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BrașovtL, 15 Octomvre 1886.
Sâmbătă nbptea contele Ferdinand Beust, 

fostulti cancelarii imperialii, a încetată din viață 
în castelulă dela Altenberg. Elu a trăită aici de 
mai mulți ani retrasă de lume și dată cu totulă 
uitării chiar și de cătră aceia, cărora le-a făcută 
odinidră cele mai mari servicii.

Numele Beust ne readuce în memoriă epoca 
mariloră schimbări săvârșite la 1867 în viâța 
interidră a monarchiei habsburgice. Beust a în
cheiată pactulă cu Ungaria, elă a introdusă 
dualismulă, elă a pusă în practică sistemulă de 
supremațiă germano-magliiară, de a căruia con- 
secențe fatale după câțiva ani a trebuită însuși 
să se înspăimenteze.

După bătălia dela Koniggrătz, Beust, care 
fusese ministru conducătoră ală Saxoniei, aliata 
monarchiei ndstre în răsboiulă dela 1866, ajunse 
deodată ministru de esterne ală Austriei în Oc
tomvre 1866, 6r după retragerea lui Belcredi fă 
numită în 7 Februariu 1867 ministru-pre,ședințe.

Beust, Saxonulă, care nu cunoscea mai de 
locă raporturile încurcate interidre ale acestei 
monarchie, avu cu tdte aceste curagiulă de a se 
apuca de resolvarea grelei probleme, ce i se 
presentă în 1866, și, încredută în capacitatea sa 
și în dibăcia sa ca bărbată de stată, o rupse 
cu vechile tradițiuni ale politicei austriace.

Și care a fostă resultatulu?
Ilă vedemă cu ochii. Astădl, după mdrtea 

fostului cancelară austriacă, acea fdiă vienesă, 
care pe când era elă încă la culmea activității 
sale publice, îlă lăuda pentru genialitatea, cu 
care a sciută să împartă stăpânirea asupra mo
narchiei între Nemți și Unguri, scrie, nemerită, 
despre contele Beust:

„E adevărată că Best n’a împlinită tdte 
speranțele „patrioțiloru". Ceea ce a făcută elă 
a purtată încă prea multă timbrulă grăbirei și 
ală lipsei sale de cunoscințe în ceea ce privea 
raporturile încurcate austriace, mâna sa prea 
pripită la trăbă a stricată de multe ori mai 
multă decâtă a făcută bine....'1

Și în adevără ce vedemă a(jî?
Nimeni nu este mulțămită cu opera saxo

nului Beust. Ungurii nu suntă mulțumiți cu 
dualismulă, dedrece, dică ei, Ungaria n’a deve
nită printr’însulă ună stată de același rangă cu 
Austria, de care ea încă și acum este dependentă; 
Nemții nu suntă mulțumiți, fiindcă nu potă domni 
peste monarchiă ca mai înainte; Slavii nu’să 
mulțumiți din causă că se semtă scurtați în 
drepturile loră și asupriți; âr Românii ?

Reminiscințe durerdse deștâptă în noi Ro
mânii epoca fapteloră „mărețe“ ale contelui Beust, 
ca cancelară ală Austriei. Nu pentru că a dată 
Unguriloră, ceea ce li se cuvine ca națiune, ci 
pentru că le-a dată în unele privințe mai multă 
decâtă li se cuvenea, le-a sacrificată înainte de 
tdte cu desăvârșire și fără de nici o condițiune 
Arddlulă și drepturile politice naționale ale Ro- 
mâniloră, despre ale căroră relațiuni, ca poporă 
însemnată ală monairchiei, nici ideă n’a avută.

Ce-i dreptă, deja antecesorulă lui Beust, 
contele Belcredi, părăsise causa Ardealului — ba 
din nenorocire o părăsiseră chiar mulți Ardeleni 
— dâr este sciută, că Beleredi punea încă dre- 
cari condițiuni, cerea drecari garanții dela Ma
ghiari, spre a feri Ardealulă d’a se face cu tim- 
pulă ună pașalîcă ungurescu în tdtă forma.

Cancelarulă Beust n’a mai vrută să scie 
nici de aceste condițiuni și în graba lui de a 
vedd pe Unguri împăcați a lăsată țâra cu po- 
poru cu totă pe mânile și pe omenia loră.

De morți însă să nu vorbimă de rău.
Beust pdte să fi avută cele mai bune in- 

tențiuni pentru monarchiă, însă n’a cunoscută 
năcazurile și durerile ei din întru și de aceea 
n’a putută să producă resultate maî favorabile. 

Numai cu arta diplomației nu se va pută ferici 
niciodată o țâră în lume.

Nu de diplomați mari ca Beust, ci de dmeni 
de inimă și cu cunoeeință de lucru a avută lipsă 
monarchia ndstră la 1866.

Crisa bulgari.
Parisu, 24 Octomvre. Scirî private din Moscova 

anunță, că 2 divisiunl rusesci, pe picioru de resbelu, sunt 
în lagără lângă Odesa, Sevastopolu și Nicolaiev, gata sc 
plece la Vama.

Odesa, 23 Octomvre. Sein venite din Crimea sem
nalată o mare activitate în pregătirile maritime ale Ru
siei; se dice mai cu stimă, că escadra Măr ei Negre a pri
mită ordinulu se facă o aprovisionare considerabilă în 
alimente și munițiuni și se se țină gata a porni pentru 
o destinațiune încă necunoscută.

Sofia, 24 Octomvre. Zancoviștii respândescă scirea 
că trei cuirasate rusesci suntă trimise înaintea portului 
Varna. Acestă scire e considerată ca o închipuire.

St. PetersburgQ, 24 Octomvre. piarele rusesci spună 
că Rusia este destulă de puternică pentru a fi generăsă 
der asemenea că e gata, la ună semnă ală Țarului, a 
nimici pe vrășmașii săi, ori cari ar fi.

Constantinopolu, 23 Octomvre. Cale indirectă. Adi 
dimineță au fostă mai multe intrări și eșirl la Ildiskiosk 
și au provocată nouă sgomote despre schimbări ministe
riale. Acestă mișcare a fostă probabilă causată de soi
rile privitore la înarmările maritime ale Rusiei în marea 
năgră. Acâsta ar esplica asemenea ordinulă dată de-o- 
dată, cu tote grelele negociări, de a semna ună contractă 
cu o usină germană pentru furnitura a 12 torpilori, cu 
o sumă de vre-o 6 miliâne de franci. Afară de ăcâsta, 
Sultanulă ar fi ordonată diferite alte pregătiri și cumpă
rări maritime, pentru vre-o trei-deci și cinci miliâne de 
franci.

Berlină, 24 Octomvre. Aci circulă scirea, că Prin- 
țulă Alexandru se pregătesce de plecare. Se dice că 
chiar dilele aceste își va părăsi familia, ducându-se 
d’ocamdată în Austria și continuândă d’aci calea spre 
resăritu. Se mai dice că cercurile înalte d’aci l’ar fi 
consiliată să* renunțe la acestă plană.

Sofia, 24 Octomvre. Programa deschiderei marei 
Sobranie este următârea: Ună mesagiu ală regenții, care 
începe cu o restrînsă schiță istorică a evenimenteloră 
ce au condusă la marea Sobraniă, consacră câte-va cu
vinte căldurăse de mulțumire prințului Alexandru, vor- 
besce apoi despre înalta misiune a adunării naționale și 
apeleză la patriotismulă tuturoră într’o crisă așa grea, 
în care se găsesce țâra și într’ună momentă de o însăm- 
nătate așa de mare, în care se hotăresce pâte pentru 
totdâuna asupra sorții patriei. Intr’acestea se întreprind 
încercări de reconciliațiune cu Rusia. S’au făcută deja 
primele demersuri. Notabili bulgari, cari trecă dreptă 
personae gratissimae în Petersburg, au plecată deja acolo. 
Se înțelege că aducerea la îndeplinire a acestei programe 
depinde de evenimente. Suntă temeri de turburărî, pre
gătite de Zancoviști. Și atitudinea lui Kaulbars nu ins
piră încredere și e posibilă, ca dînsulă să aibă proiecte, 
ce stau diametrală opuse cu politica Rusiei, afișată nu 
de multă oficială.

Berlină, 24 Octomvre. țfiarulă „Post< spune, că 
punctulă de gravitate ală cestiunii bulgare este în rapor- 
tulă Rusiei față cu regența actuală, care va fi în curendă 
înlocuită printr’o regență zancovistă dreptă dâr pentru 
unirea legalisată cu Rumelia orientală. Mai alesă acestă 
punctă trebue avută bine în vedere; de și partida na
țională, de frică să nu fiă gonită din posturi și perse
cutată, resistă cu o perseveranță de admirată. Rusia își 
va ajunge scopulu fără multă paciență și bani.

Germanii și Ungurii.
„Magdeburgische Zeitung“ publică următâ- 

rele date statistice interesante, pe care Românii 
să nu le trâcă cu vederea, avândîî importanță 
mare și pentru ei:

E ună faptă puțină cunoscută, că germanismulă în 

Ungaria—Ardeală, cu tote măsurile de maghiarisare, a 
sporită în cei 20 de ani din urmă. Germanii din vestulă 
Ungariei, în numără de vr’o 380,000 capete, ca și cei 
din Bănată, nu numai și-au susținută teritoriulă limbei 
loră, ci în unele locuri și l’au mărită. Pe când în 1830 
erau în Ungaria-Ardeală 1,100,000 Germani, în 1870 
s’au sporită la 1,700,000, în 1880 la 1,800,000. La 
acesta se mai adauge, că la anteriârele conscrieri ale 
poporului Israeliții se mărturiseau de aparținători limbei 
germane, pe când în 1880 din 670,000 Jidovi s’au nu
mărată mai multă ca jumătate la Maghiari. In Bănată 
trăiau în 1835 vr’o 150-160,000 Germani. Acjl trăescă 
acolo cel puțin 375000 Germani, numiți „Șvabi", cari și 
în viitoră se voră estinde peste teritoriele române și sâr- 
besci. In Badea seu în comitatulă Baci-Bodrogă, numă- 
rulă Germaniloră a sporită în cei 50 de ani din urmă 
dela 100,000 la 180,000, și în comitatele Tolna și Ba- 
ranya, așa numita »Turcia șvabă11, Germanii s’au spo
rită dela 1835 încă p’atâta. Chiar Sașii ardeleni au 
sporită, deși încetă în cele 227 comune rurale săsesci 
ale Ardealului dela 1765 poporațiunea a crescută dela 
90,000 la 155,000 suflete și în cele 8 orașe săsesci a 
crescută numărulă Germaniloră dela 25,000 la 48,000 
capete, abstrăgândă de aceea, că vr’o 30,000 Sași au 
trecută în România seu s’au așezată în Buda-Pestâ și 
Viena, și în alte piețe mai mari ale Austro-Ungariei

Numai în micile insule limbistice germane din munții 
metalici ungari, anume în regiunea dela Kremnitz și 
Deutsch-Pralen, în Zips, în pădurea Bakonvjși în comi
tatele Zala, Samogy, Raab, Strigoniu, Alba regală bate 
la ochi repedea împuținare a elementului germană. Ast- 
felă Buda in 1820 a avută 25.000 locuitori germani. 
Pesta avea atunci 62,000 locuitori, cari în cea mai 
mare parte se numărau la Germani. Din ultima cons- 
criere a poporațiunei dela 31 Decemvre 1880 resultă însă 
esistența a 198,000 Maghiari (cu Jidovii—Red.) și numai 
120,000 Germani. Este clară, că maghiarismulă în ca
pitala Ungariei s’a sporită atâtă de multă de o jumătate 
de seculă nu numai prin imigrare, ci și prin maghiari- 
sarea Germaniloră. Dincolo de Dunăre erau înainte cu 
50 de ani două orașe libere regesci curată germane și 
43 comune urbane curată germane. Acjî suntă tâte de 
limbi mixte. Intre cei 12,000 locuitori ai Oedenburgului 
abia erau acum 50 de ani vr’o 200 Maghiari, adl suntă 
5000 față cu 18,000 Germani. JRaab a fostă la 1830 în 
parte mare curată germană, adl e, cu tâte numerâsele 
nume de familii germane, ună orașă curată maghiară. 
Maghiară a devenită și Steinamanger, unde pe lângă 
9000 Mag. mai locuesc încă numai 1000 Germani, și Cincl- 
Bisericî, care are 20,000 locuitori maghiari și încă numai 
5000 germani. |Și în Pojună se află deja 7500 Maghiari 
pe lângă vr’o 3000 Germani. In Tirnavia mai nainte nu 
era nici ună Maghiară, adl locuescă acolo 1500. In Ma- 
riatheresiopel era la începutulă secuiului elementulă ma
ghiară și germană mai în același raportă; aȚi trăescă 
acolo 30,000 Maghiari, totă atâția Șerbi și numai 1400 
Germani. In Neoplanta trăiau înainte cu o jumătate de 
seculă numai Sârbi și Germani; a<ȚI suntă acolo mai 
mulți Maghiari ca Germani. In Zomboră e maghiaris
mulă acum duplu așa de tare ca elementulă germană, 
care înainte cu 50 de ani era în maioritate față cu lo
cuitorii maghiari. In Timișâra trăescă deja aeji 7000 
Maghiari lângă 22,000 Germani; înainte cu o jumătate 
de seculă abea era 1 Maghiară între 14,000 locuitori ai 
Timișâre’. In Aradă era germanismulă la 1835 în ma
ioritate față cu elementulă maghiară; amândouă ele
mentele însă erau împreună mai slabe decâtă Românii; 
adi trăescă în Aradă cam 20,000 Maghiari și numai 5000 
Germani. In asemenea regresă este poporațiunea ger
mană în Gremniță, Șemniță, Cașovia, Eperjes, Kesmark, 
Leutschau, Oradea-mare, Clușiu, Alba-regală, Strigoniu 
și Vață.

Aceste esemple dovedescă că orășenii germani se 
perdă în maghiarismă. Durere, nici o îndoială nu e, că 
maghiarisarea în orașele germano-unguresci va serba și 
alte triumfuri și că multe orașe germane se voră mai 
perde. Der totă asemenea nu e nici o îndoială, că marea 
massă a țăraniloră germani în Ungaria, cari ce e dreptă 
puțină consciință germană au, der cari cu tâte aste
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țină cu tenacitate la limba lor maternă și asupra cărora 
se pâte numai slabă înfluința în scâle in sensă maghia- 
risatoră — căci ce maghiarisâză scola, regermanisâză 
familia și comunicațiunea — voră trece și peste era ac
tuală de maghiarisare și peste o sută și doue sute de 
ani voră răsuna cântece germane ca și adl. Ună po- 
poră de două miliâne Germani nu se pote face nici în- 
tr’o generațiune nici în două Maghiari neaoși.

„Deutsche Zeitung“, vorbindu despre lucra
rea de maghiarisare a scdleloră unguresc!, <ljce:

Pentru ună numără de peste 100,000 Germani în 
Buda-Pesta nu esistă nici mâcară o scălă poporală ger
mană. Limba de instrucțiune în tâte scolele poporale 
(afară de două cu limba de propunere germană-ungu - 
răscă) este esclusivă cea maghiară. Chiar limba maternă 
li se propune respectiviloră copii în limba maghiară.

Suntă sc61e unde fiăcare cuvântă germană e strictă 
oprită, unde o întrebare germană a școlarului se răspun
de celă puțină cu ună avertismentă. Raportulă învăță
torului cătră școlară e anormală, pentrucă nu se ințelegă. 
Invățătorulă nu vorbesce nemțesce, său fârte rău. Ma
joritatea scolariloră nu înțelegă unguresce. Resultatulă 
instrucțiunei poporale este limbistică, cunoscința limbei 
maghiare. In scolele medii afară de unguresce și lati- 
nesce nu se mai aude altă sunetă. Abia în clasa a treia 
începe instrucțiunea în limba germană, și apoi și în fa
milii părinții incepă a o scâlcia pe unguresce, Profe
sorii, și cari o rupă nemțesce, nu se perfecționâză în 
limba germană, pentrucă o desprețuescă, afară de rari 
escepțiuni. La scâlele reale, comerciale și speciale stau 
lucrurile totă așa. Chiar și la Universitatea din Buda
pesta se’nvâță limba și literatura germană nendestulitoră 
de ună profesoră, pe când limba englesă se propune de 
trei profesori Peste totă instrucțiunea în limba ger
mană stă fârte rău.

Decă s’ar continua calea, ce a apucat’o cultura 
maghiară, atunci nendoiosă Ungaria va ajunge se fiă în 
privința culturei cu totulă isolată și >unitatea culturală 
ungurâscă» a contelui Apponyi ar lua o formă, de care 
nobilulă conte și inventatoră ală acestei desemnări răsu- 
nătâre abia și-ar putea avea bucuria sa.

Am reprodusă acestea, ca să se văclă câtă a- 
mărăciune au produsu în Germania nisuințele 
de maghiarisare. Ii!r de când cu înființarea Kultur- 
egyleturiloru, au perdutu Ungurii și celu din 
urmă grăunte de simpatia în Germania.

SOIRILE DILEI.
In Clușiu s’a pusă Dumineca trecută petra funda

mentală pentru edificarea unei sinagogi evreesci. Punerea 
petrei s’a făcută — după cum amă anunțată — cu ce
remonia. Unulă din Evreii presențl, care ocupă ună 
oficiu de frunte ală stalului, rosti o cuvântare în care 
cjise între altele: »Totulă pentru jidovime!" Sentința a- 
câsta ’i pare suspectă lui .Ellenzâk» și într’ună articula 
de fonda ocupându-se cu ea, dice că în sensă națională 
nu se pâte lua, pentrucă Evreii nu formâză o națiune; 
în sensă confesionala însă n’are înțelesă, pentrucă mai 
ântâi este națiunea și apoi confesiunea. Maghiarulă mai 
ântâi este Maghiară și apoi calvină, luterană etc. „De 
aceea — sfîrșesce «Ellenzek" — noi vremă se credemă 
cu credință neînfrâniă, că și Evreii, cari locuescă pe pă- 
mântulă acesta, în prima liniă se simtă a fi Maghiari". 
In sensulă acesta și „Ellenzek* dice că înțelege sentința : 
„totulă pentru jidovime 1“ Sinagoga este de confesiunea 
Evreiloră neologi, cari formâză o partidă mai modernă 
și mai emancipată. Serbătorirea ridicărei sinagogei a fostă 
fOrte «patriotică" ; cei mai distinși .patrioțl» din Clușiu 
au luată parte la ea; stindardele ungurescl n’au lipsită, 
cu atâtă mai vîrtosă n’au putută să lipsâscă toastele și 
banchetulă, pantrucă acestă străbuna obiceiu ungurescă, 
dice „Ellenzek* că și concetățenii loră israelițl îlă ur- 
mâză tocmai cu așa credință ca și nisce direcțî descen- 
dențl de ai lui Arpadă. — Minunată dragoste maghiaro- 
jidovâscă I Banchetulă pune vârfă la tâte.

—x—
O serbare a lui Bathory se pregătesce pentru diua 

de 12 Decemvre n, când se ’mplinescă 300 de ani dela 
mortea Iui Bathory, principele Ardealului, și mai târdiu 
rege ală Poloniei Deputațiunl din totă țâra se voră duce 
în Cracovia la mormântulă lui ^Bathory. Din Posen și 
din Polonia rusâscă nu va merge nici o deputațiune.

Ni se scrie de pe Valea Mureșului: «Gioagiulă de 
susă e o comună fruinâsă și curată românâscă, ar tre
bui deci să audimă totă numai bine de acolo. Dâr de ună 
lungă șiră de ani domnescă în acea comună mulțime 
de neajunsuri din causa judelui comunală I. B. sedusă 
de fiulă său, care e stipendistă cu 500 fl. ală archidie- 
cesei din Sibiiu, fiindcă stă mai multă acasă. Tânărulă 
stipendistă a înegrită în »Telegrafulă Română" pe proto- 
presbiterulă său fără causă, i-a succesă totă prin acestă 
diară a seduce consistoriulă și a nimici causa școlară 
jn Gioagiulă de susa prin intrigă: făcândă să se numâscă

învețătoră ună cumnată ală său fără studii. In diua de 
St. Ana și Ioachimă, multă promițătorulă tînără a co
misă ună actă urîtă față cu ună preotă locala, pe care 
fără causă l’a înegrită și în »Caliculă.< Decă unei ase
menea stări de lucruri nu ’i se va pune capătă de cei 
de susă din Sibiiu. vomă fi nevoițl noi cei de josă din 
Gioagiu să o’nfrânămă.* Xenophon.

— x—
Pentru casulu unei mobilisări, presentarea la corpă 

a reserviștilora și concediațiloră cavaleriei are să urmeze 
după o disposițiune a ministrului comună de răsboiu, în 
modulă cum se face la infanteria în casă de mobilisare. 
Ministrulă honvedimei încunosciințâză despre acâsta mu
nicipiile adăogândă, ca funcționarii de cercă în înțelegere 
cu comandele de întregire să stabilâscă modalitățile de 
presentare sub drapelă a reserviștiloră și concediațiloră, 
arătându-se și reședința cadreloră respectivului regimentă, 
în care omenii mobilisațl potă să se presinte imediată.

—x—
Ni se scrie de pe valea Mureșului: „Invățătorulă 

din Intregalde, G. Domșia, a fostă condamnată de jude
cătoria ungurescă din Aiudă, fiindcă în anulă 1884 a 
serbată diua de 3/15 Maiu. In actulu de acusațiune îi 
se împuta, că a arborată flamura României, precum și 
alte născociri ungurescl. Din causa lipsei unui faptă 
penală, tribunalulă din Alba-Iulia a achitată pe învăță 
torulă, dâr fiscalulă r. a apelată și așa Tabla r. din 
Murășă-Oșorheiu îlă condamnă la 100 fl. amendă sâu 
10 dile aresta. Invățătorulă neavândă bani, fiindcă are 
o grea familiă, a trebuită să-și facă arestulă. Sârmanî 
Români, 6re mai aveți semeni în suferințele vdstre? 
Unulu pentru toți.’ — înainte numai »patrioțiloră", 
căci vă veți asigura pagine de «aură»’ în cartea istoriei!

—x—
La datele ce le-amă adusă în numărulă de Du

minecă 230, din 12 (24) Octomvre, despre vechia casă co
mercială Dimitrie Eremia din Brașovă, ne simțimă da
tori a face, în urma informațiuniloră esacte ce ni le-amă 
câștigată, următârele îndreptări: D-lă Dimitrie Eremia a 
îmbrățișată oariera de neguțătoră cu vârsta de 11 ani;
a servită patru ani ca ucenică și cinci ani ca calfă la
frații Mandragioglu. După acesta a fostă ună ană to
varășă ală frațiloră Mandragioglu și optă ani companionii
cu Nicolae Mandragioglu, purlândă firma numele : Nic. 
Mandragioglu & Demeter Eremias. In fine despărțindu-se 
de companionulă său a purtată comerciulă mai departe 
sub firma „Demeter Eremias" timpă de 41 de ani. S’au 
împlinită așadâr tocmai 50 de ani, o jumătate de vâcă, 
de când d. Dimitrie Eremia conduce de sine stătătoră 
comerciulă, ce l’a încredințată acum nepoțiloră săi.

—x—
Din isvoră oficiosă se anunță, că negociările pentru 

încheierea unei convenții comerciale între România și 
Rusia mergă bine; Rusia primesce proibițiunea petrole- 
ului rusescă, care de alifelă cu greu ar putea face con 
curență în România.

—x—
Cetimă în „Vocea Covurluiului»: ,D. S. Carmellin, 

redactorulă Ziarului «La Concorde", care este fârte bine 
cunoscută în orașulă nostru, unde și-a începută cariera 
sa diaristică în calitatea sa de redactoră ală diarului 
„l’Echo danubien* în anulă 1865, se va stabili din nou 
la Paris, cu începere dela 1 Noemvrie a. c. țiiarulă d-sâle, 
care este devotată intereseloră țării nostre, va urma a 
apăra în Paris și se va ocupa și de interesele Orientu
lui, în specială ale României. D. Carmellin a visitată Joi 
orașulă nostru".

—x—
In dilele acestea s’a răspândită scirea că prințulă 

Alexandra de Battenberg se află în Lemberg, unde s’au 
primită în nâptea de 23 Octomvre mai multe depeșî; a- 
dresate: „Prince Battenberg, Leopol“ (Leopol e Lem
berg).

Din Gașovia se scrie cătră «Hirado", că ună oficeră 
superioră de geniu ar fi adresată cuvinte ofensătore Un
gariei și ar fi ofensată pe vicecăpitanulă orașului, care 
a și făcută arătare la magistrată.

—x—
In comuna Csebza din comitatulă Torontalîi s’a 

ivită colera în modă epidemică. Din 38 persâne ce s’au 
bolnăvită în timpă de 24 âre, 15 au murită. In co
mună domnesce mare panică.

—x—
Facultatea filosofică dela universitatea din Viena a 

numită în gradulă de doctoră honoris causa pe eruditulă 
orientală Khan Bahadur Dastur Hoshanji 1. Asa, profe
soră de limba și de literatura persană la Decan College 
în Punx și preotă supremă ală Parsevului în Dkhan.

—x—
In grădina din Mercurea a d-lui consiliară guver- 

nială în pensiune Ilie Măcelariu ună mără a făcută a 
doua <5ră mere, care suntă fârte frumâse.

—x—
„Szekely Nemzet« spune, că în Baraoltu costă chi-

logramulă de carne de vilă 14 cr.; o păreche de porci 
22 II., o vacă cu vițelă 25 fl., ună vițelă de 2 ani 11 fl.

—x—
Drn Marsilia se anunță, că corabia ungară «Vin- 

cenza Mina" din Fiume, venindă din Livorno, a naufra
giată, din causa unei furtuni violente, aprăpe de portulă 
Marsiliei. Omenii de pe corabiă au scăpată. Corabia era 
asigurată cu 62,000 franci.

—x—
Prințulă Leopold, fratele Regelui României, se aș- 

tâptă sâ mergă în țâră dimpreună eu fiulă său Ferdi- 
nand pe la sfîrșitulă acestei luni, spună fiarele din Bu
curesci.

— x—
«România liberă» spune, că este vorba de a se 

complecta facultatea de teologia din Bucuresci încă cu 
două catedre: cea de istoria dogmeloră și patrologiă, și 
cea de teologia fundamentală și arheologia biblică

—x—
In magazinulă găriloră Iașl-Unglieni se află o mare 

cantitate de porumbă și grâu cu destinația pentru Rusia.
—x—

.România Liberă» află, că în Constanta e o acti
vitate neobicînuită de esportațiă» Nici nu poți umbla cu 
trăsura pe strade și prin oborulă de cereale.

—x—
Eduard Cseli, fostulă comisară r. la congresulă bi- 

sericescă sârbescă din Carloviță, a murită.

Societatea macsdo-română de cultură «Lumina» din 
Bucuresci, în adunarea ei generală din urmă, a procla
mată membri de onore următârele persâne: Domnii 
generală Adriană, V. Alexandri, P. S. Aureliană, I. 
C. Brătianu, Dim. C. Brătianu, M. Cogălniceanu, G. 
Chițu, I. Câmpineanu, N. Crețulescu, C. F. Robescu, N. 
Ionescu, V. A. Ureche, Dem. Sturdza, B. P. Hășdeu. 
Noulă comitetă alesă pentru trei ani se compune din: 
Presidentă d. Gr. H. Grandea, Vice-presidentă d. Ioană 
Rădoi, Casier d. Ap. Teodorianu. Membrii: d-nii Popi- 
Iianu, Belimace, St. Mihăileanu. Secretară C. Cairetti. 
CensorI: d-nii P. Stoicescu, Vulpianu și N. G. Custurea. 
Adunarea a încuviințată termennlă concursului pentru 
predarea manuscrisului celei mai bune cărți de lectură, 
în dialectulă macedo-română, pentru trebuința scâleloră 
române dela Balcani, la 1 Februarie anulă viitoră.

—x—
D-ra Lucreția I. Fundescu, fiica d-lui I. Fundescu, 

deputată și directoră ală farului «Telegraphul» din Bu
curesci, a trecută cu succesă examenulă de bacalaureată 
și s’a înscrisă la universitatea din Geneva, unde va stu
dia medicina.

—x—
Astă sâră Mercur! trupa germană va juca .Fleder- 

maus", operetă de Strauss, în care va debuta d-șora 
Hermina Greiner, cânlărâță de operete dela teat rulă ger
mană din Pojună.

Serbarea dela Cartea de Argeșiu.
Cetimu în „Voința Națională? :
O serbare împunâtârâ s’a făcută Duminecă la Cur

tea de Argeșă; străvechea catedrală este redată astăcli 
cultului în antica ei splendâre. Mai bine de douâ-ijecl 
și cinci mii de omeni au asistată la sfințirea acestui 
splendidă locașă dumnedeescă, menită sâ redeștepte în 
inimile tuturora tradițiuni gloriose și simțăminte înalte 
și sâ servâscă de bacjă unui nou avântă ală bisericei 
nâstre.

Guvernulă liberală nu a perdută din vedere nici 
una din ramurile activității nostre, nici unulă din inte- 
resela nâstre morale; sciindă prâ bine din câte aședă- 
minte este urdită clădirea statului și câți factori contri- 
buescă la alcătuirea acelui totă, ce se numesce o na
țiune, elă s’a ocupată cu aceeași rîvnă de armată ca și 
de scâlă, de biserică ca și de desvoltarea nâstră eco
nomică. Deși cu ochii mereu ațintiți asupra viitorului, 
elă n’a perdută totuși din vedere trecutulă și cm o stă
ruință demnă de laudă a întreprinsă restaurarea vechi- 
oră monumente ale țârei, câte au scăpată nedistruse în 
cursulă veacuriloră; astfelă se închiagă și mai bine tra
dițiile trecutului cu aspirațiile viitorului. Astfelă se înalță 
inimile și se pregătescă pentru noi fapte mari. Țara 
întrâgă a fostă într’ună gândă și ună sufletă cu guver
nulă ; de aceea din tâte unghiurile ei a trimisă repre- 
sentanțl la serbarea dela Curtea de Argeșă, care a do- 
bendită o strălucire și mai mare prin presența Suve- 
raniloră.

Restaurarea vechiloră biserici ale țârei nu va fi 
titlulă celă mai mică de gloriă ală domniei plină de 
apte mărețe a M. S. Regelui Carolă I.

Sfințirea bisericei Episcopale a curței de Argeșă 
s’a săvârșită cu o pompă estra-ordinară. Mii de omeni 
din tâte județele și din văile cele mai depărtate ale 
munțiloră au alergată la vestirea, că se sfințesce în pre
sența Maiestățiloră Loră Regelui și Reginei celă ma
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vestitii și cela mai splendida monumenta ala Regatului 
României. Timpula cela mai frumosa a luminata peste 
acesta neasemănată serbare, er lumea adunată sta ui
mită admirânda exteriorula și interiorula minunatei clă

ii.*!. Una entusiasmu nedescriptibila a cuprinsa pe toți 
când Regele dela ușa bisericei adresă cătră poporuld, 
care umplea curtea și împrejurimile, următârele cuvinte:

Cuvântarea M. S. Regelui:
‘ Poporele, cari îngrijesca monumentele loră se 

ridică de ele singure, căci pretutindenea monumentele 
suntă povestirea viă a istoriei și oglinda trecutului, 
semnele vederate pentru generațiunile viilbre.

Amintirea faptelora renumite este în genere însem
nată prin statui; în România însă Domnii cei mari au 
înălțata biserici voind a întări astfelă mai multa credința 
adeseori greu încercată prin năvăliri păgânesci, și ca 
mărturire că cerula singura dăruește isbândele, ocro
tește de primejdii. Intâlnimă der și în plaiurile mărețe 
ale munțiloră, în văile încântătore ale țărei, numerose 
sfinte locașuri, clădite de vitejii și evlaviofii noștri Domni, 
cari priveau cu drepta cuvântă în biserică și în povața 
sa scutul cel mai puternic ala nemului românescă. Neagoe 
Basarab, rezămându-se eu ardoare pe religiă, hotărîse să 
fiă pe polele Carpațdora cea mai falnică biserioă. Meș- 
teruia Manole se pune la lucru, calfe și didari muncescă 
di și nopte și în curând se ridică pe Argeșă în josă pe 
una mala frumosa o clădire cum n’a mai fosta alta. La 
sfințirea ei Vodă întruni o adunare împunătare. Patriar- 
hula Țarigradului, patru metropoliți, toți Episcopii, toți 

a arhimandriții țărei, egumenii din muntele Atosă, peste 
o miă de preoți erau față la acâstă mărâță serbare și 
numele de Curtea de Argeșă resunâ în totă Orientală ca 
o minune vrednică de biserica răsăritenă. Asprimea 
vremei însă strică sfăntula locașă, focă și cutremură dă- 
rîmase părțile sale cele mai frumose și mândra didire 
era amenințată să fiă nimicită; poporulă pătrunsă de 
același simțămentă religiosă care a sprijinită pe strămoșii 
săi în tâte vijeliele, care a scăpată vatra loră de nă
pădiri vrășmășescl, nu a voită ca acestă scumpă odoră 
să fiă perdută și dărîmată. Națiunea dărui o zestre bo
gată și aslădi, după trei vecurl și jumătate, Curtea de 
Argeșă strălucesce în vechia sa splendore, ca o nouă 
dovadă că doctrinele vătămătare n’au putută înăduși cu- 
vioșia în inimile Româniloră și că numai prin harulă lui 
Dumnedeu se potă săvârși fapte mari și bune. Noi, 
Regina și Eu, suntemă mândri și fericiți că sub Domnia 
nostră s’a redată credincioșiloră acestă sfântă și istorică 
monumentă, care țrebue să rămână de-a pururea adă- 
postulă pravoslavnici și în care poporulă să se râge Iui 
Dumnedeu ca să binecuvinteze scumpa n6st.ră Romăniă“.

(Va urma.)

Turda, 24 Octomvre 1886.
Inteligența română din Turda și jură — în urma 

unei conferențe mai restrînse, ce a avut’o în 9 1. curentă 
st. n.. — eri, Sâmbătă, în 23 a curentei st. n. s’a întru
nită într’o conferență mai numărâsă și — a accep
tată idea, respective decisiunea conferenței precedente 
de a se înființa în Turda o societate pe acțiuni ca insti- 
tută și economii cu numele „Arieșana".

Totodată conferență primindă proiectulă de statute 
lucrată de’ comisiunea esmisă din prima conferință, — 
35 de inși s’au înscrisă ca membri fundatori și au alesă 
din sînulă loră o comisiune de 10 în.personele dom- 
niloră: Dionisiu St. Șuluțiu jude reg. în pensiune, Dr. 
Ioană Rațiu advocată și proprietară, Anania Moldoveană 
advocată și proprietară, Iacobă Lugoșianu protopopă 
Simeonă P. Moldovană protopopă emerit, și proprietară 
și fuliu C. Vlăduțiu proprietară din Turda, Ioană Mol- 
nară proprietară în Silvașiu, Petru Roșea protopopă în 
Agârbiciu, Gregoriu Popă notară cercuală și proprietară 
în Gianulă mare, și Nistoră Manciu preotă și proprie
tară în Ocolișulăjjmare cu însărcinarea să facă și să emită 
provocările pentru subscrierea acțiuniloră precum și tote 
cele de lipsă pentru societatea ce este a se înființa.

O.

Industria de casă.
Atragemă atențiunea publicului română asupra ur- 

mătorei corespondențe:
Sânte-jude, la 19 Octomvre 1886

Domnule Redactară I Deărece în vâra anului cu
rentă grindina a nimicită tale sămenăturile de pe teri
toriului comunei ndstre, bietulă poporă română de aici 
e ajunsă la sapă de lemnă, dupăce și fără acestă lovi
tură cumplită a fostă decădută materialminte mai de 
totă, așa încâtă se susțină numai cu lucrulă ddlnică ălă 
mâniloră d. e. vâra cu sapa, cosa, secerea și în urmă 
îmblăciulă, însă de prestate sortea vitregă le-a răpită și 
acestă isvoră de venită după secere și îmblăciu, căci 
păpușoiulă dupăce a fostă sdrobită de grindină a întâr- 
diată cu desvoltarea, a rămasă fără grăunță și necoptă. 
Sarcinele și greutățile publice în asemenea cașuri, în locă 
să se ușureze, pe di ce merge totă se mărescă, așa câtă 
bietulă poporă e silită a lua lumea în capă de amărâtă 
și năcăjită.

Ți se rupe inima de milă când audl plângerile și 
vaetele bietului poporă: ,Vai de noi, cu ce vomă plăti 
darea și cu ce vomă plăti nenumăratele repartițiunl, și 
alte greutăți? Acestea suută cum sunlă, fiindcă sufle- 
tulă din ose nu ni-lă potă lua, dâr e mai mare aceea, 
că vomă muri de fome cu copii cu totă.

Insă speranță de subsistință, prin vr’ună isvoră de 
venite, totă mai e, ca poporulă să nu mâră de fome, și 
acelă isvoră de venite e industria de casă.

Așa dâră bietulă poporă română din Sânte-jude 
recurge la ajutorulă și sprijinulă scumpei sale națiuni 
și nemului său românescă cu măestria sa, râgă pe on. 
publică română cu deosebire pe toți economii cei mari 
de stupărilă a’și procura cele mai folosite coșnițe de 
stupi, inventate de Gondocs Benedek, deputată dietală, 
care e celă mai vestită stupară în Ungaria.

Acestea coșnițe au forma unui conă cu escepțiune 
că despărțămentulă de deasupra e boltită; coșnița acâsta 
este din două părți, partea de dedesubtă e menită pen 
tru sporire, și partea de deasupra pentru magadină, a- 
decă pentru mierea curată.

Coșnițe de acestea la noi se potă pregăti în tim- 
pulă ernei pănă pe vremea roitului mai multe sute de 
esemplare, și cine ar voi să le posedă, binevoiâscă a 
și-le procura dela noi cu ună preță moderată, 80 cr. 
esemplarulă, pe când streinii le vândă mai scumpă. Coș
nițe simple totă din papură (spetâză) cu 50 cr. esem
plarulă. Coșnițe din carpeni și nueluțe cu prețulă de 
30 cr. esemplarulă.

Coșerci (coșuri) de mână cu două lorți în deose
bite forme pregătite, cu prețurile — 10 cr., 15 cr., 20 
cr., 30 cr., 50 cr., 1 fl. și cu câte 2 fl. esemplarulă, 
fdrte frumose. Coșerci pentru dame, adecă pentru păs
trarea instrumenteloră de lucrată și a manufactureloră 
pregătite, cu prețulă dela 1 fl. pănă la 5—6 fl. v. a. 
esemplarulă, notificândă totdeodată că aceste obiecte 
manufacturate voră fi provăcjtate cu mai multe despărță- 
minte, căptușite în coperișulă superioră, voră fi în internă 
provădute ca oglindă frumosă, și în părțile esterne în- 
frumsețate cu deosebite împletituri frumose, cu totă so- 
iulă de cirade și la pofta procuratorului cu inscripțîunea 
numelui etc.

Coșerci pentru dospirea pânei, cu prețulă: 10 cr. 
15. 20. și câte 30 cr. esemplarulă Coșerci pentru păs
trarea pânei, pentru păstrarea vestminteloru, cu prețulă 
deia 50 cr. 60, 1 fl. 2 fl. 3 fl. și pănă la 5 fl. v. a. 
esemplarulă. Coșerci pentru păstrarea sticleloră cu bău
turi spirtudse, cu prețulă dela 50 cr. pănă la 5—6 fl. 
v. a. esemplarulă.

Rogojini pentru jugă, adecă pentru scutirea boiloră 
sâ nu se strice la grumadl, când tragă în jugă pe timpă 
de plâiă, cu prețulă numai de 30 cr. v. a. esemplarulă.

Rugămă prin acâsta cu totă respectulă pe toți on. 
domni români și economi de totă specialitatea, precum 
și pre multă stimatele domne și domnișâre, cari dorescă 
rădicarea materială a nâmului nostru românescă, sâ 
bine-voiască a’și procura dela noi din susă menționatele 
obiecte de manufacturi, adresându-se Ia adresa subscri
sului în Sante-jude, comitatulă Solnocă-Dobâca, posta 
ultimă Czege, ca prin intrevenirea nâmului nostru ro- 
mâneseă binevoitoră se se potă ajuta bietulă poporă 
Sânte-judână, decăzută în lipsă și sârăciă.

Rogă cu totă respectulă și pe celelalte diare pe
riodice române a cuprinde în colânele sale acâstă ru- 
gare, în folosulă și ajutorulă nâmului românescă.

Petru Grama, 
învățătoră poporală gr. cat.

Ultime soiri.
O scrisdre din Odesa spune: Intendența nisă 

a luată măsuri a se construi barace iernatice în 
Basarabia, încăpător e dela 200 pănă la 300 mii 
oștire, cum și grajduri și șopmrl pentru cai și tu
nuri.

Prin Constantinopolă circulă svonulu, că 
Țarulu ar fi dată unu ulcas pentru chiemarea re- 
serveloră.

Privitorii la puscile de repetițiă francese, 
se scrie din Parisu „Corespondenței de Viena“ : 
O comandă de 100,000 pusei sistemă nou s’a 
făcută la manufactura din Talie. Aceste pusei 
vor fi împărțite la trei-ijeci batalidne de vână
tori pedeștri și la (Jece betalidne din devisiunea 
diu Tonkin. La sfârșitulă anului, alte două 
manufacturi voră primi comande importante. 
Coman^ile se voră face astfelă, ca în primăvara 
anului 1887 tdtă infanteria să aibă pusei sistemă 
nou. Acâstă schimbare de arme va costa vre-o 
sută miliâne lei.

Calea ferată Ben der — Reni, făcută 
în timpulă răsboiului din 1877—1878 și stricată 
de Ruși în urma răsboiului, e restabilită din nou, 
așa că pdte fi pusă în circulațiune în orice mo- 
mentă. Podurile de pe acâstă liniă suntă tâte 
de fieră.

Cu țâre desmințirile, se susține sgomotulă, 
că Erancia, Rusia și Turcia au de gându să 
câră Angliei unu termenă hotărîtă pentru deșer
tarea Egiptului. E sigură că Anglia va res
pinge o asemenea cerere și ori ce încercare d’a 
o sili să cedeze, va avea ca urmare ună răsboiu, 
dice o telegramă diu Londra.

Ministrulă de finance ală Italiei a pusă la 
disposițiunea ministrului de marină 60 miliâne 
franci pentru construirea câtorva forturi litorale 
și corăbii nouă. T6te corăb’ile de răsboiă voră 
fi provădute cu o rețea de siguranță în contra 
torpileloru. La puscile de repetițiă se lucrâză 
cu atâta grabă, încâtă în primăvara viitâre se 
voră înarma cu ele 150,000 de 6meni.

Circulă faime sinistre în orașulă nostru despre 
starea sănătății regelui Carolă ală» României. Pănă 
în momentulă încheiărei țoiei n’amă primită nici o 

scire, care se adeverescă aceste neliniștitore faime, 
nici dela corespondentulă nostru din Bucuresci, nici 
dela biuroulă de corespondență din Pesta.

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

STRIGONIU, 26 Octomvre. — La servi- 
țiulă divină, ce se va celebra mâne spre ser
barea jubileului primatelui, s’a anunțată și sosirea 
Maiestății Sale. Adi înainte de amâdi au sosită 
toți miniștrii ungurescl aici, afară de Tisza.

ODESSA, 26 Octomvre. — O telegramă a 
„Corespondenții politice" spune că s’a decisă, 
în urma dorinței consulului rusescă dela Varna, 
de a se trimite două fregate rusesci de răsboiu la 
litoralulu bulgară spre apărarea supușiloră rusesci 
din Bulgaria.

PESTA, 27 Octomvre. — Maiestatea Sa a 
sosită adi diminâță la 6% âre în capitală.

NIȘtT, 27 Octomvre. — In ședința Scup- 
cinei s’a cetită o scrisâre adressă a ministrului 
președinte, prin care se face cunoscută că s’au 
restabilită raporturile amicale între Serbia și Bul
garia (sgomotâse aplause.)

RUSCIUCtl, 27 Octomvre. — In cercurile 
bulgare esistă firma intențiune, ca imediată după 
întrunirea Sobraniei , încă înainte de verificarea 
alegeriloru, să se trimAtă o deputațiune la Țarulă. 
Metropolitulă Clemente va fi, se (jice, conducă- 
torulă deputațiunei.

PARIStJ, 27 Octomvre. — Soirea „Lloy- 
dului: ‘‘ Consululă francesă din Sofia a fostă însăr. 
cinată să nu mergă la Tîrnova.

DIVERSE.
Comerții cu femei. — 0 gazetă din New-York 

scrie: Indianii din districtulă Ionacatepek, în Republica 
Mexic, facă negoță cu femeile lorO. Ei își vendă neves
tele sâu cu totulîl sâu le închiriâză pentru o periodă ore- 
care. In casulă din urmă soția închiriată se întarce în 
casa bărbatului sâu și e bine primită. Indianii din dis- 
trictulă Tenango întrecă în privința acestui negoță pe 
confrații loră susmenționați, căci ei își vândă nu numai 
soțiile, ci și — sâcrele. Acestea din urmă suntă mai 
ieptine, ce e dreptă, căci ună exemplară sdravenu de 
sâcră se pote cumpâra pentru ună mielă sâu purcelă 1

Bibliografia.
A X-a Programă a gimnasiului românii din Bradă, 

pe an. 1885/7, publicată de Vasilie Dămianu, protopres- 
biteră și directoră. Programa acâsta conține cu privire 
la gimnasiulă din Bradă mai multe date referitore la is- 
toriculă anului scolastică 1885/6, arată evenimentele 
mai însemnate întâmplate în cursulă anului scolastică, 
statuia și numârulă profesoriloră, obiectele de învâțământă 
propuse în acelă gimnasta, conspectulă âreloră de pro
punere pentru diferitele obiecte, consemnarea școlariloră 
înmatriculați, a celoră premiați, stipendiațl etc. precum 
și starea bibliotecei gimnasiale. Estragemă din acâstă 
programă următarele informațiuni: Cu anulă scolastică 
1885,6 gimnasiulă română gr. or. cu 4 clase din Bradă 
a împlinită 17 ani dela fundarea sa. In calitatea sa de 
representanlă ministerială d. Iosifă Elischer din Sibiiu a 
visitată cu deamâruntulă gimnasiulă acesta în luna lui 
Februarie anulă trecută și s’a declarată întru tâte fârte 
mulțumită, constatândă ună progresă înbucurătoră în tâte 
direcțiunile. Au funcționată 4 profesori definitivi și unulă 
provisoră. Limba română se propune în câte 3 6re pe 
săptămână în fiăcare clasă, cea latină în câte 5 și cea 
maghiară în câte 3 pentru l-a și a 2-a clasă, âr pentru 
a 3-a și a 4-a câte 4 6re pe săptămână. Iu gimnasiu 
s’au aflată anulă trecută eu totulă 77 școlari. La sco- 
lele primare de acolo se află ună directoră și doi institu
tori definitivi; școlari în cl. III și IV primară 49. Bieții 
copilași din clasele primare suntă și ei osândiți la câte 
4 6re pe săptămână a se chinui cu limba ungurâscă. 
Biblioteca gimnasiului s’a sporită anulă trecută cu 110 
opuri în valore de 212 fl. 72 cr. De asemenea sa spo
rită și museulă gimnasiului.

Bursa <8e Bucnresci.
Cota oficială dela 13 Octomvre st. v. 1886.

Editară: Iacobă Mureșiann.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Cump. vend.
Renta română (5%). 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94% 95—

» convert. (6%) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) 103— 104—

» „ » (5°/0) • 87% 87%
» » urban (7%) . 100% 101%
• • , (6%) - 92— 93%
’ » » (5°/o) • 83% 84%

Banca națională a României 500 Lei 1070 1075
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.% 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04



Nr. 232. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursulu la bursa de Viena
din 26 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 33 |
Rentă de hârtiă 5°/o • ■ 92 60
Imprumutulti căilortt ferate 

ungare.............................151.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ost ti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .119 76

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 114 50

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.40 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zniști................................. 104.30
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50 |

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

vinii ung............................... 98.75
Imprumutulii cu premiu

ung...................................... 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 84.50
Renta de aurii austr. . . 114 05 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................... 863.—
Act. băncel de credită ung. 287.— 
Act. băncel de credita austr. 279 90 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ................... 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.89
Mărci 100 împ. germ. . . 61 35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.20

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.47
Argint românesc . . . . » 8.45
Napoleon-d’orI................. » 9.87
Lire turcescl..................... 11.24
Imperiali......................... » 10.24

Galbeni............................. r > 5.89
Scrisurile fone. »Albina» . 1 » 117.50
Ruble Rusesc! 117.—»

7—10’/, peDiscontulă

Vând. 8.50
• 8.50

* 9.89
» 11.27

• 10.27

» 5.91

* 11850

> 118.—
anii.

Pischinger-Torte, 
o tortă, care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, să găsesce în fie-care di prospetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oskar Pi
schinger, Viena, Brigittenau.

I™ V___ V7 * V

1—3

Scdlă comercială privată.
La l-a Novembre an. c. s. n. deschidă cursulu dreloră de 

instrucțiune în comptabilitatea simplă și duplă cu exerciții 
în corespondență și matematică. Durata cursului cu câte 3 dre 
pe săptămână (dela 8—9 dre săra) este preliminată pe 6 luni. Ono- 
rariulfi mensuală 5 fi. v. a. Doritorii de a participa la acestu cursă 
surită poftiți a să presenta în domiciliul^ subscrisului: târgulă 
fio su lui Nr. 19 parterre între drele 1 — 3 post meridiane, unde 
voră afla informatiunile necesare. „ ..

losira -Batiu, 
comptabilO.

g
X
X
g
X
X
X
g
X
XI

g
i

i Nr. 614. W

W In Strada Vămei Nr. 614 am deschisă 
X o prăvălia de făină și de producte și 

acesta o facă cunoscută onoratului publică, con- 
w sumătoră de făină neuitândă de onorabilele eco- 
X nome de casă cu observarea, că vândă numai o 
A făină frumosă și bună de coptu din prima 
w moră de vaporii brașovenă (Erste Kron- 
X stădter Kunstmuhle) și că voiă observa strictă 
• ca serviciulă se fiă curată și solidă.

Rugându-me de binevoitorul^ concursă ală 
publicului me recomandă cu deosebită stimă

Alfred. Seewalit
Brașovft, Strada Vămii Nr. 614

a
3—3

^1

13 3ublicațiune.
Impărțindu-se în fiă-care ană o parte din venitulti fundațiunei 

princiare „Scliwarzeiiberg-Gruner“ persdnelorfl autorisate militare, 
se provdcă acele persdne militare cu serviciulă împlinită din vechiulă 
districtă alu Brașovului dela gradulu de sergentă majoră în josă, — - 
cari se credu în drepții a fi împărtășiți din acdstă fundațiune — a-și aș
terne petițiunile loru de ajutorare negreșită pană la 10 Noemvre a. c. 
subscrisului oficiu, de 6re-ce petițiunile intrate mai târdiu se voru refuse.

Brașovu, în 14 Octomvre 1886. Căpitanatulu orășSnescă.

Mersulu trenurilor^
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia J*i*e<leaBîi-Bîsdapesta și pe linia Teiușii-Aradil-Sutlapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealîi"l£udap<esta
Trenu 

de 
persdne

I
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Tronfi 

omnibus

BucurescI 4.50
Predealâ (

(
9.32

Timiști

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

Sigliișdra 

JElisabetopole
Mediașiî 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudti 
Vințuliî de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbtiu 
Aghiriști 
Stana 
Haiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-posta

(
(

9.56
10 29

6 03
6.21

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

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 

â00| 6.05

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.501

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de nâpte suntti

3Smdaj»esis&- Predealul
Trenu 

de pers.
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

de 
persdne

Trenă 
omnibus

I
Viena 11.10 — — — —

Budapesta 7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
P. Ladâny 2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.58 9.14 1.38 —

Vărad-Velencze — — 9.24 2 06
Fugyi-Vâsârhely — — 9.41 2.17 —
Mezo-Tclegd — 7.33 10.19 2.40 —
Râv — 8.04 11.38 3.24 —
Bratca — — 12.18 3.47 —
Bucia — •— 12.54 4.07 —
Ciucia — 8.58 1.57 4.33 .—
Huiedin — 9.28 3.11 5.15 —
Stana — — 3.40 5.31 —
Aghiriș — — 4.15 5.55 —
Ghirbtiu — — 4.36 6.07 —
Nedeșdu — — 4.58 6.24 —

Clușia (
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
Apaliida 11 19 _ — — 7.36
Ghiriș 12.30 — — — 9.06
Cueerdea 1.01

106
— 9.53

10.—
Uiora 1.13 __ — — 10.09
Vințulti de sus>' 1.20 — — — 10.19
Aiudti 1.41 __ — — 10.48
Teiușă 2.C0 — — — 11.14
Crăciunelti 2.35 _ — — 12.12
Blaști 2.48 - — — 12.30
Micăsasa 3.20 - — — 1.12
Copșa mit 3 36 — — — 1.32
Mediaș ti 4.00 _ — — 2.18
Elisabetopole 4.35 _ — — 3.03
Sigișâra 5.12 — — — 3.49.
Hașfaleu b.37 — — — 4.28
Homorod 7.02 — — — 6.16
Agostonfalva 7.43 — — — 7.06
Apatia 8.11 — — — 7.46
Feldiora 8.41 — — — 8.25

Brașovă

Timiști

921 — — — 9.15
— 5.45 — — —
— 6.22 — — —

Prodoalu (

BucurescI

__ 6.47 ___ — —
■ ___ — _

11.45l"

cele dintre liniile grose.

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

TTeiuHfi- ^radft-Budaji-estia Budapesta- Aradft-'ffeiHșft.

Trenu 
omnibuB

Treuu 
omnibus

Trenă de 
pers 6 ne

Trenu de 
peradne

Trenu 
de personc

Trenă 
omnibui

Teiaișik
Alba-Iulia

11.24 — 2.49 Viena 11.10 12.10 —
11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vinț.ulă de josă 12.30 — 4.2d
Szolnok 11.20 12.41 —

Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Araidft 4 30 6.— 7.04
Sinteria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 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 Cononă 6(9 7.37 _
Zam 4.25 — .«.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 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 9/8 —
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 1107 —
Aradik 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok < 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

_ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 — -
Budapesta _ - 1 B.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 _
Viena — 6.05 TeHaașft 1.29 1.41 —

Ai’adft-TiBBsfiișiftra Simerfia (Piski) Petroșeiafi

Trenă 
omnibus

Trenu de 
peredne

Trenă 
mixt

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnlbua

Trenă 
mixt

Arad ft 5.48 6.05 SiMserfn 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva. 7.47 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64)
Timișdra 9.02 — 908 Petroșeniă 3.37 — 7.12

TJmafișOra-Aradft. Peti’oșeaal—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
persane persdne omnibus de pers. omnibus mixt

Timișâra* 6.25 5.00 Petroșeisi 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradă 9.27 — 8 17 | Slnaeria 153 10.31


