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echilibrulă europână, autoritatea supremă euro- 
jână, care ar fi cliiămată sS scutâscă statele mai 
mici de nedreptățire și de încălcările celoră pu
ternici, mai esistă numai în teoriă, în articulii 
cliareloru liberale. De aceea „Viedomosti“ se 
M’ovâcă cu atâta încredere la „autoritatea" pu- 
teriloră semnatare ale tractatului din Berlină.

Vedemu în ce consistă acâsta autoritate, 
Domnii Giers și Bismarck fiueră, âr ceilalți tre
bue s§ jâce pe câtă timpă nu suntă harnici și 
n’au curagiulă a risca odată și râsboiulă.

Astfelă nu-i mirare, dâcă cabinetulă rusescu 
nu se sâmte nicidecum îndemnată a primi pro
punerile de împăcare ale guvernului bulgară și 
cere sâ se retragă dela putere. Rusia totdâuna 
„fidelă" tractatei oră, cum ar putâ sâ ’șl calce 
peste autoritatea ei propria, ce o esercâză ca pu- 
;ere semnatară cu ajutorulă principelui Bismarck?

Acâsta o înțelegemu, mai greu de înțelesu 
e pentru noi rolulă nehotărîtă și umilitorii, ce 
pare a fi din nou chiămată a’lă juca în concer- 
tulu „autorității supreme europene" monarchia 
nâstră. Nu pledâză nicidecum în favârea diplo
mației austro-ungare nesfiala, cu care generalulu 
Kaulbars pretinde, că acâsta diplomația este în- 
țelâsă cu misiunea lui. Adevărată, că între a- 
liațl, cum se cjice că suntă cele trei împărății, 
ar trebui se esiste o perfectă înțelegere. Orga
nulă ministrului de esterne din Viena se lapădă 
însă de generalulu Kaulbars, dovâdă că înțele
gerea este departe de a fi perfectă.

Și bre desvbltă mai mare dibăciă și este mai 
norocâsă diplomația englesă ? Scimă că Anglia 
a fostă aceea, care a ațîțată pe prințulă Alexan
dru în contra Rusiei, pentru ca apoi să-lu pără- 
sâscă lăsându-lu să cacjă jertfă resbunărei rusesci. 
In locu de a-șl îndrepta greșâla, Anglia continuă 
cu politica ei perfidă și șovăi țâre, în care ni
meni nu mai pâte avâ încredere.

In fața unei „autorități europene", care nu 
pâte face nimică pentru ei, sărmanii Bulgari 
suntă avisați și în viitoru la propriele loră pu
teri, în apărarea libertății și a neaternărei tînă- 
rului loră stată. Ei voră trebui în cele din urmă 
să înghenunche înaintea forței, dâr să-și facă 
numai datoria pănă în sfârșită, căci provedința 
veghiază asupra destinului și a libertății po- 
pâreloră 1
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Cu I Octomvre 1886 st. v., s’au începută inul nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.
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repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu num&rulft fâșiei sub care 
au primită diarulă. ■

Domnii ce se voră abona din nou să binevoescă 
a scrie adresa lămurită, și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.BrașovtL, 8 Octomvre 1886.
Sein importante ne sosescă astădi din Bul

garia. Presupunerea nâstră, că Rusia vrâ acum 
s& împingă înainte pe Turcia, ca să-și pbtă 
ajunge mai ușorii scopulă ce-lă urmăresce în 
Balcani, se adeveresce.

Grabdan-effendi, care a făcutu parte și din 
comisiunea ce avea să revisuâscă statutul!! orga
nică alu Rumeliei orientale, a sosită erl în Sofia 
cu scopă de a face presiune asupra guvernului 
bulgară ca să satisfacă măcară pe jumătate vo
inței Țarului. Totodată ni se anunță, că agenții 
diplomatici ai mariloră puteri nu voră merge la 
Tîrnova spre a asista la ^deschiderea Sobraniei. 
Ca să nu se dică, că acâsta o facă numai din 
complesanță cătră Rusia, dânșii s’ar fi scusată 
cu greutatea drumului și cu lipsa de cuartire în 
numitulă orașă.

Altădată nu se mai scia de asemeni „ca
lamități", representanții puteriloru nu se spăi- 
mântau nici de drumulă lungă nici de locuin
țele din orașele bulgare. Acum însă, tocmai în 
momentulă, când statele europene ară trebui să 
sprijinâscă și să încuragieze nisuințele de inde
pendență ale regenței bulgare, se opună deodată 
o mulțime de piedeci, o mulțime de calamități 
pretinseloră „intențiuni bune“, de cari „se con
ducă “ puterile semnatare ale tractatului de Ber
lină. Pâte fi o dovadă mai flagrantă pentru 
indiferența Europei, pentru necalificabila purtare 
a mariloră puteri față cu Bulgarii ?

Se vede că agenții diplomatici ai puteri- 
loră au adoptată părerea diarului rusă „Viedo- 
mosti", că Bulgaria din causa depunerei prințu
lui Alexandru, ce n’a fostă prevăzută în consti- 
tuțiune, cade din nou în starea din 1878 și că 
singura autoritate legitimă în Bulgaria este a pu
teriloru semnatare ale tractatului de Berlină, din
tre cari nici una n’a recunoscută regența bul
gară .

Afară de acâsta trebue că influințâză multă 
atitudinea măritori! puteri, „situațiunea grea" și 
„nesiguranța între răsboiu și pace" de care vor 
besce organulă d-lui Bismark. Și în adevără 
spre a evita încurcăturile seriâse nu e adi ni- 
mică mai comodă pentru diplomația europână 
decâtă a obli cărările politicei rusesci anti-bul- 
gare.

Este unu atestată de mare paupertate, ce 
și’lă dă din nou diplomația europână, dâr ce 
importă dâcă se va mai da încă o lovitură te
ribilă principiilor!! de dreptate și de dreptă in
ternațională? Europa, <j.eu, nu e de vină, pentru 
că în realitate o Europă de multă nu mai este,

Crisa bulgară.
— Din Petersburgii se anunță, că acolo se crede 

că prințulă de Battenberg are în Berlină ună sprijină 
așa de puternică, încâtă e posibilă să se întârcă în Bul
garia. Dâcă s’ar închide doi ochi în Berlină, reîntorcerea 
lui ar fi chiar sigură. In sferele de susă se vorbesce 
adeseori despre Curtea cea mare și cea mică din Berlină 
și se face o deosebire destulă de mare între curentele 
ce domnescă acolo. Se mai adauge, că posițiunea lui 
Giers ar fi sdruncinată.

— In consiliulă miniștriloră bulgari majoritatea s’a 
pronunțată pentru a se convoca Sobrania câtă mai cu- 
rândă la Tirnova. Convocarea va fi pâte pentru 15 Oct. 
îndată după constituirea Sobraniei ministerulă va suleva 
cestiunea de încredere. Dâcă negocierile cu Rusia voră 
rămânea fără resultată, o deputaț.iune din tote clasele va 
pleca la Petersburg și la alte Curți europene spre a cere 
să se propună ună candidată la tronă. Sobrania va ac
cepta pe ori-ce candidată, afară de Nikita, Petre Kara- 
georgevicl său pe ună prință de rangă inferioră. E 
neîndoiosă, că și ex-prințulă Alexandru are o partidă 
tare, der guvernulă declară, că elă nu va fi realesă, 
pentrucă ar fi o provocare a Rusiei și prințulă Alexan
dru nici n’ar primi acum alegerea. Dâcă nu se va 
isbuti cu nimică din causa refusului Rusiei, atunci deo
camdată s’a proectată ună ’6felă de republică cu o re
gență în frunte. Astfelă se crede că Sobrania va țină 
cam multă.

— 0 scire rusească din Sofia spune, că numărulă 
oficeriloră arestați este de 85. Șeseprecjece oficeri, cari 

se aflau arestați deja au putută fugi la Bitoli, unde pri" 
mespă leafa întrăgă dela consululă rusă de acolo, pe 
când 14 ofițeri uu putută scăpa în Rusia. Toți cei 85 
oficeri închiși și-au dată demisiunea din ordinulă guver
nului bulgară.

— „Novoje Vremja", în fața evenimenteloră din 
Bulgaria, constată că Rusia are mânele libere și adaugă 
că drumulă prin România este liberă, deârece acestă 
țără n’are nici ună interesă d’a se apropia de Austro- 
Ungaria. Francia în occidentă și România în orientă 
suntă pentru Rusia doi aliați prefioșl. Rusia păte 
spera însă să mai câștige încă ună aliată.

— „Morning Post“ află că Rusia a propusă Tur
ciei o acțiune comună contra Austro-Ungariei și ’Englite- 
rei, în condițiunile următăre: Turcia să reocupe Bosnia 
și Herțegovina, Rusia să stabilâscă protectoratulă ei asu
pra Bulgariei, și Egiptulă să fiă ocupată de trupe tur
cesc! și francese. Sultanulă n’a primită propunerea, cu 
tote că ea a fostă sprijinită cu multă căldură de cătră 
Francia. Turcia a declarată că voiesce să lucreee în 
acordă cu puterile.

— Idea de ocupațiune s’a înmormântată, rfice o 
telegramă din Petersburgă, și partisanulă ei celă mai 
zelosă, Katkow, sulevă întrebarea, la care e lesne de răs
punsă : pentru ce Kaulbars, a cărui misiune trebuia să 
sufere ună eșecă, a observată ună tonă așa de amenin- 
țăloră, decă nu esista intenția, ca vorbeloră să le ur
meze fapta? Cu sgomotulă, că posiția lui Giers e sdrun
cinată, stă în legătură părerea lui Katkow, că misiunea 
lui Kaulbars a întreruptă crisa favorabilă Rusiei, înce
pută în urma unei reacțiunl naturale, dândă astfelă si- 
tuațiunii din Bulgaria o diversiune nefavorabilă. Acum 
foile își esprimă mai pe față părerea contra ocupațiunii, 
care se vede că e părăsită. Se ține contă și de ună 
deâcită de o sută de miliăne ce se prevede pentru anulă 
acesta. Cum stau lucrurile astăzi, Rusia trebue să în
trețină raporturi bune cu Germania și cu Austria, deși 
numai în exterioră, de cumva nu e gata la ună răsboiu 
imediată contra unei coaliții europene. Chiară și „Swiet“ 
consiliază pe Katkow să-și deschidă ochii. Decă Rusia 
vre astăzi ocupațiunea, atunci după părerea colonelului 
Komarow să cere neapărată mobilisarea. Atunci ună 
milionă și jumătate ămenl ar trebui așezați la granița 
austro-germană. Rusiajsă iasă definitivă din alianța celoră 
trei împărați, unindu-se îndată cu Franța. Cincizeci mii 
omeni să se trimâtă în Asia pentru o eventuală acțiune 
contra Afganistanului. Der aceste condiții nu se potă 
împlini. De acea opinia publică escitată se împacă cu 
idea, ca Rusia să aștepte pănă la răsboiulă eventuală 
franco-germană. Cu tâte astea e probabilă că se voră 
înmulți trupele din teritoriulă transcaspică, față cu încur
căturile crescânde ală Angliei în India. Decă Rusia va 
mai întări și escadra mediterană, atunci s’a făcută to- 
tulă, câtă permită împrejurările politice în acestă 
momentă.

— S’a făcută cunoscută oficială în Sofia convo
carea Sobraniei pentru 15 Octomvre. Corpulă diploma
tică se va duce la Tîrnova unde va fi sesiunea. Depu- 
tațiuni de ale Zankoviștiloră au presentată proteste contra 
alegeriloră. Se asigură, că în câteva cjile consululă rusă 
din Sofia va pleca, lăsândă pe cancelarulă consu
latului să gereze afacerile. Alte consecințe nu se aștâptă.

— Se asigură prin cercurile diplomatice din Parisă 
că Rusia nu va lucra în Bulgaria decâtă numai dâcă 
Sobrania va face o manifeHațiune în favârea prințului 
Alexandru.

-- „Telegrafului" din BucurescI i se anunță, că 
sub-colonelulă Șivarov, comandantulă de brigadă din 
Șumla, abia a sosită la Rusciucă și imediată a fostă 
arestată, după£ună ordină primită din Sofia. Comar.dan- 
tulă Filoff, care a fostă arestată fiindcă a visitată pe 
Kaulbars, este revocată din funcțiune, âr în loculă său 
s’a numită căpit. Iliin.

Respunsu la interpelarea lui Komjathy.
In ședința de Sâmbătă a camerei din Pesta, mi- 

nistru-președinte a răspunsă la interpelarea ce i-a adre- 
sat’o deputatulă Komjathy în afacerea notarului Herbert 
din Cinci-Biserici.
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supra modului cum să bată apa’n piuă. Ună curiosă a 
intrată în sală tocmai când Kulturegyletiștii strigau că
tră celă ce voia să cetăscă nu sciu ce cazaniă: „nu ne 
trebue! nu ne trebue! prea lungă!» Obosiseră și ei de 
atâta maghiarisare, îndeplinită într’o oră și ceva între 
păreții salei. Atunci președintele îi invită »la ban
chetă /« Eljenurl răsunară în sală și porniră să-și înece 
amarulă în drăgălașele pahare, ca de obiceiu după fiă- 
care întrunire Kulturegyletistă. Toasturile ni le-ar pute 
comunica ună seceleană, care s’a rătăcită printre ei, 
de sigură de dragulă banchetului, — o fi simțită bietulă 
omă ună golă în stomacă.

—x—
Comitetulă parochială dm Caransebeșă a decisă a 

pune o cruce monumentală de marmoră la mormentulă 
răposatului căpitană Dimitrie Miculescu, care a testată 
bisericei casa sa din Caransebeșă. Rădicarea crucei mo
numentale se va îndeplini, dice »Fâia Diecesană“, în diua 
marelui martiră Dimitrie, în 26 Octomvre a. c. cu oca- 
siunea parastasului, ce se va ține conformă testamentului 
pentru sufletulă în Domnulă fericitului binefăcătoră ală 
bisericei.

—x—
Adunarea generală a comitatului Zips a pusă ad 

acta petițiunile în afacerea Ianski, după ce mai ânteiu 
a trasă ună perdafă, între păreții salei, celoră de partea 
lui Christen în contra lui Herbert.

—x—
In cele 12 academii de drepții din Ungaria suntă 

înscriși pentru semestrulă ântăiu ală anului școlară 
1886/7 685 ascultători, cu 45 mai puțină ca în anulă 
trecută. Cei mai mulți suntă în Dobrițină, er cei mai 
puțini în Sibiiu, a cărui academiă se apropiă de totala 
desființare.

—x—
Suntemă informați, că societatea americană pentru 

asigurarea vieții „Equitable" a intraLă în relațiuni de a- 
faceii cu institutulă „Albina" din Sibiiu, care e autori- 
sată a face asigurări pe viâță în numele societății „Equi- 
table.»

—x—
Bietulă „Ellenzek“ nu mai scapă de colica șovi

nismului. Atrage atențiunea asupra unei inscripțiuni de 
pe o firmă din apropiarea primăriei din Clușiu, care „spre 
cea mai mare consternare a Clușiului maghiară sună în 
limba germană: L. Ileidlberg, Glaser." — Bate-te-ară 
consternările, „Ellenzekule!«•

—x—
Totă în acea ^patriotică* fâiă cetimă: „Intr’una 

din ultimele ședințe ale camerei deputațiloră, în care 
vorbise Iuliu Horvath, trecea din gură’n gură următorulă 
cuvântă de spirită: Parturiunt montes et nascitur par- 
tikularts—mus. Adecă: se scremă munții și se nasce 
șorecelulă, broșura lui Horvath întitulată »Particularis- 
mus,< în care autorulă se ocupă în modulă „patriotică* 
despre Ardeală

—x—
In comuna Tapio-Szecse din comitatulă Pestei, din 

125 copii obligați, cercetâză scâla numai 38, ceilalți 
suntă ocupați, cu consimțâmântulă părințiloră, la pro- 
prietarulă de acolo, care cu tote provocările ce i s’au 
făcută nu vrea să concedieze copiii. Inspectorulă șco
lară a avisată pe solgăbirăulă să ia copiii cu forța dela 
proprietară și pe părinți să-i pedepsâscă. — Der pe 
proprietarulă ?

—x—
In districtulă grănițariu Niepolo mice-Cracovia s’au 

arestată de gendarmî austriacl 25 de soldați grănițerl 
ruși, cari deșertaseră. Aceștia se plângă, că suferă 
ome și bătăi. Desertorii voră fi estradați.

—x—
Cum se cinstescă „patrioții» ne arată următârea 

scrisâre privitore la afacerea Bokros-Ugron, despre care 
am dată amărunte. Etă cuprinsulă scrisârei ce o pu
blică advocatulă Bokros în foile ungurescl la adresa de pu- 
tatului Ugron: „Domnule! Ai găsită cu cale să folosesc! 
într’ună discursă, ce l’ai ținută în dietă, espresiunl o- 
ensătâre și clevetitore la adresa mea și după aceea ai 

găsită și cuviinciosă a refusa, sub pretexte de nimica și 
sub titluri invențiose, să dai satisfacțiunea cerută pen
tru acăstă ofensă. Purtarea dumitele a fostă dela înce
pută ordinară și demnă de dispveță, și dovedesce că 
ești îndrăsneță numai în răința d’a cleveti, de altmintrelea 
ești ună omă de nimica, miserabilă și lașă.« — Acum 
e rendulă ^patriotului» Ugron să răspundă.

Ni se scrie, că preotulă Gregorie Boca din Ruși- 
munțl ar nemulțămi forte multă poporală prin purtarea 
sa. Așa între altele ni se comunică că de vără, pentru 
a înmormânta pe ună bătrână Grigorie Rusu, i-a cerută 
iului acestuia, fiindcă n’avea baril gata, moșia tată-său. 
cpcândă că-i va întorce o parte din ea și 10 fl. Neîn- 
voindu-se fiulă răposatului la acăsta, a trebuită să-i dea 
preotului o obligațiune, de cuprinsulă că, decă pănă la 
0 Augustă — obligațiunea s’a scrisă pare-ni-se în Iulie

Ministrulă-președinte Tisza: D-lă deputata Komjathy 
m’a interpelata în ședința dela 29 Septemvre asupra afa- 
cerei, că vice-notarulă Herbert din Cinci-Bisericî a fosta 
degradata de cătră una tribunala de onore din rangula 
de ofieeră în reservă, și m’a întrebata, că față cu art. 
de lege XL din 1868 considera ca admisibilă, ca una 
tribunală de onore militară să cheme la bara sa pe ună 
cetățână ală statului, care nu stă în serviciu activă, și 
că am de gândă, să facă pașii necesari în acăstă direc
țiune.

înainte de tâte observă, că § 54 ala art. de lege 
XL din 1868 sună astfelă : »Oficerii de reservă și de 
honvedi și soldații, cari nu suntă în serviciulă activă, 
stau cu privire la tâte raporturile cetățenesc! și în afa
ceri penale și polițienesc! sub tribunalele și autoritățile 
politice “.

Acesta’i ună fârte importantă principiu de dreptă, 
care de sigură fiecine trebue să-lă ferescă de călcare. Cu 
tâte astea trebue să observă de altă parte, că tribuna- 
lulă de onâre militară în afaceri polițienesc! seu penale 
nu posede nici o judicătură, nici nu pâte posede ; sin- 
gurulă său cercă de activitate se mărginesce numai a es- 
priine simplu detragerea rangului de ofieeră acelora, car! 
ca oficer! au comisă, fiă și în afară de serviciu, ceva ce 
nu se unesce cu caracterulă de oficeră. In acestă casă 
în sentința tribunalului de onâre, care pâte că și d. de
putată a cetit’o, se dice espresă, că d. Herbert, decă ar 
fi fostă în serviciulă activă, ar fi fostă supusă procedurei 
disciplinare; dâr tocmai fiindcă nu se afla în serviciu ac
tivă, tribunalulă militară s’a mărginită numai la ceea ce 
aparține cercului de activitate ală tribunalului de onâre.

Deârece eu nu vădă că s’a călcată principiulă ac
centuată de d-lă deputată și socotită și de noi ca fârte 
importantă, după care cei ce nu stau în serviciulă activă 
cu privire la tâte raporturile loră amintite în legea ci
tată stau numai sub legile civile, nu mă simță chemată 
a face mai depărte pași în acăstă afacere. Bogă a’mi 
lua camera răspunsulă la cunoscință. (Aprobări în drepta).

Bela Komjathy spune, că interpelarea lui a fostă 
rău înțelăsă de mulțl. Protestâză în contra susținerei 
că ar fi voită să ofenseze persone în cameră. Cultura 
lui nu-lă lasă să facă ofense personale. Dâcă ar fi in
tenționată acesta, ar fi făcut’o afară din cameră. Elă nici 
numele aceloră domni nu le cunâsce, cari s’au simțită 
ofensați.

Ce privesce răspunsulă ministrului-președinte, era 
pregătită la elă. Scia elă că în Ungaria suntă militarii 
în adevără atotputernici, (Adevărată e! Așa el în stânga 
estremă) și că aci nu se respectă nimică, nici chiar le
gea. (Aprobări în stânga estremă, contraziceri în drepta). 
Ceră scuse, Maiestatea Sa a sancționată art. de lege XL 
din 1868, dăr acele prescripțiuni ale tribunalului de e- 
nâre pe basa cărora i s’a făcută procesă respectivului 
domnă, pe care- de asemenea n’am onore a-lă cunâsce, 
nu s’au tractată niciodată aci în dietă, prin urmare ar 
fi necesară, ca acelea să se aprobe și de dietă, căci nu 
potă esista în aceeași țeră două norme, cari se contra- 
dică. (Aprobări în stânga estremă).

Considerândă importanța obiectului, pentru ca să 
nu se mai provâce neînțelegeri, mai alesă că și guver- 
nulă accentuâză, ca între cetățeni și militari să esiste 
buna înțelegere, rogă să se tracteze obiectulă aci în ca
meră. (Aprobări în stânga estremă).

Camera a luată la cunoscință răspunsulă ministru 
lui președinte. _________

O interpelare în cestiunea gloteloril.
In ședința dela 16 Octomvre a camerei deputațiloră 

la încheiarea ședinței deputatulă Emil Szernnecz a adre
sată ministrului honvediloră urmălârea interpelare:

Considerândă greutățile esecutării legii gloateloră, 
respective a conscripțiunei, a organisărei și a împărțirii 
cetățeniloră obligați Ia glâte; considerândă planulă de 
mobilisare, ce are să fiă gata la începutuiă anului viitoră, 
și considerândă complicațiunile situațiunei esterne, în
trebă pe d-nulă ministru:

Să lucreză deja în ministeriulă apărării țârei in
strucțiunile privitore la esecutarea legii gloleloră? Și 
ducă da:

Câtă de multă au înaintată lucrările?
In ce modă are de gând d. ministru să realiseze 

conscripțiunea: pe basa dateloră autoritățiloră bisericescl, 
său pe temeiulă dateloră obținute prin conscrierea po
porului (censului)?

Când are de gând să predea autoritățiloră civile, mi
litare și bisericescl instrucțiunile?

Are de gândă d. ministru să organiseze gloatele 
pentru anulă viitoră? și dăcă da: a luată disposițiuni 
cu privire la virîrea gloateloră în planulă de mobilisare?

Interpelarea s’a dată ministrului honvecjiimei.

SCIRILE D1LEL
Dumineca trecută s’au întrunită Kulturegyletiștii 

din Brașovă în sala sfatului din pieță, ca să desbată a-

— nu-i va da 8 fl., să-i plătăscă apoi . 18 fl. Numai așa 
s’a dusă la înmormântare. Nu mai citămă și alte fapte, 
ci ne mărginimă a atrage atențiunea ordinariatului de 
Gherla asupra acestui preotă.

—x—
Doi străini s’au presentată la redacția lui .Ellen- 

zâk»: unulă este ingineră, er celălaltă pădurară. Ambii 
suntă de naționalitate polonă, din Polonia germană, cari 
pentru motive politice fură espulsațl de pe teritoriulă 
germană. »Ellenzâk< dice că espulsații se află într’o 
stare fârte lipsită de mijlâcele de traiu, și face apelă la 
publiculă bogată ca să contribue pentru a-i ajutora, di- 
cândă: „Aduceți-vă aminte, că și noi amă avută agita
tori, contribuiți dâră, contribuiți din ce v’a dată D-deu!“
— Der adi, cine ar fi în stare să facă statistica agitato- 
riloră unguri!

—x—
S’a păcălită rău „Magyar Polgâr" dela Clușiu, 

căci — după cum scrie »Ellenzâk< — a stăruită multă 
pentru ca ună ârecare Dalmai Gâza să fiă alesă de pre- 
sidentă ală reuniunei de ajutorare, pe când acestă Dal
mai s’a adeverită că se află în cea mai critică stare 
financiară, averea lui este pusă deja la licitația. „Ellen- 
zâk« întrebă pe »Magy. Polgar“, că bre lucru prudentă 
a fostă dela elă, când a stăruită să se alegă de presi- 
dentă ală unui institută de bani ună omă ca acesta, 
ală căruia credită este atâtu de sdruncinată?

—x—
»Pester Lloyd» comunică resultatulă recensămân

tului făcută în Bedapesta. Numărulă poporațiunii civile 
presente este de 411,917; ală persâneloră care lipsescă 
momentană 16.308; ală persâneloră militare 10,640, to
tală 438,865 suflete. In comparația cu recensământulă 
din 1881 se constată ună sporă de 51,366 suflete. Cu 
privire la locuințe s’a constatată, că aprâpe a decea 
parte locuesce în cartiere de pimmțe. Numita fâia atrage 
atenția asupra nexului causală ală acestei împrejurări 
cu epidemiele ce domnesr-ă aici. Cele mai multe din 
locuințele de pimnițe suntă in circumscripțiile, unde co- 
lera și versatulă a bântuită mai tare.

—x—
Secundanții lui Christen, cari se întorseseră din 

Pesța la Cincî-BisericI, ca să provâce la duelă pe Her
bert. pentru cuvintele ofensătâre ce le adresase acesta, 
au renunțată la provocare, precum se dice, la ordinulă 
comandantului de regimentă. Astfelă s’a sfîrșilă și a- 
cestă afacere.

D-lă George Comanu, din Bungardă lângă Sibiiu a 
fostă promovată adi la gradulă de doctoră în filosofiă 
de cătră Universitatea germană Carol Ferdinandă din 
Praga Felicitările nâstre I

—x—
Printulu Grigorie Basarabii Brâncovenu, care) a 

murită Ia Parisă, era fiulă răposatului prință George Di
mitrie Bibescu și ală prințesei Zoe Brâneovânu. Elă se 
născu la 12 Decemvre 1827 și la 28 Maiu 1874 luă în 
căsătoriă pe prințesa Raluca, fata lui Musurus-pașa, am
basadorul Turciei la Londra. Elă lăsă trei copii, ună 
băiată și două fete.

—x—
Bancherulă N. E. Eisen, care a dispărută filele 

trecute din Iași, a fostă prinsă în Craiova, spună dia- 
rele din Bucuresci.

—x—
Ună numără mare de comercianțl români din Bu

curesci a înmânată secretarului ministerului de interne 
o petițiune, prin care râgă pe guvernă a revoca man
datele de espulsare date în contra comercianțiloră pălă- 
rierl I. Feil, F. Oswald și Ilias Vidcovitz, cari veniseră 
în Brașovă. Se dice că pălărierulă Prager ar intriga 
contra loră.

—x—
piarulă »France* desminte, că guvernulă ar fi pri

mită o scire despre starea sănătății împăratului Wilhelm, 
pretinde însă a sci, că starea lui inspiră temeri.

—x—
In cliua de 20 Octomvre se voră face nouă espe- 

riențe cu cupolele după ună sistemă perfecționată, des
tinate la fortificațiunile Bucuresciloră.

—x—
Astă sâră Mercur! trupa teatrală germană va juca 

„Durchlaucht liaben geruth" comediă originală în 4 
acte de Fritz Brentano, jucată în Berlină și Munchen 
deja cu mare succesă.

• Hunfalvy ’șl-a găsitu nănașulă.
Ce de sfară’n țâră și veste’n lume, că d. 

Hunfalvy-Hunsdorfer are să prăpădâscă pe Ro
mâni la congresulă Orientaliștiloră din Viena. 
Când colo o păți „marele istorică" câtă de bună, 
și numai d-sa scie ce momente de chină a trăită 
la congresă. De o cam dată âtă ce cetimă în 
„Voința Națională" că a pățită vestitulă istoriă- 
întortochâză:
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Unele diare au comisii o mare erore, dieândă că 
în congresul ă Orientaliștiloră d. Hunfalvy din Pesta a 
negală vechimea Româniloră pe malulă stângă ală 
Dunărei, fără ca cineva să-lă fi contrazisă. Adevărulă 
este că d. Hunfalvy a cetită abia începutulă lucrărei sale, 
și de îndată ce a ajunsă la enunțarea teoriei că națio
nalitatea română s’a născută la Sudă de Dunăre, d. 
Ilășdeu l’a întreruptă pentru a-i pune o cestiune prea
labilă. Imediată după d. Hășdău, o altă cestiune prea
labilă a pusă d. profesoră A. Ludovicii din Praga. Am
bele cestiunl au încurcată atâtu de multă pe d. Hunfalvy, 
încâtă d-sa a declarată, că memtriulă scit le prea lungă 
GO^sS-lă mai cetâscă, ci-Iă lasă să se publice în „Buleti- 
nulă Congresului". Peste trei c^ile, d. Hășdău a cetită în 
congresă ună memoriu despre »Elementele turcescl în 
limba română", unde erășt a combătută teoria d-lui Hun
falvy fiind aplaudată și fără a se rădica vre-o obiectiune 
contra.

Așteptămă a vedâ în „Monitoră" raportulă ofi
cială ală d-lui Hășdău asupra atitudinei sale in congresă.

Din jurulu Gurghiului, 15 Octom. 1886.
Domnule Redactară! Incepândă din 1 Sept. a. c. în 

jurulă și preste tate hotarele comuneloră aflătare în a- 
propierea Gurghiului lupii s’au îmulțită și sporită în nu
mără așa de mare, încâtă sârmaniloră omeni în vite le 
facă daune însemnate și mari. Nu credă că s’a mai în
tâmplată undeva în lume ceea-ce se întâmplă pre aicea, 
și nici că am aurită, ca undeva lupii să fi făcută o 
pradă în vite câtă au făcută in comunele aflătare în ju
rulă Gurghiului, și facă încă și acuma în continuu.

In comuna Ibănesci, după cum mi-a spusă ună lo- 
cuitoră de acolo, lupii au omorîtă pănă acuma 35—40 
vite și cai, în hotarulă comunei Hodacă 15—20 de cai, 
în hotarulă comunei Glajieria 25—30 cai, în hotarulă 
comunei Cașiva 6—10, cai în hotarulă comunei Orșio- 
va 5—10 cai, în hotarulă opidului Gurghiu 5—8 cai, și 
acuma s’au îndreptată spurcăciunile și bestiele de lupi 
și în alte părți, căci în săptămâna trecută în hotarulă 
Sân-Mihaiului au omorîtă lupii ună cală ală preotului 
de acolo și două iepe totă ale aceluia le-au încolțită 
(ruptă) de nașă, eră în hotarulă comunei Chiheriul in- 
ferioră în 10/10 a. c. nâptea lupii au omorîtă ună cală 
și pre ună omă cu numele Ioană Cioba era să-lă mânce 
de viu, numai noroculă lui că a avută la dânsulă lem 
nușe(aprinjore, chibrite) și retrăgându-se, când lupii se 
apropiau de elă, arunca cu lemnușe aprinse asupra loră 
și numai așa, cu mare greu, a putută scăpa viu și ne
vătămată.

Aici preste totă între omeni a intrată frică mare, 
încâtă dupăce înserâză nu cuteză a merge din sată afară 
âră vitele preste nâpte le țină închise in grajdă, pentru 
ca lupii să nu le omâre.

Apoi omenii spună, că acești lupi suntă albi la 
pără(?) și umblă mai mulțl la olaltă, în glâte mari; 
nâptea se preumblă prin comune fără pică de frică. 
Așa în 13/10' a. c. dela ună omă din comuna 
Chiuceșiu lupii au trasă o gâscă din coteță afară, și 
ună purcelă din ocolă l’au prinsă și l’au mâncată în 
uliță înaintea porții respectivului. — Și potă să facă 
bestiele ce voră voi, pentrucă âmenii nu posedă armă, 
fiindcă trebue să plătâscă dare pe ele, — și afară de 
aceea, dâcă nu posedă licențe de vânată, și nu au te
ritoriu pentru vânată, nu le este ertată a purta armă, 
și nici că le este ertată a împușca; ci trebue și-să siliți, 
și aceia cari au, să le țină în casă după ușe acățate în 
cuiă fără a se pute folosi de ele. Amară și năcasă e 
asupra sărmaniloră âmenl și nimenea nu pășesce la 
mijlocă spre a le ajuta.

Speranța tuturora este in sosirea Alteței Sale princi
pelui de corână Rudolfă; atuncea și prin vânătarea ce 
se va întreprinde, dâră și lupii se voră mai înprăștia și 
pustii, că altcum, dâcă bestiele acestea nu se voră vâna 
și alunga, preste iernă afară de pră^ile cele mari în 
vite, voră face și alte rele de care să ne ferescă Dum
nezeu pe toți. Mai. . —

Convocare.
Membrii și toți cei ce voiescă a se înscrie de membri 

ai despărțământului VI ală »Associațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română», suntă prin 
acăstă convocare invitați a lua parte la adunarea gene
rală a despărțementului, ce se va țină în Deva la 30 
Octomvre 1886 st. n. înainte de amâZl la 11 âre în 
localitatea scâlei române.

Deva la 15 Octomvre 1885.
Ioană Papiu, m. p. Franciscă IIosszu Longină, m. p. 

directoră. actuariu.

Ultime sciri.
Moscova, 18 Octomvre. ț)iarulă „Viedomosti“ 

respun^endă farului „Fremdenblatt,“ spune că 
din causa depunerei prințului, depunere nepre
văzută de Constituțiune, Bulgaria cade din nou 
în starea în care se găsia în 1878, și că singu

ra autoritate legitimă este a puteriloru semnatare 
ale tratatului dela Berlină, dintre cari nici una 
n’a recunoscută regența bulgară. „Viedomosti“ 
expr’mă neîncrederea fața cu Austria și conchi
de că a venită timpulă pentru a fini cu pyg- 
meii politici ai Bulgariei.

Sofia, 18 Octomvre. A apărută la Sofia ună 
nou diară bulgară redactată în limba francesă: 
„Libertâ.“ Primulă său articulă tratăză despre 
cestiunea legalităței alegeriloră pentru marea a- 
dunare , elă conchide că datoria guvernului este 
de a convoca adunarea pentru a alege câtă se 
p6te mai curendă pe prință, căci a devia din 
acăstă liniă de cenduitâ este a trăda interesele 
țârei.

Viena, 18 Octomvre. „Fremdenblatt“ vor- 
bindă de pretinsele aserțiuni ale generalului 
Kaulbars, reproduse într’o depeșă a „Agenției 
Havas“, spune că la Viena nu se scie că|genera- 
lulă Kaulbars înainte de a pleca în Bulgaria, 
să fi avută ocasiune a da 6re căroră persăne 
competinte esplicațiunl asupra misiunei sale și 
mai puțină încă a aduce o perfectă înțelegere 
asupra procedăriloră sale. Era ceva conformă 
cu rapărtele diverseloră state ca generalulă Kaul
bars, sosindă la Sofia, să intre în legături ami
cale cu colegii săi din Austro-Ungaria și Ger
mania, dâr acâsta n’ar corespunde nici situațiunei 
nici fapteloră a voi să se deducă de aci ade- 
siunea representanțiloră străini și mai cu sămă 
a representantului Austro-Ungariei, la tăte de
mersurile și acțiunile generalului Kaulbars.

Viena, 18 Octomvre. O scrisăre datată din 
Petersburgă și adresată „Corespondenții Politice41 
desvoltă ideia că Rusia n’are de gândă să ocupe 
Bulgaria, afară numai dâcă va fi sub impresiu- 
nea unoră evenimente cu totulă neprevăc].ute. 
Rusia va aștepta schimbarea opiniunei în Bulga
ria. Ea va fi atunci în stare să-și recâștige te- 
renulă pentru ună momentă, dâr speră că prin 
atitudinea sa corectă și pacinică, va împiedica 
Europa de a se pune mai pre susă de declara- 
țiunile guvernului rusescă, sancționândă actuala 
stare de lucruri, cu tătă opunerea cabinetului 
din Petersburgă.

Berlină, 18 Octomvre. „Gazeta Germaniei 
de Nord“ respinge aserțiunile ziareloră din opo- 
sițiă cari afirmă că prințulă de Battenberg a 
abdicată pentru a cruța Bulgariei o ocupațiune 
rusească. Tocmai din causa acestei abdicări 
Bulgaria e deschisă influențeloră rusesc! de tăte 
felurile, și că situațiunea în Europa pare fărte 
grea. Prințulă de Battenberg este respun^ătoră 
de nesiguranță între resbelă și pace, Acăstă ne
siguranță nu ar exista dâcă prințulă de Batten
berg ar fi domnită conformându-se tratateloră și 
aducendu-și totdâuna aminte de originea sa ru
sească, cum a făcut’o la plecarea sa.

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

SOFIA, 20 Octomvre: — Gabdan-ejfendi a 
sosită erl aci, ca se stăruescă pe lângă guvernă a 
amâna deschiderea Sobraniei. Agenții diplomatici 
nu se ducă la Tîrnova, ca să asiste la deschide
rea Sobraniei. Ca motive ale neparticipărei se 
aducă călătoria împreunată cu greutăți și cala
mitățile încvartirărei.

RUSCIUCtl, 20 Octomvre. — Pericululu 
unei ocupațiunl ruse nu e înlăturată. Rusia nu pri- 
mesce nici ună pasă de împăcare ■ din partea actu
alului ministeră, ci cere retragerea lui dela gu
vernă.

PARISU, 20 Octomvre. — Crisa ministe
rială s’a înlăturată. Sarrien și Sadicarnot își 
păstrâză portofoliurile.

DIVERSE.
Cununia. — D-lă Dionisiu Laszlo, comerciantă-lips- 

cană, îșî va serba cununia cu d-șâra Irena Lazar, la 
26 Octomvre n. în biserica catolică din locă.

Păstrarea cartofiloru erna. — Grădinarii sârbi seu 
bulgari, cari — din nenorocire — suntă aprope unicii 
ce cultivă cartofii în România, și-au scosă din pământii 
acăstă prețiâsă plantă. Cei mai mulțl gospodari începă 
a’șl face provisiunile loră de ârnă și, spre rușinea nâstră, 
amă văZută chiar agricultori cumpărândă cartofi din pieță 
pentru întrebuințarea casei loră, deși numai din câteva 
cuiburi putâu scâte și spre vânZare într’aceslă ană rodi- 
toră pentru cartofi. S’au scrisă destule articule într’acâstă 
revistă de modulă culturei și trebuința d’a se Introduce 
cartafulă în marea cultură și mai alesă de către săteni. 
Pentru astă dată voiu arăta mijloculă pentru a se păstra, 

în beciu, chiar doi ani cartofii: Să se așeZe, pe vreme 
rumosă, cartofii în mușchiu subțire, bine uscată, punân- 

du-se fiăcare cartofă la 2 degete depărtare unulă de al
tuia; chiar de se strică câte unulă, nefiindă în atingere 
ci ceilalți, stricăciunea nu se întinde.

Cunoscerea untdelemnului. — Se scie că unt.de- 
emnulă cela mai bună de mâncare e celă de măsline, 
bine fabricată și păstrată. Dâcă după gustă se pâte deo
sebi bine dâcă untdelemnulă e râncedă sâu gustosă, nu 
e totă astfelă ca dâcă e amestecată cu untdelemnur 
scose din semințe. Ună profesoră ală scâlei naționale 
de agricultură din Francia comunică deunăZI academiei 
de sciințe descoperirea sa prin care pâte, în ună sfertă 
de câsă, a se cunâsce dâcă untdelemnulă de măsline e 
curată. Acestă mijlocă constă în încercarea untdelem
nului prin bicromatulă de potasă și prin acidulă azoto- 
sulfuric. Dâcă untdelemnulă devine verZui e semnă că 
e curată de măsline; dâcă e verde-galbenă sâu galbenă, 
e probă că e amestecată. („Gaz. Săt.“)

Teatru germanii în Brașoviî.
Primulă abonamentă l’a încheiată trupa directoru

lui Dorn cu piesa »Anti-Xanthippe« sâu „răsboiu femei- 
loră,« comediă originală în 3 acte de Rudolf Kneisel. 
Acâstă coinediă nu face parte din șirulă lucrăriloră dra
matice nesărate și neisprăvite ale timpului modernă, ci 
are ună înțelesă, ună sâmbure, care face pe spectatoră 
să urmărâscă cu interesă joculă de pe scenă dela înce
pută pănă la sfârșită. „Anti-Xanthippe" este o reuniune 
de bărbați, care și-a propusă a libera pe toți bărbații 
însurațl de sub pantofulă nevesteloră loră, âr pe holtei 
a-i reținâ de a intra Jîn jugulă căsătoriei. Membrii, cei 
mai mulțl holtei, declară răsboiă femeiloră. Soția unui 
„erou ală pantofului," care era să fiă primită în socie
tate, descopere complotulă și, de spirită cum era, cu con- 
cursulă nnei amice a ei, ală căreia soță era între con
jurați, răușesce a băga discordiă între membrii «Anti- 
xanthippei. • Cei doi soți se reîntorcă la nevestele loră și 
hobeii se căsătorescă de-a-rândulă riscândă chiar a a- 
junge sub stăpânirea pantofului. Idea căsniciei și a tra
iului bună cu femeile învinge în cele din urmă definitivă 
prin căsătoria președintelui societății cu-o rudă a ero
inei. Dâmna Dorn, ca Henrietta, a secerată ună suc- 
cesă completă, dândă o nouă probă, prin vioiciunea și 
eleganța jocului, despre talentulă ei escelentă dramatică. 
D-șora Erna (ca Jenny Bartels) a jucată cu multă pri
cepere, d-șâra Spiller a esecutată asemenea tarte bine 
rolulă său mai mică, Dintre actori s’au distinsă d-nii 
Rosen (Brunau) Deutschinger (Hallslădt) și Lignori (Fle- 
cker. Bubliculă a aplaudată, dâr greoiă și în multe ca
șuri unde trebuia se aplaudeze n’a aplaudată. Somno
lența, de care pară a fi cuprinși visitatorii teatrului de 
aici, pote că provine în parte și din întunecimea ce dom- 
nesce în sala teatrului, care este de totă slabă iluminată.

Erl, Marți, s’a representată una din piesele nesă
rate, der .Walzerkonig", despre care vomă raporta în nu- 
mărulă viitoră.

Bibliografia.
Buletinulă Societății geografice române, publicată 

prin îngrijirea d-lui George I. Lahovari, secretară gene
rală ală Societății. Anulă VII, trimestrulă 2 din 1886. — 
Societatea geografică română este fundată în 1875 și 
stă sub președința și protectoratulă regelui României 
Carolu I. — Buletinulă: Anulă VII, trimestrulă 2, 1886 
are sumarulă următorăl Partea I: «Actele societății", și 
anume catalogulă cărțiloră intrate în biblioteca acestei 
societăți (urmare), prin care se înșiră ună bogată nu
mără de scrieri și documente vechi și fârte valorâse, 
procurate și dăruite de diferiți autori și patroni ai so
cietății, precum și din partea unui forte mare numără de 
societăți geografice din tăte părțile Europei. Totă în 
partea I se publică o circulară cătră toți directorii de 
licee și gimnasii din România, prin care Societatea geogr. 
rom. publică ună concursă de geografia între elevii, cari 
în anulă acesta au absolvată clas, IV liceală sâu gim- 
nasială. Partea a Il-a: 1) Câteva etimologii geografice 
române, conferință de d, Grigore Ioană Lahovari. In 
partea acâstă d. Lahovari presentă publicului cetitoră 
bogate deducțiunl și descoperiri elimologico-geografice, 
arătândă istoriculă și originea numiriloră singuraticeloră 
localități din țâră, făcute cu ajutorulă reguleloră filolo
gice și avândă de basă o aprofundată cunoscință istorică. 
2) Câteva pagine din economia rurală a Rusiei, de d. 
B. S. Aureliană. Autorulă arată starea agriculturei și 
măsurile luate pentru a desvoltă și perfecționa unele 
din ramurile producțiunei pământului în Rusia, din care 
o parte însemnată are mai multe puncte de asămănare 
cu România în ceea ce privesce agricultura. Din acâstă 
eausă scrierea d-lui Aureliană e de fârte mare interesă 
în ceea ce atinge îmbunătățirea economiei rurale a Ro
mâniei. In suplimentulă broșurei aflămă: Materială pen
tru a servi la facerea unui dicționară istoricăjși geogra
fică pentru România, adunată de d. George loanu La
hovari. (Urmare din fascicula I, care cuprinde 1000 nume)J 
— Buletinulă so-ietății la toți membrii se distribue gra- 
tisă, pentru nemembri se prenumără cu 10 frânei pe ană. 
Brețulă acestui numără e 5 franci. Tote comunicările 
suntă a se adresa d-lui George I. Lahovari, Bucuresci, 
strada Vestei Nr. 4.

RECTIFICARE. In nr. de erl ală fâiei nâstre, 
pag. 3, șirulă 10 din susă de pe colâna 1, în locă de: 
caractere firme și neînteresante, să se cetâscă: caractere 
firme și neinteresate.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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■Jur suin )a buraa da Vioua 
din 19 Octomvre st. a. 1886.

Bursa «le Sîucuresci.

Rentă de aură 4°/0 • • • 107 7!’
Rentă de hârtiă 6»/0 . . 93 - 
împrumutul» căilor» ferate 

ungare...................   • 151.50
Amortisarea datoriei căi

lor» ferate de ost» ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi
lor» ferate de ost» ung. 
(2-a emisiune) .... — —

Amortisarea datoriei căi
lor» ferate de ost» ung.
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zniș»............................ 10450
Bonuri cu cl. de sortare 104.50
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

vin» ung............................98.50
împrumutul» eu premiu

ung................................. 121 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.10 
Renta de arg. austr. . . 83 95
Renta de aur» austr. , . 114 90 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare....................... F 65 —
Act. băncel de credit» ung. 288.75 
Act. băncel de credit» austr. 280 60 
Argintul» —. — GalbinI

împărătesc! .................5.91
Napoleon-d’orI .... 9.91
Mărci 100 împ, germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 30

Cota oficială dela 7 Octomvre st. v. 1886.

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5%)

» convert.. (6%) 
îrnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0) .

* >> » (5%) .
» » urban (7%) .
* ’ » (6°/0) .
» » ’ (5%) •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

Cutnp. vcnd.
91— 92—
93— 94—
873/4 88%
33— 35 -

103— 104—
87- 87%

lOOVa 101%
92— 93—
83% 84—

500 Lei 1020 1030
268 270
210 212

. . 15.% 16.—
îră. . 2.03— 2.04

Cursulu pioțui Brașovu
din 20 Octomvre st. n. 18B6.

Bancnof e românesc! . . Cump. 8.50 Vând . 8.52
Argint românesc . . . . . . » 8.45 * 8.50
Napoleon-d’orI................. . . » 9.87 > 9.91
Lire turcescl..................... . . » 11.26 > 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.30
Galbeni............................. 5 89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 117.50 • 118 50
Ruble Rusesc!................. . . » 120.— > 122.—
Discontulă . . . » 7—10% pe ană.

ș Dsliita fls
In Strada Vămei Nr. 614 am clescliisu 

o prăvăliă de făină și de producte și 
acesta o făcu cunoscută onoratului publică, con
sumatorii de făină neuitându de onorabilele eco- 
nome de casă cu observarea, că vândă numai o 
făină frumosă și bună de coptu din prima 
moră de vaporii brașovenă (Erste Kron- 
stădter Kunstmuhle) și că voiu observa strictă 
ca serviciulu să fia curatu și solidă.

Rugându-me de binevoitorulu concursă 
publicului me recomandă cu deosebită stimă

Alfred Seewaldt.

8I
I ---... ... XX 1—3 Brașovu, Strada Vămii Nr. 614. W

alu

Nr. 842/1886.
a. f. sc. c. d.

Edictu de licitatiune.
5

M 6 r a din E n t r a d a m , proprietatea fondului scolastică cen
trală ală districtului Năseudă, se va da pe (lece ani încependă din 
l-a Ianuariu 1887, în arendă la licitațiunea ce se va ținea acum și mi- 
nuendo dela prețulă de strigare de 3000 fi. v. a. arendă pe ană până 
la suma ce o va afla de îndestulitdre subscrisa comisiune.

Licitatorii voră depune spre a putd lua parte vadiulă de 300 fl. 
v. a. în bani gafa sdu în hârtiă de stată scăzute cu 10% sub cursulă 
dilei, însă nici decâtă preste prețulă nominală. Timpulă licitațiunei cu 
gura se pune pe 31 Octomvre 1886 dela 9—11 bre înainte de amăcp, 
în cancelaria administrațiunei primindu-se și oferte în scrisă pană la în- 
ceputulă licitațiunei.

Condițiunile speciale se potă ceti aici în 6rele oficidse.
Din ședința comisiunei administrătore de fondurile scolastice centrale 

din districtului Năs6udu în 17 Septemvre 1886.
Președintele: SecretarulO:

Ioană Ciocanii. Ioacliiniii Mureșiann.
Lâttam

Beszterczbn, 1886 bvi Oktober 116 10-6n:
Br. Bânffy Deezsd,

tâispăn, kirâlyi biztos. 1—2

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I*redealii-Bu<lapesta și pe linia Teiaișu-Aradul-Oudapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

I*redealri-Budapesta ISudapesta—Predealil

Bucurescl

Predeal» (
(

Timiș»

Brașov»

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod»
Hașfaleu

Sigliișora

Elisabetopole
Mediaș»
Copsa mic»
Micăsasa
Blașiu
Crăciunel»
Teinșft
Aiud»
Vințulfl de sust.
Ui6ra
Cucerdea 
tthirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Gbirbău
Agbiriș»
Stana
Huiedin S
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vdrad-Vclințe

Oratlia-mare
I
<

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă
omnibus

4.50
9.32
9.56

10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

Viena
(
>
1

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.H
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
II 31

11.52 
12 31 
12.48

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

8.00
8.86
9.0?
9.32

iO.ll
10.5'.
12 16
12.5d

1.21
2.02
3.06'
3.38[
3.54*
4.0b1
4.50
7.23

Nota: Orele de nopte sunt»

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheiy 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agbiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea

Hidra
Vințul» de 
Aiud» 
Teiuști 
Crăciune.l»
Blaș» 
Micăsasa 
(tepșft Mie 
Mediaș» 
Elisabetopolt- 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov»

Timiș»

i

1

Fsnsf

r

Predealu

Bucurescl

r
ll.io|

7.40 
1105 

2 02 
4. i2

1.1.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1 41
2.C0
2 35
2 48
3.20
3 36
4.< 0
4.3
5.12
r.,37
7.0
7.43
8.11
8.41
9 21

i
Trenă 

de 
jmrsone

Trenă 
omulbue

(
(

cele dintre liniile grose.

2.—
3.58
5.28
6.58

3 10

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

5.45
6.22
6.47

11.45

7 38 
o 40

9.14
9.24
9 41

10.19
11 38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

i

8.03
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28
6.i6
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Tciutytt- i . adăi-Budapesta Budapesta- Aradft-'iPeiușft.

Trenă Trenu Trenă de Trenă de Trenfi Trenfi
omnibus omnibus persâne persdne de perddne omnibut

Teiușft
Alba-Iulia

Viena 11.1011.24 — 2.40 12.10 —
11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52

•y- 4.22
4.50 Szolnok

1
11.20
4 10

12.41
5.45

—

Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață ■1 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8.55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42 — -

Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11. 07 —
Aradik 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 ^2.29
Budapesta — — 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Te&uș^i 1.29 1.41 —

A r ad ft-Ti ».■• 1 știra Sinaerfia (Piski) Petroșeu#

Trenă 'Trenă de Trenă Trenă de Trenă Tronă
omnibno peraâne mixt peniăne oînnibns mixt

Aradft 5.48 6.05 SSwuerfa 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmelh-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
— — — Banița 3.05 — 6.4')

Tfiamișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

’Onaișdra-Aradfr Petreșeul—Simeria (Piski)

Trenu dc Trenfi do Trenă Trenă Trenă Trenă
perflâno peradne omnibuH de pers. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva

7.46
— — Banița 10 48 — 6.53

Orczifalva — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Arșdiilă nnn 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arad A 9.27' — 8 17 Sisneria 153 — 10.31


