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Brașovâ, 20 Octomvre 1886.
Până în momentulft când scriemu nu ne-a 

venită nici o scire privitdre la descinderea adu- 
nărei naționale bulgare, care avea să fiă erî 
Duminecă, 19 (31) Octomvre.

De s’o fi deschisă ori nu eri sobrania, si- 
tuațiunea Bulgariei este și rămâne f6rte seridsă 
și amenințătbre. O putemu esplica cu câteva 
cuvinte: este seridsă situațiunea din întru a Bul
gariei, pentru că guvernulă din Sofia abia o 
mai pdte stăpâni și este f6rte amenințăt6re si
tuațiunea ei din afară, dedrece peste acăsta Rusia 
este stăpână.

Agitațiunile și uneltirile secrete ale dușma- 
niloru ocârmuirei și ai partidei naționale în Bul
garia au luată astfelă de dimensiuni, încâtu 
guvernulă din Sofia a crezută de lipsă a pro 
clama asupra capitalei bulgare starea de asediu. 
Numai cu acestă mijlocii i s’a părută cu putință 
guvernului a susțină ordinea și liniștea publică 
în Sofia, mai aleșii după ce cea mai mare parte 
a membriloru regenței și a miniștrilor^ suntu 
absenți și duși la adunarea națională în Tîrnova.

Partisanii lui Zancov să fi avută de gândii 
a aranja o mare adunare de poporu în Sofia și 
se dice, că guvernulă bulgaru numai de frică ca 
slugile plecate ale Rușiloru să nu provdce cu 
acăstă ocasiune vr’o turburare, a proclamată 
starea de asediu, făcândă astfelă imposibilă ți
nerea meetingului zancovistă.

Ori-cum va fi fostă, ajunge, că generalulă 
Kaulbars a protestată și în contra acestei mă
suri. Și ’n adeveră guvernulă bulgaru nu pdte 
întreprinde nimică de însemnătate, fără ca tri- 
misulă Rusiei să redice proteste peste proteste.

Generalulă Kaulbars adresdză notă după 
notă, depeșă după depeșă ocârmuitoriloră bul
gari, aci redicândă pretensiuni, aci conjufândă, 
aci rugându-se aci protestândă serbătoresce în 
numele Țarului. Scopulă acestui modă de pro- 
cedere este învederată: trimisulă rusescă voiesce 
să sguduie posițiunea din întru a guvernului 
actuală bulgară, care luptă cu atâta energiă și 
tactă pentru independența și libertatea țărei sale, 
bine sciindă că în afară acestă guvernă nu în
tâmpină afii nici ună sprijină reală din partea 
mariloră puteri.

Spre a pută cu mai mare succesă submina 
posițiunea stăpânirei bulgare, generalulă Kaul
bars se face apărătorulă oposițiunei bulgare și a 
supușiloră ruși, cari în unire ațîță poporulă în 
contra actualei stări de lucruri. Ba merse și 
mai departe cerândă să fiă puși pe picioră li
beră toți ofițerii din armata bulgară, cari au 
fostă arestați din causă, că au luată parte la 
lovitura de stată din 21 Augustă.

Cu alte cuvinte Kaulbars voiesce să asigure 
agitatoriloră pentru causa și politica rusăscă de
plina libertate, sperându, că cu ajutorulă loră îi 
va fi cu putință a răsturna regimulă actuală, 
dăcă nu astădi, mâne. Sosirea corăbiiloră de 
răsboiu rusesc! în portulă dela Varna n’are deo
camdată altă scopă, decâtă a face presiune asu
pra guvernnlui bulgară și a adunărei naționale 
din Țîrnova.

E durerosă a o spune, dăr până acuma a- 
menințările și presiunile rusesci au avută suc
cesă. Guvernulă bulgară e nevoită să cedeze 
pasă cu pasă, elă a pusă în libertate pe oficerii 
compromiși și acuma promite, că va pedepsi pe 
toți cei ce s’au atinsă de vr’ună supusă rusă. 
Ei bine, după cum se anunță au fostă arestați 
între alții mai mulți agenți ruși, la cari s’au a- 
flată proclamații în contra guvernului. Și a- 
ceștia să fiă liberați și rugați de ertare?

Negreșită, ulfimatulă, ce l’a adresată gene
ralulă Kaulbars alaltaeri guvernului din Sofia 
spune clară și limpede, că Rusia nu mai p6te 

tolera modulă cum suntă tractați supușii ruși și 
Zancoviștii.

Acestă ultimată este ilustrată prin amenin
țarea consulului rusescă' din Varna, că va da 
ordină ca corăbiile de răsboiu să bombardeze 
orașulă, dăcă prefectulă din Varna nu va da 
voia țăraniloră să mărgă la consulatulă rusescă, 
dâcă nu va retrage gendarmii aședați înaintea 
consulatului, ddcă va împiedeca debarcarea ma- 
rinariloră ruși său dăcă va opri pe consulă de 
a trimite iscăde prin satele dinprejură.

In memoratulă ultimată Kaulbars a ame 
nințată, că va părăsi Sofia cu întrăga agențiă 
dâcă nu se va face destulă pretensiuniloru ru
sesci. Guvernulu din Sofia a presimțită a pune 
în libertate pe oficerii compromiși în speranță, 
că Rusia se va mai îmblânzi și că va face și 
ea Bulgariloră concesiuni. In realitate însă Rusia 
pretinde totă mai multă cu câtă mai multă să 
vădă constrînși Bulgarii ai ceda.

Este fără îndoială introducerea ocupațiunei, 
ce s’a pusu în lucrare în Petersburgă.

Adunarea națională din Tîrnova găsesce o 
situațiune desperată. Ori ce ar întreprinde ea 
in privința alegerei unui nou principe va fi res
pinsă din partea Rusiei. Marile puteri le dă 
Bulgariloră sfatulă de a amâna alegerea pănă se 
voră înțelege ele între sine asupra candidatului. 
Acăsta însâmnă a amâna alegerea la calendele 
rusesci. Rusia p6te fi mulțumită cu o asemenea 
amânare, ea n’are lipsă de prință bulgară, ge
neralulă Kaulbars scie să le poruncăscă Bulga
riloră mai amară decâtă le-ar pută porunci ună 
prință alesă de Sobraniă, fiă chiar de viță că- 
zăcâscă.

Ungurii și parlamentul^ austriacă.
In ședința dela 29 Octomvre a camerei deputațiloră 

din Viena, cu ocasiunea desbaterei pactului austro-un- 
gară, deputatulă Lueger a vorbită forte aspru contra 
Unguriloră și anume, articululă 23, care vorbesce despre 
durata convențiunei.

Dr. Lueger (fise, că reinoirea' convenției pe dece 
ani are urmări regretabile pe terenu lă economică și po
litică. E cunoscută că unitatea armatei se păzesce cu 
multă teamă; Ungurii sciu asta și-o folosescă ca să’șl 
ducă la indeplinire pretențiunile loră economice. De 
șdse-deci de ani se înșiră în Ungaria scandalu la scan- 
dalu și tâte îșî îndrâptă ascuțișulă loră în contra legă
turii unitare a celoră două jumătăți ale imperiului. Ună 
astfelă de scandală însă se ivesce de obiceiă atunci 
când Ungaria vrea să’și îndeplinâscă ceva. Dăr de re
gulă se folosescă astfelă de evenimente, cari se potă a- 
duce în legătură cu armata imperială. Când se ivesce 
ună astfelă de evenimentă, său se crează, se pune de
odată tâtă Ungaria în mișcare. Lărmuesce minoritatea, 
lărmuesce majoritatea și lărmuesce cu ele și marele băr 
bată de stată la începută. Studenții întocmescă tumul
turi pe strade și pentru fiăcare omă nepreocupată are 
aparența, ca și cum intriga Ungaria ar fi o casă de 
nebuni și ar fi, toți nebuni. (Ilaritate în stânga estremă.) 
Când paroxismulă a ajunsă la culme, atunci pornescă 
pumpele oficiose, lasă să licărescă, că marele bărbată de 
stată Tisza are de gândă să demisioneze, maioritatea ca
merei deputațiloră unguri, care scie fârte bine, că esis- 
tența ei și-o datoresce esclusivă baniloră mariloră capi
taliști cari stau la spatele marelui bărbată de stată Tisza, 
se liniștesce și în momentulă dată pășesce afară însuși 
marele bărbată de stată Tisza și aruncă tunete în mi
noritatea, care încă totă lărmuesce. Se înțelege de sine, 
pretutindenea admirațiune pentru curagiulă și îndrăsnâla 
acestui bărbată de stată ! Intrega pressă pseudo-maghiară 
a Ungariei și totă așa pressa pseudo-germană din Au
stria exclamă plină de deșertă admirațiune: Ferice de 
Tisza, marele bărbată de stată! După comediă însă ur- 
măză tragedia. Omeni așa de bravi, cari suntă în stare 
să sprijinescă ferbintele dorințe ale națiunei maghiare 
cu atâta eroismă și abnegațiune de sine, trebue, lucru 
naturală, să fiă despăgubiți ,pentru zelulă loră și ătă! 

s« verii mâna fârte comodă în buzunarele Cisleithaniilorii 
și cu acâsta li se plătesce braviloru Unguri plata lorii.

Asta’i sferșitulă cântecului. Acestoră apucături tre
bue să li se pună capătă odată și acăsta numai așa se 
pdte întâmpla dâcă se voră regula pentru durată rapor
turile economice dintre Austria și Ungaria. Regularea 
durabilă a raporturiloră economice însă este și de aceea 
necesară, pentru ca în fine să înceteze odată priveliștea 
nedemnă, d’a d ținute doue națiuni superiorii desvoltate, 
cea germană și cea slavă, în continuă dependență de o 
națiune a Magliiarilorii, ce nu le coverșesce nici în numeru 
nici în cultură. (Bravo 1 Bravo! în drâpta). Am visi- 
tată numai câteva ținuturi germane în Ungaria și m’am 
rușinată, când am văfiută sclăvia națională în care se 
află acolo Germanii.

Vice-președintele, contele Glam, întrerupândă: Tre
bue să facă pe d. deputată atentă la aceea... (Sgomo- 
tăse întreruperi și strigăte din partea democrațiloră și 
antisemițiloră: .Libertatea cuvântului 1 Totdâuna Clam- 
Martinic!,.. Totdâuna acestă vicepreședinte!" Mare ne
liniște. Vicepreședintele repetă sunândă clopoțelulă): Mă 
rogă de liniște și să mă lăsațl să vorbescă. Am vrută se 
observă numai că nu e aci loculă a se discuta asupra 
raporturiloră interne ale statului ungară, care se desem- 
nâză cu espresiunea „sclăviă“, în care se ține acolo ună 
poporă. (Contraziceri).

Dr. Leuger continuândă: Eu credă. că cu acâstă 
ocasiune potă vorbi 'asupra acestoră raporturi. Am (Jisă 
că m’am rușinată când am vădută simțulă de sclavă cu 
care Germanii Ungariei, afară de Sașii din Ardeală, 
primescă acestă sclăviă națională și mă esprimă totă 
aci, că același sentimentă trebue să cuprindă pe Cehi 
dâcă voră cutrîera Slovăchimea ungară. (Aprobări și 
strigăte pe băncile Cehiloră: Și Croația!) Și ărășl m’am 
rușinată, cum au putută Cehii și Germanii să cerșâscă 
grațiă Ia acești îngâmfați Maghiari și să împlore spriji- 
nulă loră în lupta loră de acasă. Dâcă noi Cisleithanii 
fără deosebire de națiune vomă fi conscii de puterile ce 
le avemă (Bravo! din partea Cehiloră) și vomă găsi în 
fine ună guvernă, care represintă interesele acestei ju
mătăți a imperiului numai cu jumătate atâta hotărîre, 
cum represintă guvernulă ungurescă interesele deosebite 
ale Ungariei, atunci sunt convinsă, că Ungaria va tre
bui să cedeze (Aplause din partea Cehiloră, Antisemi
țiloră și democrațiloră). Eu propună ca articululă 23 
se sune așa: „Acâstă convenția vamală și comercială 
este încheiată pentru eternitate.11 Sciu că nu se va primi 
acâstă propunere; dâr în fine totă voră pătrunde odată 
aceste vederi și dâcă viitorii Zece ani ne voră da pacea 
atunci vomă fi în stare să transformămă capitulațiunea 
nu tocmai onorifică din anulă 1867 într’o pace drâptă 
și durabilă între amândouă jumătățile imperiului. (Bravo! 
în drâpta și în stânga estremă.)

Deputății Weitlof din clubulă germană nu consimte 
nici locuitorii Vienei. ală cărei deputată e, cu vorbele 
antevorbitorului, prin care condamnă raporturile ungare. 
(Așa e! în stânga.) Mai departe ca unulă ce aparțină 
unei legături naționale a Germaniloră din Austria, în 
contra celoră dise asupra convețuirii naționale în Ungaria 
am să observă că, după cum s’au desvoltată relațiunile 
în Austria, pentru Germani va fi multă mai ușoră a se 
înțelege cu Maghiarii în Ungaria, decâtă cu Slavii în 
Austria. (Aprobări și aplause’n stânga.) Să cutriere 
antevorbitorulă Boemia și Carintia, să vâdă ce facă Ger- 
maniloră Cehii și Slovenii și atunci l’așă invita ca să-și 
facă datoria ca Vieneză și ca Germană, luândă în apă
rare pe Germanii din Cisleithania înainte d’a ne îndemna 
să purlămă răsboiu contra Maghiariloră. (Aplause’n 
stânga.)

Dr. Leuger observă deputatului Dr. Weitlof, că în
tr’o adunare de alegători ai Vienei, a cărei majorități 
consta din contrarii săi Cai Iui Leuger), vederile sale au 
fostă împărtășite de toți, chiar și de contrari, și aceste 
vederi le împărfășesce întrâga Vienă.

După ce a mai făcută observări vice-președintele 
Clam, care a fostă contradisă de drâpta și de democrațl, 
și deputatulă Weitlof, producându-se neliniște și strigări 
ca să vorbâscă Leuger mai departe, articululă 23 prin 
care se încheia convenția pe (jece ani a fostă primită.
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Atitudinea Austro-Ungariei față cu Rusia.
piarulă englezii >Times“ s’a ocupată într’ună ar

ticula de^dăunăZile de atitudinea Austro-Ungariei față cu 
amesteculă forțată ală Rusiei în desfășurarea lucruriloră 
din Bulgaria, dicândă că Austro-Ungaria numai în apa
rență se opune și că în casulă dată ar suferi în liniște 
și o intervenire armată a Rusiei în Bulgaria, în ciuda 
declarațiuniloră d-lui Tisza. >Pester Lloyd< a combătut 
părerea esprimată de f6ia englesă. Acum vine „Times* 
și răspunde printr’o telegramă ce a primit’o din Viena 
astfelă:

»In acestă timpă de încordare (deschiderea Sobra- 
niei, dela care se așteptă o schimbare repede și nepre
văzută a cestiunei bulgare) e naturală, că opiniunea pu 
blică se ocupă multă cu sgomote despre învoieli secrete 
între Rusia și Austro-Ungaria în contulă stateloră balca
nice și ală Turciei. O personalitate ungurească fârte 
distinsă îmi scrie;

„Pester Lloyd* atacă pe „Times® pentru critica 
lui făcută asupra politicei contelui Kalnoky. Hei bine, 
eu potă Z’ce numai, că părerea d-tale e împărtășită de 
orice omă cu minte din Ungaria. Noi nu punemă nici 
o încredere în vorbele, ce le-a pusă Kalnoky în gura 
lui Tisza, căci împresiunea nbstră este, că cei din Viena 
suntă preocupați de vechia bucată de predilecțiune, îm
părțirea Turciei europene, și că oficiulă nostru de es- 
terne va lăsa să se întâmple în liniște cele mai neruși
nate măsuri, ce le ia Rusia în Bulgaria. Ungaria e fără 
ajutoră. Noi putemă numai se vorbimu și se scriemu ; 
altceva nu putemu face nimicii.11

»Pester Lloyd* dice, că »distinsulă politică ungură,* 
care dă corespondentului din Viena aceste informațiunî, 
trebue căutată — de cumva esistă — în tabăra oposi- 
țională, căci foile oposiționale au scrisă astfelă. Pe 
câtă cunâsce numita fâiă intențiunile ministrului preșe
dinte ungurescă, tocmai ideia împărțirii peninsulei balca
nice între Rusia și Austro-Ungaria este, de care d-lă 
Tisza se feresce și totă așa de puțină ar privi liniștită 
o ocupațiune a Bulgariei din partea Rusiei.

»Că 6re Ungaria — continuă »P. Ll.c — în mo- 
mentulă decisivă ar fi tocmai asa de „fără ajutoră®, 
d’a-șl esecuta voința s’a, asta ar arăta’o evenimentele... 
Putemă garanta, că o astfelă de politică de impotență 
nu s’ar face sub firma d-lui Tisza, și pote că delegați- 
unile ne voră lumina asupra acestui punctă...*

Foile germane și celie despre Beust.
Intrega pressă germană și cehă au adusă articulî 

mai multă său mai puțină aspri despre Beust.
»Nordd. AUg. Zeitung" îlă numesce pe Beust re- 

presentantulă vechei politice de cabinetă, care’șl înăsprea 
totă mai multă posiția față cu vieța politică reală. 
»Nat.ional-Zeitung“ Z*ce că Beust a fostă tipulă acelui 
soiu de bărbați de stată, cari avendă vederi greșite se 
folosescă și de mijlăce greșite. »Germania* Z’ce că Beust 
a lucrată la nimicirea Austriei. Alte Ziare se esprimă 
și mai aspru asupra fostului cancelară austriacă.

>Hlas Naroda* dice că mârtea acestui bărbată 
deștâptă triste amintiri de acele crude timpuri, când 
acestă bărbată de stată importată a strivită de părete 
pe Cehi. Dăr poporulă cehă a scăpată și de acestă 
mică tirană, și totă așa va scăpa și de acei .binefăcători 
ai lui, cari se opună drepteloră lui pretențiuni.

.Narodny Listy® scrie și mai aspru. Intre al
tele dice:

»Timpulă în care acestă nenorocită și incapabilă 
bărbată a condusă destinele acestui imperiu a fostă pen
tru noi Slavii, mai alesă însă pentru noi Boemii, ună 

timpă de cea mai crudă persecuțiune, de nesfîrșită su
ferință . . . Dela dualismă Incâce s’au născută în acestă 
imperiu două câmpuri de luptă pentru certele naționa- 
litățiloră; în locă de concordiă și de pace a isbucnită 
pretutindenea lupta, o luptă a dreptului în contra 
poftei de stăpânire, lupta în contra unui principiu 
nebună, ce l’a introdusă în monarchia năstra ună 
diplomată ușuratică, acelă principiu, care împarte 
popbrele Austriei în două categorii: în popăre domni- 
târe și în popăre subjugate. In loculă ordinei financiare 
și ală bunăstării economice, care trebuia să fiă urmarea 
unei lucrări liniștite și armonice, s’a ivită o decadență 
financiară, o esploatare a acestei jumătăți a imperiului 
prin cealaltă, dominațiunea economică a celei din urmă 
asupra celei dintâiu; și acăsta fără speranță de o schim
bare, din contră îngrozitorea perspectivă într’ună tristă, 
de totă tristă viitoră. Ună momentă fatală a fostă acela, 
când acestă diplomată a trecută fruntariile monarchiei 
austriace, când elă cu fața vecinică surîdătăre a unui 
bonvivantă a începută a-’șî executa proiectele sale sca- 
matorice cu acâstă bolnăvici6să formațiune de stată, ală 
cărei trecută nu l’a cunoscută, pentru care nu a avută 
sentimentă și ală cărei viitoră i-a fostă indiferentă. 
Chemată a înjosi pe Prusia, a răpi Germaniei prioritatea 
și a-o depune din nou în manile Austriei, a murită din 
întâmplare chiar în acelă momentă, când foile guver
namentale au începută a discuta, dăcă în privința mi
litară Austria să se supună conducerii Prusiei, și dâcă 
ar fi să se restabilâscă, ca odinioră, erăși o armată, 
germană-austriacă. Se înțelege, acum există o mică 
deosebire; pentrucă pe când mai nainte comanda Austria 
armata acesta, acum are să fiă comanda în manile Pru
siei.* F6ia cehică termină apoi astfelă:

>De geaba căutămă în lucrarea mortului din Alten- 
berg o parte luminăsă. Față cu asemene persăne, căror 
le-au fostă încredințate destinele poporeloră și ale state
loră, bolnăviciosulă principiu, care deodată cu mortulă 
îngrăpă și păcatele lui, îșl perde valorea. Din contră da- 
torința impune, de a spune adevărulă. și acestă fiorosă 
adevără sună pentru contele Beust: elă a fostă ună de- 
monă rău ală Austriei®.

SOIRILE PILEI.
Guvernulă austro-ungară, învitândă pe celă grecescă 

să încheiă o convențiune comercială nonă, a primită res- 
punsulă, că situațiunea financiară strîmtorată a regatului 
nu permite o scădere a vămii, ba eventuală va pre
tinde o sporire a vămii Corintului. Guvernulă gre
cescă propune, în locă de ună tractată tarifală, nu
mai încheiarea unui tractată pe basa națiunei celei mai 
favorisate.

—x—
Gendarmii d-lui Tisza nu mai cunoscă nici Dum

neZeu nici lege, decâtă glonțulă. In comuna Bavanis- 
tici din comitatulă Timișârei, conducătorulă postului de 
gendarmeriă Franz Balogh puse patru gendarmi să es
corteze la casarmă pe doi indiviZî. Aceștia insultândă 
pe drumă pe conducătorulă postului, Balogh porunci gen- 
darmiloră să-i împusce. Gendarmii se codiră la începută 
a esecuta ordinulă, der trebuiră în cele din urmă să 
cedeze, deărece Balogh i-a amenințată, că’i va împușca 
pentru nesupunere. Dupăce cele două jertfe căZură 
morțî la pământă, Balogh porunci să înlăture cadavrele 
și apoi îșl trase și elă ună glonță în capă.

—x—
Ministrulă Irefort a numită pe Dr. Iosef Elischer 

inspectoră școlară ală liceului și scolei reale române din 

Brașovu, precum și ală gimnasiului română din Bradu, 
pentru anulă 1886/7.

—x —
Ună casă drastică s’a întâmplată în Altenburgulu 

ungureștii. Directorulă academiei Arpad Balâzs dispuse 
să se așeZe în localulă clubului studențiloră ună pată 
pentru ună servitoră dela academiă. Studenții invitară 
pe directorulă, ca protectoră ală clubului, să vină la 
adunarea generală și-lă rugară să revăce disposițiunea. 
Directorulă refusă și studenții îi făcură la 23 Octomvre 
n. o demonstrația înaintea locuinței lui și ’i sparseră și 
vr’o două ferestre. Directorulă plecă a doua Zi la Pesta 
și obținu dela ministerulă de comerță împuternicirea d’a 
pedepsi pe demonstranți. Studenții hotărîră să fiă soli
dari cu toții. 0 deputațiune dintre studențî rugă pe pro
fesori să sisteze cercetarea și directorului îi ceru scuse. 
Trei dintre profesori începură a’i insulta făcându’i lași 
și propuseră cea mai aspră pedâpsă. Studenții deciseră 
să âsă cu toții din academiă, dupăce au încercată în- 
zadară încă de două ori să aplaneze afacerea și printr’o 
deputațiune presentară profesoriloră decisiunea loră. Cor- 
pulă profesorală hotărî ca pe 7 studențî să-i elimineze 
definitivă, er pe 90 numai în casulă decă pănă în 29 
Octomvre la 12 bre din Z1 nu voră cere ertare. Intre 
academici domnesce mare agitațiune.

—x—
Camera advocațiloru din Brașovu face cunoscută, 

că advocatulă Dr. Nicolau Lemenyi a fostă ștersă, la 
propria’i cerere, din lista camerei.

—x—
.Philippopoulis* comunică, că atâtă în Rumelia 

ostică, câtă și în Bulgaria se propune acum in institutele 
publice de instrucțiune, în loculiî limbei rusesci, limba 
germană. Semnă ală timpului 1

Birjarulă Tanasie Urzică din Timișira, care’și omo- 
rîse amanta, fu condamnată de tribunalulă de acolo la 
12 ani aresta corecțională. Tabla întări sentința acâsta, 
ăr curia l’a achitată.

—x—
In 27 Octomvre n. d-șora Bârsescu a jucată la 

Burgteatrulă din Viena în tragedia «Grachus, tribunulă 
poporului® rolulă Liciniei.

—x—
Capulă bandei falsificatorilorii de bani din Seghe- 

dinu este fostulă învățătoră Gregor Kalman, care a mai 
stată cinci ani în pușcăriă totă pentru falsificare de bani. 
Kalman a fugită.

—x—
Ună insectă asemenea omiZii de varZă distruge 

sămânăturile mai multoră comune din comitatulă Trei- 
scaune.

. —x—
Despre semănăturile din Moldova citimă următă- 

tărele în »Liberalulă“ din Iași: »Primimă din deosebi
tele orașe ale Moldovei informațiunî asupra stărei să- 
mănăturiloră din anulă acesta. Din aceste informațiunî 
resultă că șesulă Șiretului a fostă de o productivitate 
cum numai rară se întâmplă; în partea de Nordă a 
Moldovei, sămânăturile deși mai slabe decâtă în partea 
de Sudă, suntă cu tbte acestea destulă de bune, atâtă 
în privința cantităței, câtă și în privința calităței. La 
Odobescî vinulă a fostă puțină și eftină din causa unei 
brume grdse ce a dată peste vii. S’a vândută vadra de 
vină nou și cu 70 banî. Acuma insă prețurile suntă 
cu multă mai urcate. La Cotnari vinulă a fostă mai 
bună și mai multă. Recoltele de t6mnă mai t6te s’au 

FOILETONU.

ODA,
V. Alexandri, recitată, cu ocasiunea sfințirei Catedralei 

dela Curtea de Argeș ti.

I.
Românu’n timpuri de răsbăe 
Pentru-ală său țărmă din moși-strămoși 
Vărsa totă sângele-i șiroe
De se umbrea sub nori roși.
Elă înclina mândra sa frunte 
Numai la Ceră, voindă pe locă 
Să stâe’naltă precâtă ună munte 
Intre-a lui țâră și’ntre focă.

II.
Apoi în' timpuri de cădere, 
Câtă era cerulă ne’ndurată,
Elă sta pe gânduri în durere 
De mari risipurl rezemată, 
Și asculta plină de uimire 
Glasufă loră tainică șoptitoră, 
Ce-i pomenea de-a lui mărire 
Și în trecută și’n viitoră.

III.
Românu ’n timpă de răsuflare 
Cu ală său paloșă vitejescă 
Clădea multă trainice altare 
Sub scutulă Domnului cerescă, 
Ca să privâscă lumi și sâre

Cum nemulă său șî-a lui clădiri 
In veci rămână neperitâre 
Printr’ale lumei sguduirl.

IV.
Cum, de măsura multă mărâță 
A numelui ce-a moștenită, 
Elă sta cu s6rta-i față ’n față, 
Ea crâncenă, elă neclintită! 
fir când sufla vântă de peire, 
Cum elă în cale-i falnică sta, 
Și pentru a țărei mântuire 
Vântulă oprea și’lă înfrunta.

V.
Curte de Argeșă 1 ca și tine 
Apr6pe-a fostă elă de mormântă 
Ia ochii Lifteloră străine
Păreați voi șterși de pre pământă, 
Dâr câtă ună stîlpă e în piciâre 
Nu cade templulă dărîmată,
Șt nici ună nemă vitâză nu măre 
Câtă elă mai are-ună fiu bărbată-

VI.
Ună singură omă de vieță tare 
P6rtă ’n sînă mii de omeni tari, 
Precum o ghindă ’n c6je-i are 
Ună verde codru de ștejarl. 
fir prin iubirea de moșie 
Și prin credința ’n DumneZeu 
Ună omă plătesce câtă o mie, 
Stăpână pe viitorulă său.

VII.
Așa tu, Curte legendară, 
Așa tu, dragă Română poporă, 
In cursa sârtei multă amară 
V’ațI dată ună sacru ajutoră, 
Și iată-vă aZl âr cu fală 
Strălucitori prin hară cerescă, 
Elă sub o mantie regală, 
Tu sub vestmântulă îngerescă.

VIII.
Elă vine, o! sfântă mănăstire, 
Cu brațele pline de cununi, 
După trei secoli să te admire 
Ca pe-o minune ’ntre minuni. 
O! monumentă, sorta ’ți-e mare! 
Sub neoșă Domnă ai fostă clădită, 
Și ’n mândra-țl nouă realțare 
AZI sub ună Rege ești sfințită!

IX.
Privesce ’n jură, privesce în zare 
Umbrele mari aceloră morți, 
Care’țl trimită o închinare 
De pe-ale veclniciei porțl.
Mărirea ta este deplină; 
Geniu a fostă numele tău.
Ești demnă de o națiă creștină, 
Eșt’ demnă locașă de DumneZeu!
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adunatâ de pe câmpuri, și acum arăturile și semănătu
rile de tâmnă se urmează cu multă activitate. Față cu 
anulă trecută, anulă acesta in privința semănăturilor e 
incomparabilă superioră. E de sperată deci ca comer- 
ciulă să se mai activeze.

—x—
«Societatea de lectură a junimei române din Buda

pesta, „Petru Maioru“, constituindu-se și-a alesă pentru 
anulă scolastică administrativă 1886/7 urmălorulă comi- 
tetă: Preș. Ioană Suciu drd. jur., viee-preș.: Alex. Orosz 
drd. jur., secretară: Nicolae Vecerdea stud. jur. cassară: 
George Șandoru stud. jur., notari: llie M.oga stud. jur. 
și Teodoră Kos stud. techn., bibliotecară : Ioană Guriță 
stud. philos., contioloră : llie Marișu stud. jur.1

—x—
Birtașulă luliu Ettenberger din Tulgheșu, omorândă 

în bătăi pe cărăușulă Simak pentru 7 cr. ce avea să ’i 
dea pentru beutură, a fostă condamnată de tribunală la 
5 ani arestă corecțională, tabla scătju pedâpsa la 4 ani, 
curia însă o sui la 8 ani.

In Seraievo bântue grâznică virsatulu. Au murită 
pănă acum 500 de persâne, mai cu sâmă copii de scălă. 
S’au închisă tâte scâlele elementare.

—x—
In Miscoltă a fostă la 27 Octomvre n. ună duelu J 9

cu sabia între colonelulă pensionată D. și între solgă- 
birăulă E. K. din Sân-Petru. Solgăbirăulă a fostă greu 
rănită la capă.

—x—
Convenția comercială între România și Rusia, care 

espiră în curăndă, s’a prelungită provisoriu pănă la în- 
cheiarea unei nouă convenții.

—x—
Ună focă mare a fostă în Brăila. Au arsă hote- 

lulă «Bulgaria" și mai multe case din centrulă orașului. 
Au rămasă pe drumuri mai multe familii.

—x—
Astă sără Luni se va juca la teatrală germană 

„Gustav Adolf, reele Svediei" său „Mirăsa mormântului®, 
tablou istorică-dramatică din răsboiulă de 30 de ani în 
4 părți și o introducere «Logodiții®, de I. F. Bahrdt. 

Persecutarea limbei române.
Pe di ce merge șoviniștii își perdu mințile. 

Persecută pănă la estremă totă ce nu e ungu- 
rescă. E lucru vechiu că în multe părți la că
ile ferate nu se dă biletă celui ce-lu cere în 
limba română. Acum au începută și oficiele 
poștale a fi infectate de epidemia șovinismului 
precum ne arată următorulu casă :

Suciu de susă, la 25 Octomvre 1886.
După tristele-mi esperiențe de până acuma popo- 

rulă română este considerată numai ca paria în 
patria sa din partea compatrioțiloră maghiari. In totă 
momentulă se calcă în piciâre legea de naționalitate 
sancționată de Maiestatea Sa monarchulă nostru și 6re 
Maiestatea Sa are cunoscință de tâte aceste?

Șovinismulă maghiară merge pră departe voindă a 
ne răpi chiar și limba, clenodiulă celă mai scumpă, pe 
care strămoșii noștri l’au purtată cu cea mai mare scum- 
pătate în cursulă veacuriloră apărându-lă în contra înva- 
siuniloră barbare și lăsându-ni-lă moștenire.

E aprăpe de necredută, dăr în seclulă lumineloră, 
cănd devisa fiăcărei națiuni e progresulă, amă ajunsă 
în adevâră la atâta, ca să nu ne fiă ertată a scrie ro- 
mânesce nici măcară o adresă pe o scrisore de va- 
lore ce o trimetemă pe postă!

Nu e destulă că scrisorile in limba română în a- 
cestă comitată nu se mai primescu la nici unu oficiu, 
Mima fi poștele începu a le înapoia.

Stă ună casă concretă 1
Subscrisulă avândă a trimite cu asignațiune (man

dată) poștală nisce bani d-lui Ioană Drumariu, advocată 
în Baia mare, în causa unui procesă ală bisericei, în 14 
1. c. espedeză banii scriindă suma baniloră precum și 
adresa românesce. Sub cuvântulă „Baia mare" scrisei 
și unguresce Nagy-bânya ca dâcă careva oficialulă poștală 
nu ar sci ce e „Baia-mare® să aibă numele și ungu
resce. In Lăpiișă să primesce asignațiunea la oficiulă 
poștală și se espedăză la Baia-mare.

Dăr ce să vedi! Mandatulă poștală merge pănă în 
Baia, și de acolo se trimite îndărăptă scriindu-se pe elă 
unguresce „Az osszeg olâh szovegezes miatt Ici nem ti- 
zethetou‘ — vissza, M. Lapos. (Suma din causă că e 
scrisă în textă (?) valachă nu se pote plăti. — Indărătă, 
Lăpușulă ungurescă.)

Eu credă că așa ceva într’ună stată constituțio
nală afară de Ungaria nu se mai pote întâmpla nicăirl. 
Aci se vede pe față arbitriulă și râua voință, o postă 
primesce âr alta respinge mandatulă numai și numai 
să-și bată jocă de noi Românii. Și totuși mai voiescă 
compatrioții a trece înaintea nâstră ca âmenl liberali și 
drepți, când cu forța voiescă să ne constrângă a nu ne

scrie limba numai ca să nu le dămă ocasiune de a’șl 
bate jocă de dânsa.

O tempora 1 o mores. Ioană Olteanu,
preotă gr. catolică.

Sfințirea catedralei dela Curtea de Argeșii.
(Urmare.)

Episcopulă era mișcată pănă la lacrâmi de o bu- 
curiă legitimă, vâcfendu-se îndeplinită acestă mare actă 
naționali și religiosă, care va adauge o pagină strălucită 
la istoria gloriosei domnii a iubițiloră Suverani ai Ro
mâniei. Apoi toți părăsiră sf. locașă și Regele și Re
gina, avândă în față clerulă, corpulă diplomatică, pe 
miniștrii țârei, oficerii superiori, personele oficiale și mul
țimea, se opriră în fața bisericei, unde, în capulă scărei 
Regele, cu o voce tare și forte mișcată de imposanta 
solemnitate, rosti discursulă, care s’a publicată deja. Re
gele sfârșindă discursulă, care a fostă ascultată cu o 
fârte mare băgare de semă și întreruptă de urări entu- 
siaste ale poporului, ridică mâna diâptă spre Ceră și 
ună strigătă de „Trăiescă România!® isbucni din a- 
dânculă inimei Sale Poporulă, într’ună glasă, răspunse 
de repețite ori prin strigătulă de „Trăiescă M. S. Rege'e 
și M. S. Regina,“ cari făceu sâ răsune văile și dealurile 
de prin prejuru. Regina, forte mișcată, luă de mână și 
felicită într’ună modă căldurosă pe augustulă său soță, 
iubitulă nostru Suverană. Regele, care a dată dovedi 
că nici glonțulă inamicului nu’lă mișcă, era forte emo
ționată, atâtă de impunătore era acesta solemnitate. 
Sturza, ministrulă culteloră, răspunse Regelui și Reginei. 
Discursulă ministrului asemenea s’a publicată deja. După 
terminarea discursului ministrului culteloră, ale cărui 
urări au fostă desă repețite de poporulă entusiasmată 
Regele și Regina primiră respectuâsele felicitări ale cle
rului, ale corpului diplomatică și ale miniștriloră țârei.

Apoi marele nostru poetă, bârdulă dela MircescI, 
recită o odă, care merită a fi cetită și recetită de în- 
trega românime. (Oda e publicată în foiletonulă de a<)î 
ală «Gazetei." Red.) D, V. Alexandri a fostă felicitată 
de Suverani și persânele presente și aclamată cu entu- 
siasmă de poporă. Apoi Regele și Regina descinseră 
în Curtea Catedralei, unde Regele trecu în revistă tru
pele de paradă, cari aclamară pe Suverani și cari apoi, 
avândă în fruntea loră pe generalii G. Anghelescu și M. 
Vlădescu, defilară in cea mai bună ordine pe dinaintea 
Suveraniloră. După aceea Regele și Regina întruniră în 
jurulă loră poporulă și cu afabilitatea loră obicinuită, 
se întreținură cu sătenii, cărora le împărți oda d-lui V. 
Alexandri, publicată într’o fârte luxâsă broșură, formată 
mare, avândă atâtă pe copertă câtă și înăuntru foto
grafia mărețului monumentă.

Este peste putință a descrie bucuria și entusias- 
mulă săteniloră, vâdândă în mijloculă loră pe iubiții 
loră Suverani. Nici o dată nu s’a vâdută o mai mare 
afluență. Erau peste 25,000 de omeni, cea mai mare 
parte țărani, veniți din tâte unghiurile țârei, chiar din 
cele mai departe. Era o priveliște din cele mai încân- 
tătore a vede dealurile acoperite de țărani și țărance, 
imbrăcațî în frumosele loră costumuri, cari variau după 
diferitele localități de unde erau.

La ora 2 aprâpe, Regele și Regina eșiră din cur
tea Catedralei și se îndreptară spre localulu seminarului, 
unde era pregătită o masă la care Suveranii bine-voiră 
a întruni clerulă, corpulă diplomatică, miniștrii și tâte 
notabilitățile ce erau de față. La acestă dejuna D. Guști, 
vice-președintele Senatului, ridică ună toasta, care entu- 
siasmă în gradulă cela mai mare pe asistenți. Bătrânulă 
poetă ală lașiloră dovedi și cu acesta ocasiune, că are 
Iotă o inimă de tinără. Iată acestă toastă :

«DațI cupele de aură, cupele de argintă ale lui 
Neagoe-Vodă, ca să sărbătorimă cu ele la acâstă (ji stră
lucită, care cu dragoste ne desfășură și acum scumpa 
sa memoriă, de și suntă trecute peste trei veacuri, ju- 
metate și mai bine. Este sfânta și miraculâsa biserica 
sa Curtea-de-Argeșă, la a cărei restaurare Capulă țârei 
nea’-ntrunită. De abia câte-va dile suntă de cândă pe 
răsfățatele câmpii ale Buzăului, în mijloculă a mii de ca
valeri la scâla vitejiei străbune, se vedea alergândă și 
priveghiândă marele Capă ală armatei nâstre; a doua 
său a treia di sbura în mijloculă marei cetăți a lui Bu
cură, la scâla luminei, inaugurândă ună focară de în- 
vățământă; astădi este aci la pâlele altarului seculară, 
plecându-șl cu umilință fruntea înaintea puterei Dumne- 
(feescl, la acăstă sfântă scâlă a credinței nâstre străbune, 
din ală cărei pragă cu voce umilă, dăr detunătâre, arată 
mărirea Dumne^eescă poporului bătrână și tânără și ar
matei, mărturisind’o și învocând’o de a protege în veci 
România, care cu tăriă crede în ea.

„Acâstă voce este a Regelui nostru, dâr alăturea 
cu elă priviți pe acâstă femeă, pe a căreia frunte Co- 
râna regală strălucesce cu atâta vrednicia; priviți pe a- 
câstă femeă, a căreia față se împodobesce de virtuți 
creștine: ea-i dulce mângâiere săraciloră. e mână îngri- 
jitâre si tămăduitâre bolnaviloră, e soră de caritate și 
mamă de orfani; pietatea sufletului Său a făcută ca cu 
fragedele, dâr măestrele Sale mâni, să se depună astădi 
1 aacestă măreță altară prețiosulă prinosă și tesaură 
creștinescă, ună evangeliu scrisă și bogată ornamentată 
de femeea Regina. Acum, când la acâstă masă se frânge 
și se mănâncă pânea tăriei și se bea vinulă bucuriei, 
de nu vădă cupele lui Neagoe Vodă, avemă inimi curate 
și buze neîntinate, cu cari bendă să strigămă: Gloriă bi
sericei nâstre; scumpă și neperitâre amintire fundatori- 
loră Curței de Argeșă; mărire și fericire Vouă RegeCa- 
rolă și Regină Elisaveta. Trăiască România!®

După dejună Regele și Regina s’au reîntorsă la 
Catedrală, unde, admirândă încă odată acestă măreță mo
numentă, au semnată spre amintire într’o condică, în 
care semnară apoi clerulă, miniștrii străini, miniștrii țâ
rei și întregulă poporă. Apoi se reîntârseră la reședința 
regală, în aceeași ordine care a presidată la sosire. Cor- 
tegiulă regală mergea la pasă din causa mulțimei, care

în totă percursulă aclama pe Suverani. In piața cea 
mare a orașului cânta musica și o horă mare de țărani 
și țărance era întinsă. La 4 âre Regele și Regina au 
eșită prin orașă în trăsură și s’au preumblată pe șosâua 
Râmnicului-Vâlcea. La reîntârcere Suveranii au visitată 
pe Episcopulă de Argeșă Ghenadie, cu care împreună 
au visitată biserica Domnâscă, o biserică de piatră clă
dită cu 200 ani înaintea Curței de Argeșă și scâla din 
curtea acestei biserici.

După ce au admirată interiorulă acestui sfântă lo
cașă, Regele și Regina au eșită în curte și au visitată 
mormintele. Apoi s’au dusă la șcâlă, unde au binevoită 
să distribue eleviloră broșuri cu istoriculă Catedralei 
Curței-de-Argeșă.

La 5*/a Regele și Regina au primită Inaltulă Cleră, 
âr le 7 ore s'au dată două prânzuri, unulă la paiață și 
allulă la seminară, La prândulă dela paiață au fostă 
invitate 36 persâne. La prândulă dela seminară au fostă 
invitați Clerulă, corpulă diplomatică, miniștrii, generalii 
și alții. Episcopulă de Argeșă, Ghenadie, a ridicată ună 
toastă pentru Regele și Regina; ună ală doilea toastă 
a fostă ridicată de ministrulă Sturza pentru corpulă di
plomatică. La acestă toastă a răspunsă cornițele Tor- 
nielli, ministrulă plenipotențiară ală Italiei, care în cali
tatea sa de decană ală corpului diplomatică, șl-a espri- 
mată admirațiunea sa pentru mărețulă monumentă reli
giosă și adânca impresiune ce i-a produsă solemnitatea 
sfințirei sale. Sâra a fostă o nouă manifestația cu torțe 
și musică a mulțimei imense, âr pe ună deală din fața 
palatului se traseră focuri de artificii. Veselia ținu pănă 
târziu nâptea. La 10 âre Regele și Regina se retraseră 
în apartamentele loră, după ce însă mai întâia se ară
tară de mai multe ori la ferâstră pentru a mulțămi po
porului, cu lolulă transportată de bucuriă și care con
tinuu aclama pe Suverani. (Va urma).

Financele României.
Cetimă în „Leipziger Tagblatt“
Toți Românii îșl aducă aminte, fără îndoială, de 

o epocă, când finanțele României se aflau întro stare 
deplorabilă. Atunci se întâlneau acelâși dificultăți ca și 
în Turcia pentru a lua bani din casele publice, și func
ționarii statului, în locă d’a-șl primi lâfa la timpă, nu 
primâu decdtă mandate adresate acelorași casse, care’i 
făceau să aștepte timpă de ună ană. Magistrații erau 
la disposițiunea camătariloră, cari esploatau în timpulă 
acesta mai alesă Moldova, deârece împrumuturile con
tractate de stată erau întrebuințate esclusivă pentru res
tabilirea echilibrului în bugetă și pentru acoperirea de
ficitului ce devinise cronică. Unele diare din Bucurescl 
înserâză din timpă în timpă în colânele loră dări de 
sâmă esagerate relativă la datoria publică actuală a Ro
mâniei, dâr aceste espuneri nu corăspundă nici decum 
realității. Oricine care e familiarisată cu acâstă mate- 
riă și judecă imparțială scie, că în cei ()ece ani din 
urmă România a făcută progrese uriașe în demeniulă 
financeloră; veniturile statului au sporită mai multă 
de câtă îndoită, fără sâ se fi augmentată sarcinele țârii 
recurgândă, de esemplu, la imposite mai multă sâu mai 
puțină considerabile.

La începutulă aniloră din urmă pornindă dela 
1870, veniturile României nu se ridicau deeâtă la suma 
de 66 miliâne franci, pe când adl ele atingă cifra de 
133 miliâne franci. Dela restabilirea monopoluriloră, 
venitulă s’a augmentată; monopolulă tutunuriloră a 
dată 16 miliâne în locă de 1/a milionă ca mai nainte; 
ală spirtuâseloră 7 miliâne în locă de lx/2 miliâne ca 
altă dată etc. Vămile aducă 16 miliâne, pe când mai 
nainte dedeau numai 8 ; impositulă financiară produce 
8 miliâne în locă de 4 miliâne etc.

In 1884 datoriile statului se ridicau la 619 miliâne 
franci, din care trebueau sâ se reducă 345 miliâne în so- 
cotâla răscumpărării drumuriloră de feră. Acâstă tran- 
sacțiune s’a operată într’ună modă fârte favorabilă din 
tâte punctele de vedere pentru jRomânia, și râmână a- 
șadâră 270 miliâne care s’au întrebuințată într’un sensă 
productivă, adecă pentru terminarea rețelei drumuriloră 
de feră române și pentru construirea a numerâse sta
bilimente de o înaltă importanță.

Ultime sciri.
TÎRNOVA, 30 Octomvre. — Generalulă 

Kaulbais a adresată guvernului bulgară ună 
ultimatum în care declară, că Rusia nu pdte su
feri procederea Bulgariloră față cu supușii ruși 
și cu Bulgarii oposiționall și cere unu răspunsă 
satisfăcătoră în timpă, de trei dile, în casă contrarii 
va pleca cu personatidă agenției ruse din Sofia, lă- 
sându guvernului bulgară răspunderea pentru con
secințe. J

Guvernulă a j’ăspunsă imediată, adresândă 
tuturoră prefecțiloră ună cerculară, în care le 
recomandă sâ păzâscă strictă siguranța supușiloră 
ruși; totă odată guvernulă a rugată pe gene- 
ralulă Kaulbars sâ’i arate numele și locuința su
pușiloră ruși, cari au suferită neplăceri, spre a 
pedepsi pe vinovați.

Editoră: Iacobti Mureșiaim.
Redaetoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 236. 1886.

Onraulâ Ia bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 30 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/o • • • 103 80
Rentă de hârtiă 5% ■ • 92.95 
Imprumutultt căilortt ferate

ungare...........................151.25
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.20

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) . . . . 115 —

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 10450 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................  104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.50
Imprumutultt cu premiu

ung................................... 121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedintdui . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 83.50 
Renta de arg. austr. . . 84 50
Renta de aură austr. . , 113 80 
Losurile din 1860 . . . 138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 866 —
Act. băncel de credittt ung. 292.25 
Act. băncel de credittt austr. 279.90 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.25 
Londra 10 Livres sterlinge 125.05

Cota oficială dela 18 Octomvre st. v. 1886.
9 Cump. vend.

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

> convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7%) . 103i/2 10 Ph

> >> >> (5°/0) . 87— 88—
> » urban (7°/0) . 101— 101 Va
» » » (6%) ■ 92Va 931/!
» > (5°/0) • 838/4 84i/4

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

< > » Națională 212 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.Va 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.44 Vând 8.47
Argint românesc .... . . » 8.40 * 8.45
Napoleon-d’ori ..... . . » 9.86 > 9.88
Lire turcescl..................... . . » 11.23 > 11.26
Imperiali......................... . . » 10.23 • 10.26
Galbeni............................. . . » 5.89 » 5.91
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 > 101.50

Ruble Rusesc!................. . . > 117.— > 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/e pe ană.

ANUNCIU!
Subsemnatulu, ca acela, care am meritulă de a fi ieftinitu peste 

totu prețulu cărnii în Brașovă, am ondre a face cunoscută onoratului 
publică, că la mine, strada teatrului in bolta Nr. 7 în Podulti Bătuși- 
loră și în Tergulii pescelui casa Nr. 99, lângă clădirea teatrului, se 
vinde începândă dela 1 Noemvre stilă nou a. c. carnea de vită 
cu 24t cr. chilogramulă și cumcă carnea de porcii se vinde cu 
2 cr. mai ieftină ca în tdte celelalte măcelării.

Brașovă, 30 Octomvre 1886.
Stefanu Burețea.

Nr. 11941/886. Publicațiune.
Se aduce la cunoscință generală, cumcă bugetul u percepțiuni- 

loriî și erogațiuniloră comunei orășenesc! Brașovu pro 1887 dimpreună 
cu tdte adusele zace, în sensulu §-lui 25 alu art. de lege XXII din 
1886, în biuroulă oficiului primăriei, ulița Căldărariloru Nr. 519, în 
decursă de 15 4’le sPre examinarea din partea fiă-cărui supusă dârei; 
stândă fie-cărui dăjdierft în dreptă, ca pănă în 14 Novembre a. c- să-și 
aștearnă eventualele obiecțiuni subscrisului magistrată.

Brașovă, 27 Octomvre 1886.

<Escriere de concursă.
Se escrie concursă pentru ocuparea de posturi învă- 

țătoresci la scdlele gr. cat. românesc! din josă însemnatele comune:
1. Borgo-Tiha, postulă de întâiulă învățătorii cu unu salaru 

anuală de 240 fi. v. a. cuartiră liberă cu o grădină de unu jugăru și 
6 orgie de lemne de focă.

2. Bichigiu, cu ună salaru anuală de 200 fl. v. a.
Doritorii de a ocupa vre-unulu din posturile susă amintite au a-și 

înainta cererile loră instruite cu documentele despre cualificațiune, pur
tarea morală, eventualulă servițiu de pănă acuma, precum și despre cua- 
lificațiunea în limba maghiară pănă la 20 Novembre 1886 la subscri- 
sulă inspectorată scol. gr. cat

Inspectoratulă scol. gr. cat. ală Năsă udului. 
Năsăudu, la 25 Octomvre 1886.

Gregoriu Moisilti,
vicarii foraneu.

<Avisu d-loră abonați r
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa Iă-
Magistratulu orășenescu. mu?.’itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS“

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

pe linia I*re<lealil-Budapesta și pe linia TeiașiI-Aradel-SSadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta /Budapesta—JPredealîi

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pera.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de i 

peraOne

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timiș tt

Brașovii 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișăra 

[] Elisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințultt de susfi 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.3C

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pe«ta

(
(

Viena

9.56
10 29

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

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
6.05

Nota: Orele de nâpte suntti

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbttu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

(
(

( 
(

Ui6ra
Vințultt de sust 
Aiudtt
Teiuștt
Crăciuneltt 
Blaștt 
Micttsasa
Copța mic 
Mediaș tt 
Elisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Hoinorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovtt

Timiștt

Predeală

BucurescI

(
(

(
(

cele dintre liniile grâse.

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

11.00
11.19
12.30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.C0
2.35
2.48
3.20
3 36
4.C0
4.3?
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9 21

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

5.45
6.22
6.47

11.45

3.10
7.38
5 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

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
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
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiwșft- Iradft-Buda.ji'esta Rudapesta- Aradft-Teiușâ.

Trenă Tre:ră Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persdne do pereăne omnibu1

11.10 12.10TeiuîȘifâ 11.24 — 2.40 Viena —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 /Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52

— 4.22
4.50 Szolnok 11.20

4 10
12.41

5.45 ___

Orăștia 1.01 — 5.18 Arad ăi 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branieica 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 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 530 — 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 Branieica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 1

Aradft 8.28 -4- 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 _ — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușik 1.29 1.41 —

Aradă-Tfsudșdra gîuaeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne mixt persane omnibus mixt

5.48 6.05 Slsjseiria 11.25 2.42
Aradulă nou ».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 — 6 4r>
Ttmișdira 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

’ffiznișdirffi-Aradft Petroșeul—Sinneria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâDe persâne omnibus de pere. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 5.00. Petroșeul 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
Aradilk 9.27 — 8.17 &ÎHcerl» 153 — 10.31


