—4 lupta contra partidului guverna
mentală ală cărui capă era atunci d. Zankoff, și contra 
principalui Alexandru chiar, care cugeta pole să întindă 
față cu poporulă prerogativele ce-i dădeau Constituția. 
Cu tote acestea, abia veni partidulă radicală la putere 
și prințulă renunță la orice reacțiune. Diplomația rusă 
se întorse numai decâtă spre ZancoviștI, cari pănă atunci 
trecuseră de inamici ai influinței sale. Dela acea epocă 
— acâsta se petrecea în vâra anului 1884, — partidulă 
vechiloră liberali lucră contra aspirațiuniloră na
ționale, cari tindeau spre o independință mai complectă. 
Elă nu întârijiă, urmândă acestă politică, să-și piârdă 
totă autoritatea, astfelă că în Sobranie partidulă nu nu
mără în scurtă timpă mai multă de treidecl de voturi. 
Principele Alexandru, în mijloculă acestoră compelițiunl 
de partide politice, îșl înțelese forte bine rolulă. Din 
acelă momentă, elă se alipi cu totulă la causa națională, 
și astfelă dobândi repede simpatiele, națiunei ală eăreî 
campionă populară deveni.

La 6/18 Septemvre anulă trecută isbucni revoluția 
din Filipopolă. Poporulă bulgară de atunci se arătă cu 
totulă unită cu principele său și mulțămită acestei uniri 
elă a triumfată și Marea Bulgariă a primită botezulă 
sângelui în lipsa instruetoriloră ei ruși. Totă de atunci 
Rusia înțelese necesitatea unei înțelegeri cu Zancoviștii 
și de atunci ea n’a încetată să esercite în tâte chipurile 
intrigi pentru a opri mersulă triumfală ală poporului spre 
idealulă lui istorică .-Bulgaria unită și indivisibilă.

Din nenorocire, ea reuși, mulțămită unoră împreju
rări amenințătâre și slăbiciunei de caracteră a d-lui 
Karavelov, să arunce guvernulă ^principelui în cele mai 
grave încurcături. Acesta fu silită să primescă numai 
unirea juridică cu Rumelia orientală, angajamentă, care 
îlă puse în posițiă cu poporulă chiară care voia unirea 
complectă. Nemulțămită cu atâtă, d. Karavelov, în locă 
de a se sili să împace elementele populare, se lăsă să 
fiă tîrîtă pe o cale de autocrată și’șl făcu poporulă cu 
totulă ostilă lui. Astfelă elă se afla între două focuri: 
d’o parte poporulă, care voia unirea complectă cu Ru
melia; de cealaltă, Zancoviștii susținuți de guvernulă rusă 
înarmată cu o armă forte de temută: rublele sale.

Ultima sesiune a Sobraniei a arătată câtă de grea 
era situația, Numai prin promisiuni și concesiuni d. 
Karawelov răuși a mai potoli exigențele opiniunei pu
blice și a amâna isbucnirea ,'furlunei. Din nenorocire 
elă nu se ținu de cuvântă. Sosirea la Sofia a unoră 
comisari turci și numirea comisariloră bulgari pentru re- 
visuirea statutului organică ală Rumeliei orientale ară
tară tuturora că promisiunile d-lui Karavelov nu erau 
seriOse. Astfelă din tete părțile se începu să i se câră 
demisiunea. La 5/17 Augustă „Nezavissimoste", diarulă 
celă mai influentă din țâră, îlă somâ să se retragă. In 
ajunulă lui 9/21 Augusto tote diarele repetau în coră 
că ,inamicii poporului voră începe cu principele». D. 
Karavelov nu avu curagiulă sâu înțelepciunea se se re-

FOILETONU.

Niculița lui Vacă bărnace.
(Urmare și fine.)

Și se puse lupulă și mâncă âia , dâr dupăce se 
săt.ură se cam mai duse; nu dise nici barem!: Mulțămescă!

Mai stătu Niculița câtă stătu, între vitele cele mul
te care păsciau țârina, și âtă că veni o vulpe. — „Ce 
stai așa îngândurată, Niculiță?" — »TacI nu mă mai 
întreba, că vedl ce năcasă a dată preste mine!" — »Ce 
necasă?« — »Dâr uite, sărițl-ar ochii, nu vedl că ml-au 
eșită vitele din cornă și nu le mai potă băga îndărăptă, 
âr sătenii de voră veni și voră vedea ce le-amă făcută 
țarinele cu vitele mele, mă omoră." — „Lapte cu păsată, 
Niculiță, nu năcază, dă-ml ună inielă că eu îți bagă vi
tele tete în cornă.» — >Ți voiă da, că mai dădui și 
lupului o oiă stârpă, și dupăce se sătura se duse dracu
lui lingăndu-șl botulă!' — ,Bine, cjise vulpea, nu-mi da 
numai să nu-țl pară rău!' — „Apoi na dâră mielulă!»

Și dădu Niculița ună drăguță de mielă încâtă și 
cinste la fișpanulă îlă puteai trimite. Apoi vulpea îlă 
mâncă în cea mai bună ticnâlă. După ce se sătură ca 
o jupânâsă, apoi se duse p’aci încolo trăgendu-șl coda a 
lene după ea, ba nici nu mulțămî lui Niculița de omeniă.

Dâr nu multă avu Niculița de așteptată și âcă 
veni pe aci ună smeu. — »Da cei Niculiță? Te fripseră 
bine lupulă și vulpea! Ce-mi dai mie, că eu într’ună 

minută ți-le bagă de unde au eșită? — *Ce să-ți dau?‘ 
— »Sâ-mî dai sufletulă când îți va fi lumea mai dragă.'

Târgulă se făcu. Smeulă luă ună sbiciu șî numai 
odată pocni cu elă în aeră, și tote vitele intrară în 
cornă, apoi smeulă se duse în drumulă lui, âr Niculița 
merse pănă la sătulă lui dâr nu mai cuteză a se uita 
în cornă, ca nu cumva să i se întâmple ceva mai rău.

La ei acasă nu mai cunoscea pe nime , nici tata, nici 
mastiha nu mai erau între cei vii, cele două fete ale 
maștărăsii se măritaseră și aveau copii.

Se pune deci Niculița și se^ uită acum odată în 
cornă, și eșiră vilele tote de se făcu gazdă dintr’odată, 
din vite vândă și cumpără grădină și casă, moșiă și 
viiă, și pădure și totă ce scia elă că trebue la o gazdă' 
bună, er vitele totă nu i se împuținau. Apoi dupăce 
îșl însemnă tote celea, se puse și merse a peți, mai ici, 
mai colo, pănă dă de o fată bună și frumosă că elă, pe 
care o și ia de nevastă. Dâr chiar când se ospătau 
mai bine colea dupăce veniră dela cununiă, veni sme
ulă la ferâstra casei unde era ospățulă și strigă: »Ni
culiță, Niculiță ! Am venită să-mi dai ce ml-ai făgăduită."

Dâr ună colacă mare, care era pe mâsă începu a 
vorbi: — ,Mai așteptă și tu smeule o leacă, și mai 
rabdă, că și eu câte mai rabdă pănă mă vădi cum 
sunt! /Că pe mine mai întâiă mă aruncă pe josă, apoi 
se apucă cu nisce cuie de mine și mă totă mișcă, după 
ce crescă de ună cotă și suntă galbină de căldura s6- 
relui, vină cu o strîmbă cotrâmbată și mă taiă-și mă 

taiă și mă facă snopi, apoi mă pună grămadă după a- 
ceea mă aruncă într’ună cară și cu carulă mă ducă 
acasă și mă pună rologolă mare, la acela-i dică stogă, 
după aceea de acolo mă aruncă ârășl josă și se pună 
cu nisce bețe pe mine și mă totă bală, mă totă bată, 
pănă totă ferferițe se face cămașa în spatele mele, după 
aceea în pielea golă, cum amă rămasă, mă bagă în 
sacă — ca să nu-mi fiă rușine de lume, nindă în pielea 
gâlă, — cu sacii mă ducă la moră și mă pună pe o 
piâtră, âr pe mine jocă altă piatră, dâr atâta jocă pănă 
mă facă numai prafă de făină. După aceea âr mă a- 
ducă acasă și mă înâcă în apă, apoi mă sară de mă 
ustură sufletulu, după aceea așa mă amestecă cu apă 
și cu sare pănă mă facă ca tina dâr nici cu atâta nu 
mă lasă, mă bagă în cuptorulă ferbinte, câtă ori pe 
cine ai băga acolo — ar muri, dâr eu și de acolo esă 
sănătosă, vedl-mă cura suntă, rabdă și tu câte am răb
dată eu, atunci poți vorbi cu mine și cu alți âmenl de 
omeniă; audit-ai ori ba?«

Atunci smeulă temându-se să nu-lă prindă și pe 
elă și să-lă chinuâscă ca pe colacă. s’a dusă, și dusă 
a fostă în vecii veciloră; mâie pe unde a înserată, în 
stanl și-n bolovani.

Er Niculița a trăită cu nevasta dile albe, și de n’a 
murită și astăzi trăesce. Er eu m’am suită p’ună 
cuiu să nu vi-o mai spuiu.

Dela Ionă Sânceleană din Sâncelă.
I. Popă Retegamilil. 
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tragă. Astfelfl, mulțămită nemulțămirei contra ministrului, 
inamicii Bulgariei au putută să’si esecute atentatul! loră 
și se încâpă cu principele.

Este vădită pentru noi că poporulă bulgară nu e 
întru nimică amestecată în acâstă lovitură de stată. 
Contra Interesului său și contra dorințeloră sale s’a pro
cedată detronându-se principele. Nu credemă că popo
rulă bulgară consimte vre-o dată să se închine în fața 
absolutismului Țarului și să dea pe eroulă dela Sliv- 
nița în mânile înamiciloră Iui.

In calitatea nâstră de fii ai patriei nâstre, decla- 
rămă susă și tare că autorii acestei lovituri de stată 
suntă inamicii noștri naționali, inamicii independenței 
poporului bulgară, cari au profitată de situația dificilă 
pentru a pune mâna pe representantulă independenței 
naționale. Interesele cele mai sfinte ale poporului nos
tru ernu și suntă încă în menținerea unei politice inde- 
qendentă de orice influință străină, și aceste interes au 
fostă forte bine înțelese de principe. Decă o asemenea 
politică va trebui să ne atragă animositatea Țarului, 
poporulă bulgară are speranță că, pentru a resista, elă 
va avea protecțiunea, sau celă puțină sprijinul! liberei 
și luminatei Europe occidentale. — Studenții bulgari din 
Litye și Anvers.

Liege și Anvers, 28 Augustă 1886.

SOIRILE DILEL
Inmormentărea multă regretatului Dr. Franciscă 

Schuselka s’a săvârșită în 3 Septemvre în Heiligen- 
kreuz lângă Baden. A fostă de față ună mare numără 
de amici și cunoscuțî ai răposatului. Societatea diariș- 
tiloră „Concordia11 a fostă representată printr’o deputa- 
țiune. Președintele ei Schembera a ținută la mormentă 
ună discursă, care a emoționată pe totl cei de față. Ime
diată după cosciugă mergea fiiulă răposatului d. Dr. 
Ernst Schuselka și soția lui d-na Ida Schuselka. 
— Mâne vomă aduce biografia distinsului și neuitatului 
publicistă.

—x—
In adunarea generală dela 2 Septemvre n. a 

representanței orașului Caș o vi a s’a făcută propunerea 
ca dieta să fiă rugată a rechiema în țeră regimentele un
gare, se introducă în ele limba de comandă ungurescăși 
să jure oficerii pe conslituțiune Fișpanulă a făcută să 
se respingă propunerea.

—x—
P. S, Sa Archiepiscopulă și Metropolitulă Mironă 

Romanulă a chirotesită pre Preacuvioșia Sa proto- 
sincelulă Dr. Ilarionă Pușcariu întru archimân
drită.

—x—
O prinde mirarea pe o foiă nesăbuită din Clușiu, 

că ună învățătoră română gr. cat., din comitâtulă 
Selagiului, anume Gavrielă Kovâri, care cu în
cheierea anului scolastică a obținută în propunerea limbei 
maghiare clasificațiune bună, acum dice că ar fi ajunsă 
slugă la proprietatea unui conte maghiară. Cine ar pută 
să credă — 4*ce „Ellenzâk“ — că la ună învățătoră ca 
acesta gr. cat., să poți afla o recomandațiă așa de bună 
despre posederea limbei maghiare, când mulți învățători 
suntă, cari nu sciu unguresce, ba pâte nici diplome n’au 
și cu tâte aceslea totă învățători rămână pănă la sfîrși- 
tulă vieții? — Adecă nesăbuita din Clușiu ară vrea, ca 
toți învățătorii români să seie unguresce ca »RomânuIă“ 
Kovâri — audi nume românescă! — că apoi capătă 
diplome ca să ajungă »domni mari» : slugi la conți ma
ghiari. Să ’și-o însemne bine acei învățători, cari pen
tru cei 30 de arginți ai lui Iuda seu pentru ca să ’șl 
atragă grația »măriei sale* d-lui inspectoră școlară negli- 
gâză limba maternă și celelalte obiecte de învățământă 
ocupându-se numai cu limba ungurâscă.

—x—
Ministrulă ungurescă de comunicațiunea 

dată încă pe ună ană comerciantului Iosef Bredermann 
din Dobrițină concesiune pentru a pregăti construirea 
unei căi ferate dela stația Brașovă pănă în Bra- 
șovă și de aci prin Cârstiană și Reșnovă pănă la Zer- 
nescl, mai departe dela Brașovă prin Bacifalu și Sa- 
tulungă pănă la Zizină.

—x—
In comuna Hidveg din comitâtulă Hont s’a ivită fi

loxera, de asemenea s’a constatată filoxera în Orosulă 
mare și în Racoșă-Cristură.

—x—
Tinerimea studiâsă din Zernescî va da în 

29 Augustă st. v. 1886 în edificiul! școlară din Zernescî 
o representațiune teatrală urmată de danță. Se 
voră juca »Lipitorile Sateloră« dramă în 3 acte și 2 ta
blouri de Vasile Alesandri. Inceputulă la 8 ore săra. 
Prețulă rămâne la bunăvoința onor, publică. Comitetulă 
arangiatoră învită pe toți amicii junimei române la acâstă 
petrecere.

—x—
Dr. Adolfă Mi got ti, profesoră de matematică la 

universitatea din Cernăuți, care a întreprinsă în 
decursulă feriiloră din ăstă ană o călătoriă în Alpî, 
făcu în 15 ale 1. c. o escursiune pe muntele Man- 
drou în grupa Adamelo. Suindu-se, lunecă și cătju în-

tr’o prăpastiă adencă, în care rămase cu capulă sfărîmată 
în bucăți. Elă era de abia de 3 > de ani și de trei anî 
profesoră la universitatea din Cernăuți, scrie .,Revista 
Politică».

—x—
Congresulă națională ală. bisericei gr. 

or. serbesci se va întruni în 27 Octomvre a. c. Acum 
este întrunită sinodulă episcopescă, care pertractâză o- 
biectele, avisate la competința sa și anume: ună stătută 
pentru regularea parochieloră și a protopresviterateloră, 
precum și ună stătută despre organisarea eparchieloră 
și a senatului bisericescă.

—x—
Cetimă în «Curierul! Financiară*: Printre tinerii 

carî au absolvată scâla practică de agricultură 
dela Strihareță se remarcă d-nu Gavrilă Crudu din 
județulă Neamțu, Ioană Mateescu din Teleormană, lână 
Pașcană din același județă și Constantină Dumitrescu din 
Oltă. M. S. Regele voindă a încuragia pe acești tineri 
în formarea carierii loră, a ordonată a fi angagiațî ca 
brigadieri silvici în serviciulă Domeniului Corânei, 
cu tâte că acestă serviciu n’are trebuință, dându-le acum 
la începută ca gratificațiă, pentru succesulă ce au obți
nută în studiulă scâlei, câte ună cală de călăriă cu șâua 
și cu tâte accesoriile, haine și plata transportului și a 
tuturora cheltueliloră dela Slatina pănă la Domeniele la 
care suntă numiți.

Cârna, 27 Augustă 1886,

Stimate d-le Redactoră! In 25 Augustă st. n. s’a 
serbată în comuna Cârna aședarea petrii fundamentale 
a scâlei române de ambe confesiunile, așeijendu-se în o 
petră mare scobită mai multe monete imperiali și ung. 
cu ună manuscriptă pe chărtiă de pergamentă, care con
ține următârele cuvinte: „Nihil sine deo 1 In anulă Dom
nului 1886, Augustă 25, cu ajutorulă Atotputernicului s’a 
pusă petra fundamentală pentru edificarea acestei scâle. 
Dominante: Francisco losefo I, împeratore et rege Aus" 
tro-Hungariae. — Cu spesele curată ale locuitoriloră din 
comuna Cârna. După multe ostenele sub inspectoratulă 
d-lui Gâspâr Iânos, inspectoră reg. școlară, Iozsef Teleky, 
pretore cerc. în Vințiulă inferioră; Senatulă școlară : loa- 
chimă Medrea, not. cerc, ca președinte; membrii: Dănilă 
Chirilă, parochă rom. gr. orient., Ioană Șiara, parochă 
gr. catholică, Ioană Roșiu, Georgiu Rotea, Avramă Grecu- 
Ajută Dâmne! Cârna în 25 Augustă 1886.»

La acâstă serbare 'au fostă invitați p. t. d-nii Gâs
pâr Iânos și Teleky Iozsef, cari au contribuită și denșii 
la edificarea acestei scâle, a căreia lipsă era de multă 
simțită pentru locuitorii din Cârna. Asemenea au fostă 
invitați d-nii protopopi de ambe confesiunile, însă cu pă
rere de rău trebue să spună că nici unulă din acești 
domni, afară de p. t. d-lă Teleky Iozsef, nu au luată 
parte la acâstă serbare, așa câtă însuși d-lă solgăbirău 
Teleky Iozsef a aședată cu mâna sa o pâtră în funda- 
mentulă scâlei descoperindu-și capulă și rostindă urmă
târele cuvinte în limba română : »D-lor! și adunată po- 
poră! Să scițl că temeiulă, unde am aședată eu acâstă 
pâtră, este lâgănulă religiunii, ală culturii și ală patrio
tismului. Dea Dumnezeu ca să vă ajungeți scopul!!»

La acâsta d-lă preotă din locă, Dănilă Chirilă, l’a 
salutată prin câteva cuvinte bine potrivite, âr cei de față 
i-au <|isă ună: „Să trăiâscăl*

Nu uită însă a spune că meritele acestui frumosă 
progresă suntă a se atribui în mare parte d-lui notară 
cercuală din locă și președinte ală senatului școlară, Ioa- 
chimă Medrea, care de mai mulți ani și pănă în diua de 
atfi lucrâză și a lucrată cu zelă, necruțândă nici o os- 
tenâlă pentru a săvârși edificarea acestei scâle. Dea Dum- 
nedeu ca și alții să urmeze esemplulă d-sale!

T. A.

Psilografia.
Cetimă. în „La Republiqe franșaise“ din 

Paris!:
Mai dăunădl vorbeamă despre ună mijlocă propușii 

consiliului municipală pentru a împedeca printr’o metodă 
sigură falsificarea titlurilor! de rentă. Etă ună nou 
procedeu propusă, care pare a ajunge la același resul- 
tată și a servi totdeodată pentru a împedeca contrafa
cerea bileteloră de bancă. Voimă să vorbimă despre 
„psilografîă".

Ună Română, originară din Macedonia, d. Vlădica, 
este inventatorulă psilografiei. Urmărindă cu emoțiune, 
în 1870, diferitele fase ale luptei nâstre în contra Ger
maniei, d. Vlădica fu isbită de imensulă avantagiu, pe 
care Parisulă l’ar putâ obțină, în timpulă asediului, din- 
tr’ună mijlocă de comunicațiune facilă și repede cu pro
vincia. Corespondințele cu porumbeii călători, singuri 
utilisabili în asemenea circumstanțe, nu potă fi cetite, 
după cum se sciă, decâtă fiindă mărite prin fotografiă, 
care fârte desă reproduce cuvintele într’ună modă 
confusă.

Lucrândă în acestă sensă, d. Vlădica descoperi

psilografia. Cu ajutorulă unui mică stiletă la estremi- 
tatea căruia este fixată ună vârf! de diamantă, după o 
metodă fârte simplă, lesne de învățată în câte-va ore, se 
pâte scrie, sâu mai bine grava, pe orl-ce metală sâu 
pâtră frase în litere minuscule, cari se potă reduce pănă 
a Vsa dintr’ună miliametru. Printr’ună procedeu spe

cială, literile apară apoi cu cernâlă, și cu ajutorulă unei 
upe, se potă ceti fârte distinctă.

Astfelă, spre esemplu, pe ună bobă de grâu, d. 
Vlădica scrie cursivă — cuvântul! e nemerită — pănă 
a 600 litere, 1000 pe ună bobă de linte și 12,000 pe 
unulă de fasole 1 A scrisă pe ună portretă ală lui V. 
Hugo cele cinci volume din .Miserabili», cuprinse în în- 
tregulă loră în «paltonul!» poetului. Acâstă lucrare 
gravată „in verso* pe piatră, nu conține mai puțină de 
2,500,000 litere. A făcută asemenea o chartă completă 
a Europei cu rîurile ei, drumuri de feră, orașe principale 
etc., în culori... pe ună bobă de fasole.

Lucrulă ne-ar face să surîdemă dâcă nu ne-amă 
gândi la aplicațiunile utile ce se potă frage din acestă 
nou genă de scriere. întrebuințate pentru bilete de bancă, 
aceste caractere atâtă de fine și netede desfidă orl-ce re- 
producțiune fotografică, cari apară totdâunaj umbrite și 
prin urmare necitibile. In timpă de râsboiu, avantagiele 
ar fi asemenea fârte numerâse.

Inventatorulă psilografiei lucrâză neîncetată dela 
1870 la ideea de care șl-a legată numele său. Abia în 
1883 putu, pentru prima oră, să espună resultatele lu- 
crăriloră sale în Bucuresci.

D. Lockroy, ministrulă comerciului și industriei, 
care îi arată multă bună-voință, l’a asigurată de concur- 
sulă său. I-a promisă ună locă reservat! la esposițiunea 
universală din 1889, pentru ca publiculă să pâtă aprecia 
lucrările sale atâtă de interesante.

înștiințare.
înmatricularea la șcâlele medii rom. gr. or. din 

Brașovă se va face în 30 și 31 Augustă, l-a și 2 
Septemvre 1886 dela 8—12 âre a. m. în cancelaria sub
scrisei direcțiuni.

Școlarii se voră presenta însoțiți de părinții, tu
torii sâu de gazdele loră. Cei ce s’ar presenta mai 
târziu fără motivă de morbă sâu altă pedecă gravă — 
nu se voră înmatricula ca școlari ordinari.

Examenele de repetițiune și de primire să voră 
ținâ în filele însemnate mai susă dela 3 — 6 âre p. m.

Brașovă, 25 Augustă 1886.
Direcțiunea 

șcâleloră medii gr. or. rom.

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

SOFIA, 7 Septemvre. — S’a numită o co- 
misiune constătâtdre din Stambulov, Radoslavov, 
Caravelov, Geșov și Veilov, care să tracteze cu 
Rusia și cu celelalte puteri europene asupra re- 
solvării cestiunii bulgare. Consulul! rus! a co
municată răspunsul! Rusiei la propunerile Bul
gariei, după care Rusia nicidecum n’are inten- 
țiunea d’a se amesteca în afacerile interne ale 
Bulgariei. De o ocupațiune a Bulgariei nici 
vorbă nu e, la trimiterea unui comisar! rusu 
nici nu se p6te cugeta, câtă timp! prințul! Alec- 
sandru să află în Bulgaria. Se crede că decla- 
rațiunea consulului rusă va liniști spiritele.

DIVERSE.
Destrugerea phylloxerei. Se scie că acâstă așa de 

stricătore insectă se întinde, din ce în ce în România. 
S’a propusă mai multe mijlâce feritâre sâu înlăturătâre 
a răului, mijlâce mai multă sâu mai puțină practice. In 
Bourgognia (Francia) s’au făcută deunădî, de față cu o 
mulțime de proprietari, mai multe experiențe asupra ră- 
dăeineloră de viță pline de phyloxere vii și de ouă. Fie
care rădăcină de viță s’a udată cu ună lichidă compusă 
din ună litru de apă în care s’a turnată 10 grame de 
phylloxericidâ dată de d-lă Maiche. După trei c^ile 
o comisiune constată că acâstă licâre nu numaî că nu 
strică la vie, dâr o imputernicesce și mai multă, âr e- 
fectulă său asupra insecteloră și oueloră loră e așa de 
mare încâtă nu s’a mai putută găsi nici o philloxeră 
viuă. Acâstă phyloxericidă nu e scumpă și nu costă 
decâtă o centină și jumătate de fiă-care rădăcină cu
prinsă cu desăvârșird de stricătârea insectă. Ca mijlocă 
preservativă se pune și mai puțină philloxericidă și ast
felă cheltuiâla e fârte neînsemnată. In Francia viicul- 
torii încârcă, în aceste momente, în mai multe localități 
acestă nou tratamentă datorată d-lui Maiche.

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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OursuJu la bursa de Vieus. Bursa de Bueuresei.
din 4 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 107.70
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 80 
împrumutul^ căilorfi ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.40

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) ....------

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

Bonuri rurale ungare . . 105.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.25 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișii............................ 105 25
Bonuri cu cl. de sortare 105 25
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bonuri croato-siavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vino ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu

ung.................................  120 75
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.75 
Renta de hărtiă austriacă 84 85 
Renta de arg. austr. . . 85 20
Renta de aură austr. . , 118 35 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 863 —
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 278.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.99
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 24

Renta
Renta

împr.
Credit

»
>
*
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

română (5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6%) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

H
>
»

(7%) • • 
(5°/o) •
(7°/o) . .
(6%) .
(5o/o) • •

Augustă st. v.
Cunip.

93—
97—
88—
32—

103—
87—

100—
92—
82—

urban

» » , .
națională a României 500 Lei 1020

- - ■ 270
214

13.75 
2.01

1886.
vând.

94—
98—
88i/a
34—

101—
88—

101—
93—
83—
1030

273
216

14.25
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 5 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vend 8.72
Argint românesc . . . . •> 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI................. r - * 9.96 9.99
Lire turcescl..................... , > 11.27 > 11.30
Imperiali......................... 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» • • * 100.50 * 101.50
Ruble Rusesc!................. . • > 121?/a » 122?/a
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Concursă.
Pentru ocuparea postului de învgțătoru la scdla confesională gr, 

cat. română din comuna Mocodu, în vicariatul^ Rodnei, cu unu salaru 
anuală de 240 fl, v. a. apoi cortilu liberă cu 2 odăi padimentate și 2 
grădini de pometă și legumi, prin acesta se escrie concursă.

Doritorii de a ocupa acestă postă voră avea a-șl așterne supli- 
cele loră pănă la 26 Septemvre a. c. st. n., în care di după s. liturgiă 
se va ținea și alegerea — cătră subscrisulă senată scolastică, provSdute 
cu testimoniele de servită, de moralitate și de cualificațiune.

Din ședința senatului scolastică confs. gr. cat.
Mo codă, în 15 Augustă 1886.

Leontt Vertîcii, Ștefanii Puica,
președinte. notară ad hoc.

Conspectulu operațiuniloru 
institutului de creditu și de economii , ALBINA* 

în luna Augusta 1886.
Intrate:

Numerariu din 30 Iuliu 1886 ....
Depuneri....................................................
Cambii răscumpărate...............................
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 
Interese și provisiuni . 
La fondulă de pensiune
Moneta
Efecte 
Conturi 
Diverse

vendută 

curente

fl.

>
>
>
»
> 
»
» 
»
»

Esite: Suma fl-
J

\ •

5 •

88,102.55
117,115.65
234,320.11

14,017.87
16,464.14

103.26
7,407.98
6,770.50

22,096.23
1,884.78

508,283.07

(Avisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (jlarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. IRANS*

Depuneri...............................................
Cambii escomptate ..........................
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 
Interese pentru depuneri..........................
Contribuțiune și competințe ....
Salarie și spese ....................................
Moneta cumpărată....................................
Conturi curente ....................................
Diverse ....................................................
Saldulă Numărarulni cu 31 Aug. 1886.

Suma fl. 508,284.07 
losifu Lissai, m. p.

Comptabild.

Sibiiu, în 31 Aug. 1886.
P. Cosma m. p. 

Director esecutiv.

Mersulu trenurilorU

fl.
»
>
»
»
c
>
<

145,317.56
232,813.11

19,257.80
327.20

48.20 
2,080.62 
9,735.45 

28,288 34 
1,147.20 

69,263.59
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pe linia Predealil-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predealii-lSudapesta
Trenă 

de 
peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibufl

RucurescI

Predeală ((
4.50
9.32

7.30
1.14

Timiști

Brașovâ

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sigliisora

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Toiușfi 
Aiudtt 
Vințulă de cuști 
Uidral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(Clnșiu

Nedeșdu
GhirbBu
Aghirișfi
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratcn
Rfiv
Mezd-Te'egd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Lailăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56

~Ă3Î
6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3.29
6.38

Viena 3.00

9.56
10 29

1.45
2.32
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02 

.30
10.50

11.34
11,52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3.12
4.59
5 30

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15

—Ă00

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.34
8.59
9.56

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b

5.17
5.25

10.—

Nota: Orele de nâpte suntO cele dintre liniile grâse.

Budapesta—Predealii

Trenă 
omnibufl

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibufl

Trenă 
de 

pere6ne

Trenă 
amnibus

Viena 11.10 — — 1
—

Budapesta 7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.44 7.29 9.11 11,40
P. Ladâny 2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 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 —
Ghirbeu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu .— — 4.36 6.24 —

— 10.28 5.05 6.43 —
10.45 __ — 7.03 —

Apahida 11.14 — — 7.26 —
Ghiriș 1.06 — — 8.51 —
Cucerdea 2.01

— z 9.31
9.43

—

Uiâra 2.10 _ — 9.51 —
Vințulâ de susC 2.19 _ — 9.58 —
Aiudă 2.33 _ — 10.24 —
Teiuștl 3 35 — — 10.44 --

Crăciunelii 4.09 __ - — 11.28
BlașG 4.29 — 11.44 —
Micăsasa 5.08 — 12.18 -—.
Copșa mîc.< 5.45 — — 12.36 —
Mediașît 6,06 — — 1.22 6.01
Elisabetopole 6.45 — 1.56 6.40
Sigiștivs 7.40 — — 2.34 7.20
Hașfaleu 8.07 — — 3.02 8.01
Homorod 10.05 — — 4.41 10.05
Agostonfalva 11.02 — — 5.30 11.02
Apatia 11.37 — — 6.03 11.37
Feldiâra 12.14 — — 6.35 12.14

1.09 — — 7.14 1.09
OlBlyO V 11 1.55 5.45 — — 1.50
Timișii 2.53 6.22 — — 2.48

f 3.28 6.47 — __ 3.23
Predoalu ) — 4.56

BucurescI 9.35 11.45 9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-Ioră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușii- .4 radft-Budftpesta Budapesta-Aradfr-Teiuștt.

Trenă 
omnibufl

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peraâne

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnlbua

TTeiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.C0
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradsi 3.37 — 5.25
Siimeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19|
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.28 Zam 7.14 - - 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 ... 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 . — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
ISndapesta 6.50 — 8.16 | Alba-IuHa 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Simeria (Piski) Petr©ș®i5d

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua persdne persdne persdne omnlbua omnlbua

Aradf» 5 48 6.05 Sisweria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Eațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07

9.02 — 9.08 SPetroșeul — 4.04 6.39

TiiBfflJșdra-Arad ti Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă do Trenă do Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persdne omnibus omnibus omnibus de pors.

>Timâș6ri& 6.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33
Merczifalva

7.46
— — Banița 7.27 10.14 —

Orczifalva — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 ,12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Strein 10.16 12.58 —
Aifad^ 9.27 — 8 17 10.53 1,35 —


