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irimele încercări spre a se apropia de realisarea 
programului său de egală îndreptățire.

Una din aceste încercări este și ordonanța 
jrivităre la limbă a ministrului de justițiă, despre 
care vorbirămă mai susă. ‘Amil salutată și noi 
măsura acăsta a baronului Prazak ca ună semnă, 
că guvernulă împărătescu din Viena urmăresce 
cu seriositate marea țintă ce și-a pus’o de-a îm- 
lăca popărele, căutândă a le libera cu încetulă 
de cătușile supremației limbei germane.

Era de așteptată că centraliștii nemți voră 
?ace oposițiune măsurei ministrului. Cu tăte a- 
ceste a surprinsă, că în camera senioriloru din 
Viena tocmai pieședintele înaltei curți de casa- 
ju’ne a luată inițiativa de a combate ordonanța 
ui Prazak. Douădeci și cinci de seniori în frunte 

cu cavalerulă de Schmerling au făcută în 16 (28) 
Octomvre a. c. propunerea de a se preda ordo
nanța ministerială dela 23 Septemvre unei co- 
misiuni, ca să-o esamineze în partea ei juridică 
și politică.

Schmerling este unulă din acei ămeni po- 
itici cu trecută însemnată, cari stau morțișă pe 
ângă părerea loră învechită, că numai cu limba 

germană se păte ferici imperiulă austriacă. Câtă 
pentru dualismă, elă s’a împăcată de multă cu 
elă și nu păte decâtă să admire pe Unguri cari 
copiândă politica sa de centralisare l’au întrecută.

Fostulă ministru de stată și actualulă pre
ședinte ală curței de casațiune găsesce, că ordo
nanța lui Prazak stă în contradicere cu princi- 
piulă limbei de serviciu germane, că amenință 
unitatea administrațiunei, că nu se păte uni cu 
legile esistente, că printr’însa va suferi justiția 
și în fine, că nasce și temeri în privința politică 
și de dreptă publică.

Tăte sunt frumăse, dăr dăcă va fi limba 
germană singura limbă a corpuriloră înalte ju
decătoresc! unde rămâne dreptulă de limbă ală 
națiunei cehe? Cum se unesce cu acestă dreptă 
ca părțile cehe se primăscă sentințe germane?

Nu ne mirămă dăcă foile cehe atacă 
cu vehemență pe Schmerling din causa propu- 
nerei sale, dăcă „Narodni Lis^y“ îlă numesce 
„centralistulă și germanisatorulă încarnată “, care 
din ură cătră Cehi se opune la orice măsură, 
menită a le face dreptate. Nu ne mirămă dăcă 
chiar și organele lui Rieger pretindă în tonă iri
tată ca camera senioriloră să respingă „ataculă 
răutăciosă“ ală cetei lui Schmerling.

Nici aceea nu ne surprinde, că pre când 
Cehii își apără dreptulă loră de limbă, dua- 
liștii din Cis și Translaitania sară în apărarea 
supremației loră. Astăzi și Maghiarii au ajunsă 
a fi ahații lui Schmerling în cestiunea limbei, 
aliații aceluî bărbată de stată, despre care scrieau 
ei odiniără mai aspru decâtă cum scriu adi 
Cehii.

Propunerea lui Schmerling, dică foile ma
ghiare, corespunde pe deplină ideei dualismului, 
a căruia base voră fi sdruncinate printr’o schim
bare în administrațiunea Austriei, care va trebui 
se aducă cu sine o schimbare de dreptă publică.

Ori câtă s’ar svercoli însă politicii șablo- 
niști și suprematiști dintr’o parte și altă, ună 
altă mijlocă de consolidare a monarchiei nu 
esistă, decâtă acela, care pretinde, ca, trecândă 
peste ori și ce cerințe ale oportunității momen
tului , să li se dea câtă mai curândă popăreloră 
ce este ală loră.

Brașovu, 21 Octomvre 1886.
Cetitorii noștri își voru aduce aminte că mi- 

nistrulti de justiția austriacă br. de Prazak a dis
pusă nu de multă printr’o ordonanță, ca să se 
respecteze și la curțile de apelă din Praga și 
Briinn dreptulă egală ală limbei cehice pe lângă 
limba de serviciu germană și ca decisiunile aces- 
toru curți să se dea dela 1 Ianuariu 1887 încolo 
în limba părțiloru, conformă prescrieriloră esis- 
tente, deadreptulă și nu numai prin traducere.

Acăsta ordonanță a făcută, precum scimă, 
o impresiune fdrte durerdsă asupra centraliștiloră 
nemți, cari și în cea mai mică concesiune, ce se 
face limbeloră slavice, vădă ună periculă mare 
pentru supremația limbei loră. Este dăr natu
rală nemulțumirea loră cu ordonanțele ministru
lui Prazak, cari au de scopă a aduce la valdre 
practică și principială de egală îndreptățire a 
limbeloră naționalitățiloră deosebite din imperiu.

In privința limbei Germanii de dincolo de 
Laita urmărescă aceleași tendințe ca și Ungurii 
de dincdce, numai câtă Germanii nu mergă așa 
de departe ca Ungurii. Precum audimă pe Un
guri strigândă, că ar fi aipenințată unitatea ad- 
ministrațiunei și chiar și unitatea statului dăcă 
s’ar trage consecențele practice din legea de na
ționalitate dela 1868, respectându-se cu rigorosi- 
tate dreptulă limbeloră nemaghiare recunoscută 
în acea lege, tocmai așa strigă acuma și Nemții 
centraliști din Austria, că administrația unitară 
e amenințată, că va suferi justiția și se va dis- 
compune statulă, dăcă curțile de apelă voră 
da sentințe și în limba cehă și slovănă.

Nimeni nu năgă, că este mai favorabilă 
pentru mersulă administrațiunei unui stată, dăcă ca 
în Germania și în Francia tăte mergă numai în- 
tr’o singură limbă. Cine e de vină însă dăcă 
în Austria și în Ungaria nu trăiescă numai 
Nemți și Unguri, ci pe lângă ei și alte popăre 
destulă de numerăse și însemnate cari vorbescă 
alte limbi? Și ce au păcătuită aceste popăre ca 
de dragulă celoră cari preferă ca tăte să mărgă 
după ună calapodă și de dragulă funcționariloră 
nemți și unguri, cărora le cade greu și le este 
încomodă a mai învăța și alte limbi, ce au pă
cătuită, (jicemă, ca din causa acăsta să se des- 
brace de dreptulă loră de limbă și de naționa
litatea loră ?

Desvoltarea naturală a popăreloră diferite 
aduce cu sine necesitatea de-a se garanta și res
pecta cerculă de libertate ală fie căruia în deo
sebi. Acăsta este o cerință ce nu se păte răs
turna prin nici ună felă de teoriă, ce nu să păte 
delătura prin nici ună fel iu de „rațiune de 
stată. “

Rațiunea de stată pretinde adi cu voce tare 
și seriăsă nu de-a înainta în direcțiunea opusă 
desvoltărei popăreloră după rețeta unoră bărbați 
de stată, cari nu se potă înălță peste nivelulă 
vederiloră loră egoiste, ci de-a sprijini acăsta 
desvoltare, îngrădindu-o cu nisce aședăminte și 
legi, cari să-i fia spre folosă, nu spre strică
ciune.

Nu ceea ce ar fi mai bine într’o situațiune 
numai închipuită, ci ceea ce este neapărată de 
lipsă pe temei ulă împrejurăriloră reale păte servi 
ca directivă unui guvernă, care are de scopă 
consolidarea acestei monarchii. Ce va folosi 
dăcă curțile de apelă voră aduce sentințe ger
mane și maghiare pe câtă timpă Slavii și Ro 
mânii monarchiei, cari facă mai multă de ju
mătate a întregei poporațiuni, voră fi amărîți și 
nemulțumiți cu starea loră aservită ?

Cabinetulă Taaffe pare a fi recunoscută că, 
dăcă este să ajungă la ună resultatu în privința 
împăcărei popăreloră, trebue să se acomodeze îm
prejurăriloră reale, nu cerințeforă ideale ale po- 
liticiloru de șablonă și, bine ori rău, a făcută 

Bugetuliî Ungariei.
Ministrulă de finance Szapary a presentată dietei 

unugresci proiectulă de bugetă ală Ungariei pe a. 1887.
După acestă proiectă, cheltuelile totale suntă 

350,400,021 11., veniturile 328,356,095 11., prin urmare 
deficitulu e de 22,043,926 fi, adecă cu 7,990,168 fl. mai 
mare ca celă din anulă trecută.

Deficitulă provine de acolo, că s’a preliminată mai

multă ca în anulă trecută la cheltuelile comune, la da 
toriile statului, la ministeriele de interne, de culte și in
strucțiune, de justițiă, de honvedî, și s’au scăzută veni
turile la darea pe spirtă, la căile ferate și fabricele loră, 
a vendarea de moșii ale statului și la alte titluri.

Bugetele resorturiloră separate suntă:
Datoriile statului: 111,832,886 florini cheltuieli, 

16,749,394 fi. venituri, prin urmare datoriile statului să 
urcă la 2 miliarde.

Ministeriulu de interne: 11,218,245 fl. cheltuell 
867,562 fl. venituri.

Ministeriulu de finance: 56,106,352 fl. cheltuell, 
252,201,424 fl. venituri.

Ministeriulu de culte și instrucțiune: 6,579,717 fl. 
cheltuell, 605,724 fl. venituri.

Ministeriulii de justițiă: 12,130,134 fl. cheltuell, 
743,205 fl. venituri.

Ministeriulu de comunicațiune: 42,532,488 fl. chel
tuell, 39,487,620 fl. venituri

Ministeriulu de agricultură, industria și comerțu: 
10,978,577 fl, cheltuell, 10,770,472 fl. venituri.

Ministeriulu de lionvedime: 8,279,749 fl. cheltuell, 
316,454 fl. venituri.

Statulă curții regale: 4,650,000 fl. cheltuieli.
Cancelaria cabinetului: 71,300 fl. cheltuell.
Dieta: 1,171,277 fl. cheltuell.
Afacerile comune: 29,470,424 fl. cheltuell.
Pensiunile centrale: 74,468 fl. cheltuell.
Pensiunile .’24,989,379 fl. cheltuell.
Căile ferate rbscumperate de stătu garantate: 

11,799,003 fl. cheltuell.
Anticipări ca garanția pentru căile ferate: 7,485,691 

fl. cheltuell.
Administrațiunea internă a Croației: 6,041,636 fl. 

cheltuell.
Curtea de corupturi a statului: 110,100 fl. chel

tuell, 1795 fl. venituri.
Presidiulu ministerială: 333,730 fl. cheltuell.
Ministerialii la prtânalta curte: 54,255 fl. cheltuell, 

300 fl. venituri.
Ministeriulu pentru Croația, Slavonia și Dalmația: 

36,080 fl. cheltuell.
Afară de acestea, diferitele ministerii mai au chel

tuell transitorii și investițiunl, care se suie la cifra de 
20,303,613 fl., pe când veniturile transitorii abia atingă 
cifra de 6,612,145 fl.

Din proiectulă de bugetă mai vedemă, că dările 
s’au mărită, și anume darea pe casă s’a mărită cu 
200,000 fl., darea pe câștigă cu 70,000 fl., darea pe in
terese dela capitală și pe rentă cu 200,000 fl., adausulă 
generală de dare pe venită cu 130,000 fl., darea pe vină 
cu 100,000 fl., darea pe carne cu 50,000 fl., darea pe 
bere cu 80,000 fl., darea pe fabricele de zachară cu 
525,628 fl., darea pe petroleu cu 700,000 fl., prin ur
mare s’au mărită dările cu 2,055,000 fl. Numai darea 
pe spirtă s’a scăzută cu 1’1 milibne, fiindcă fabricele de 
spirtă suntă în mânile Jidoviloră, fără cari Ungurii nu 
potă trăi, pentrucă numai cu ajutorulă loră mai potă 
încurca cei dela putere finanțele statului, negreșită în 
schimbulă unoră beneficii mari, ce esă din spinarea po
porului.

Ca în toți anii, așa și acum a asigurată ministrulă 
de finance în expunerea sa, că nu se voră mai face chel
tuell în plus, întru cută cu putință va fi. Aci e aci; de 
o sumă de ani totă așa audimă vorbindu-se, ba și fă- 
găduell, că se voră face economii, dăr suntemă convinși 
că nu guvernului d-lui Tisza, celă cu Jidovii la spate, îi 
e dată a face a opta minune: să nu mai cheltuăscă 
preste preliminară și să nu mai aibă deficite. însuși mi
nistrulă de finance a recunoscută că finanțele suntă în 
decădință, precum arată și proiectulă de bugetă pe 
1887.

Ca să mai cârpăscă starea financiară, guvernulă 
are de gândă să mărescă darea de transportă: cu l°/0 
la persone și cu 2°/0 la mărfuri. Mai are de gândă să 
mărescă competințele de dreptă și să restrângă scutirea 
de porto poștală, care a luată mari dimensiuni; nu cre- 
demă insă, că va restrlnge și scutirea de porto a »pa- 
tnoticeloră* apeluri și cazanii Kulturegyletiste. Mai are
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de gândii să facă operațiuni de credită pentru acoperirea 
deficitului bugetară de 22 milione, a deficitului esposiți- 
unei de 1’3 miliâne, a cheltueliloră încvartirării de 1 5 
miliâne, a amortisării unoră datorii ale statului de 11'8 
miliâne, cu totulă prin urmare o acoperire de 36’6 mi
liâne fl. Pentru complectarea stăriloră casseloră are de 
gândă guvernulă să convertâscă unele hărții d’ale căiloră 
ferate și pentru acesta are nevoiă de vr’o 18 miliâne fl., 
deși speră ministrulă de finanțe că nu se va face acesta 
în cursulă anului.

Der cu acestea încă n’a secată isvorulă de propu
neri, ce are de gândă guvernulă să Ie ia — să nu rî- 
deți — pentru «îmbunătățirea bugetului». Are de gândă 
să sporescă veniturile căiloră ferate și ale tutunurilor^ : 
ale căiloră ferate liberându-le de povara liniiloră laterale 
er ale tutunuriloră împedecândă contrabanda și mărindă 
exportulă. Din cheltueli încă vrea să reducă ceva — 
câtă o picătură de apă în Dunăre și asta dreptă conso- 
lațiune pentru contribuabili — prin schimbarea legii de 
înevartirare și a regulamentului de recrutare la honvedi. 
Trebue că va fi rîsă și ministrulă după ce va fi eșită 
din cameră de propunerile de „îmbunătățire a bugetului.»

Vomă vedea în cursulă desbateriloră ce dice opo- 
siția despre bugetă și peste totă despre starea financiară.

Agitația contra esportului ungurescCt.
Intre articulii industriali, ce se espărtă din Un

garia, făina și spirtulă au ocupată pănă acum o posițiă 
însemnată. In timpulă din urmă însă esportarea acestoră 
articu’I de proveniență ungară se arată a fi forte puțină 
promițătâre.

Câtă pentru spirtă amă arătată în unulă din nu- 
merii trecuțl ai fâiei nâstre, că d. e. Sârbii au pusă 
asupra alcoholului o dare de consumă, care tinde 
la totala prohibitare a esportului de spirtă ungurescă 
în Serbia. Totă cu acea ocasiune amă arătată, câtă 
de multă s’a împuținată și va avă încă să se împuțineze 
esportulă de făină ală Ungariei în Serbia.

In timpulă mai nou se vede a fi și mai amenințată 
esportulă de făină ungurâscă în Boemia. Aci se face o 
formală agitațiă contra făinei de proveniență ungară. Dia- 
rulă boemă din Braga «Narodni Listy» stăruesce cu 
totă-adinsulă pe lângă compatrioții săi, ca pe viîtoră 
să nu mai cumpere făină de proveniență ungară. Fâiă 
acesta să și provâcă la anumiți brutari, despre cari dice 
că s’au lăpădată deja de făina ungurâscă și esemplulă 
acestora îlă recomandă din tâte puterile ca să fiă și din 
partea altora urmată.

Nu scimă anumită, cari ar pute fi motivele aces 
toră porniri de antipatiă contra producteloră industriei 
unguresc!. Câtă pentru Cehi, „Magyar Polgâr" e de 
părere, că acesta este ună telă de răsbunare, deârece 
pressa din Budapesta nu sprijinesce pretensiunile loră 
în cestiunea bancnoteloră. Noi însă credemă, că nu 
puțină contribue la scăderea valorei industriei ungurescl 
șî dragostea de care sub forma «patriotismului» se bu
cură în Ungaria elementulă jidovescă, despre care sciută 
este, că iubesce fârte multă arta falsificărei, ba adeseori 
chiar și industriașii neevrei spre a pută concura cu 
Evreii suntă siliți a recurge la falsificări. Așa pentru 
esemplu „Kolozs. Koz.» ne aduce tocmai acum ună 
casă, întâmplată cu o fabrică chiar din apropierea du
șului, care ne face să înțelegemă. fărte bine pentru ce 
dă îndărătă esportulă spirtului și făinei ungurescl.

Fabrica despre care cetimă în «Kolozs. Koz.‘ fu
sese dată pe mâna unui arendatoră cinstită, care a- 
renda, în sumă destulă de frumăsă, o plătia regulată, 
îșl păzea omenia și producea ună spirtă de calitate es- 
celentă. Dâr pâte tocmai omenia lui fu causa, că bie- 
tulă arendatoru abia după 6 luni, adecă înainte de a 
espira terminulă arândărei, fu delăturată din arendă și 
fabrica fă dată pe mâna unui altă «domnă», care se 
pricepea mai bine la d’ale traiului. Acesta pactase cu 
ună întreprincjătoră, care să-i predea făina de lipsă pen
tru fabricarea spirtului. Intreprindătorulă aflase în apro- 
piare ună soiu de pământă albă și fină întocmai ca 
făina. Lua din pământulă acesta 25 de kilo și îi ames
teca cu 50 kilo făină curată și o astfelă de amestecă
tură preda pentru fabricarea spirtului.

Se înțelege de sine apoi că o astfelă de făină 
și ună spirtă fabricată din făină de soiulă acesta 
e cu neputință să mai aibă trecere. Fabricantulă 
vedl bine observase falsificația, der ca răsbunare 
pentru acâsta elă aflase de bine a falsifica cumpena 
așa că ori câtă de rafinată era invențiunea întreprindă- 
torului de făină. în cele din urmă elă totuși rămâne pă
călită, pentrucă cumpăna era astfelă întocmită, încâtă 
înzadară se aflau la 50 kilo făină alțî 25 kilo pămânlă, 
pentrucă cumpăna cerea de două ori atâta pentru ca 
să cumpănescă o anumită măsură.

încă unft coniitată de „modelu.“
Să nu se supere marele pașă dela Deșiu Bânfy, 

dâcă ’i vomă spune cu acestă ocasiune, că i se face con

curență în câștigarea lauriloră „patriotici/ Nici comi- 
tatulă Solnocă-Dobeca nu este chiar fără păreche, căci 
mare năsdrăvană e d-lă Tisza, sub a cărui stăpânire au 
începută comitatele cu fișpanii și viceșpanii a se întrece 
în șovinismă.

«Budapesti Hirlap“ ne presentă comitatulu Zâlyom, 
ca pe ună comitată încărcată cu „merite» și îlă pune 
de modelă între tote comitatele Ungariei. Aceste „dragi' 
de merite le enumără ună corespondentă ală foiei ci
tate și constau în victoriile ce dice că le câștigă acestă 
comitată în lupta de esterminare contra »panslaviștiloră.“ 
Acestă „me.'ită“ însă corespondentulă îlă atribue însu- 
flețirei naționale și „patriotice“ a bărbațiloră, cari au 
stată și stau în fruntea administrațiunei comitatului.

Unulă din acești Jjine-meritați» bărbați este Griin- 
wald Bella, care odiniâră în calitatea sa de viceșpană 
ală comitatului a dată prima năvală asupra instituțiu- 
niloră naționale ,panslavisle“ și a constrinsă așa di- 
cendă pe guvernă ca să închidă gimnasiulu slavă, er 
«cuibulă panslavismului», adecă societatea »Matica“ din 
Turoc-St.-Mărtină se o desființeze. După Grunwald a 
urmată pe tronulă viceșpănescă ală comitatului Zolyom 
ună „vrednică“ urmașă ală său, cu numele Garolă 
Gsiplcay, ală cărui zelă și însuflețire „patriotică» cores
pondentulă lui „Bud. Hirl.“ n’are termini pentru a o 
pute lăuda în deajunsă. Causa acestei laude este ur- 
mătârea:

Sub pretextă, că în comitatulă Zolyom s’ar afla 
mai multe numiri analoge, ceea ce de repețite ori s’ar ri 
întâmplată că a adusă în încurcătură oflciulă statistică, 
năsdravănulă Csipkay, încă în anulă 1883 când era 
numai notară ală comitatului, a propusă comisiunei per
manente comitatense, ca nu numai numirile de locuri, ci 
eventuală și a tuturora eomuneloră să se înlocuâscă cu 
numiri mai corespundătâre și pe câtă va fi cu putință 
să li se dea numiri ungurescl.

Propunerea acâsta vedi bine pretutindenea a fostă 
primită cu mare căldură, der esecutarea ei totuși s’a 
mai tăndălită pănă în 1884. când Csipkay apucase în 
mână frânele viceșpanatului peste comitat. Imediată după 
acâsta s’a constituită o comisiune de 20 membri, care să 
esecute propunerea sa. Comisiunea acâsta a statorită ca 
principiu la maghiarisarea numeloră: 1) Ca să se con
serve nestrămutate numele mai vechi istorice. 2) Să se 
cruțe astfelă de nume, cari suntă luate dela anumite fa
milii. 3) Ca însămnătatea limbistică a numiriloră să se 
traducă pe unguresce

Pentru constatarea numiriloră istorice au fostă de
numiți din partea societății istorice unguresc! Mailath 
Bela și Odescak-hi Arthur, cari dupăce și-au terminată 
lucrările loră. le-au așternută comisiunii de 20 membri, 
care apoi le-a trimisă spre aprobare ministrului de in
terne, Acesta desbătândă împreună cu ceilalți miniștri 
asupra proiectului de maghiarisare a singuraticeloră nu
miri, a aflată necomplectă proiectulă și de aceea l’a re- 
trimisă comisiunei de 20, cerândă încă maghiarisarea 
câtorva numiri de localități ce nu erau prevăzute în 
proiectă. Astfelă comitatulă în adunarea sa generală 
dela 2D Martie 1886, împlinindă cu cea mai mare acu- 
rateță cerința ministrului, a decisă a se retrimite proiec
tulă a doua oră la ministeriu pentru aprobare. Minis- 
teriulă dândă mai ântâiu espresiune de bucuriă asupra 
acestui faptă ală comitatului, cu clansula de 29 Sep- 
temvre a. c. a aprobată proiectulă, care se va esecuta 
cu diua de 1 Ianuariu 1887.

Astfelă s’a terminată actulă maghiarisărei numi
riloră din comitatulu Zolyom. De observată e că, prin 
„scrutările» societății istorice s’a „constatată/ că locui
torii acestui comitată în evulă mediu au fostă „Ma
ghiari» și numai mai târziu s’au slavonisată. Pentru 
argumentarea acestei ipotese se face provocare la 30 
comune, ale căroră numiri le deducă a fi de origine 
maghiară.

Și mergândă așa înainte, ajungă »patrioții“ la con- 
clusiunile năsdrăvanului autoră — nu ne-aducemă a- 
minte numele — care a descoperită că Elinii au fostă 
Maghiari, Românii asemenea, de aci apoi că totă pă
mântulă a fostă maghiară, și âtă prin urmare că se pună 
basele globului ungurescă.

Nu’i așa, că basmulă e nostimă ?

SOIRILE D1LEL
La iubil'eulă primatelui Ungariei, care de 50 de 

an! este chirotonită ca preotă, a fostă și Maiestatea Sa 
Impâratulă, acompaniată de ministrulă-președinte Tisza. 
Fișpanulă comite George Mailath a primită pe monarchă 
la gară, unde se afla și episcopulă Mager. Primatele 
Simoră îlă aștepta pe monarchă înaintea palatului pri- 
mațială. Dupăce făcu o visită primatelui și dupăce de- 
jună, monarchulă primi omagiele capitulului catedralei 
de Strigoniu, sub conducerea primatelui. După aceea 
primi corpulă oficeriloră dela regmentulă nr. 26 sub 
conducerea colonelului său și in fine primi pe represen- 
tanții tuturoră autoritățiloră civile sub conducerea fiș- 

panului George Mailath. După amâdi monarchulă a fă
cută o preumblare prin orașă, a visitată capela Sfân
tului Ștefană, statua lui Pazmany, camera cu tesaurulă 
ș. a. Mai târdliu visită seminariulă și merse și în sala 
unde se aflau seminariștii, cari îlă salutară cu «âljen « 
Mai departe a cercetată spitalulă reuniunei „Crucei 
roșie», gimnasiulă condusă de călugării benedictinl și în 
fine casarma. Aici a inspectată trupele, cari au defilată 
înaintea Maiestății Sale, care adresă o mică alocuțiune 
corpului ofițerescă. Qiarele oposiționale unguresc! cjică, 
că Tisza n’ar fi îndrăsnită a merge singură la primatele 
și de aceea sa ascunsă sub măntia regelui.

—x—
Ni se scrie din Șimleulu Selagitilui cu data 28 

Octomvre n. c. că o mare nenorocire s’a întâmplată în 
comuna Horediu. In nâptea de 17 a lunei curente, lo
cuitorii susă numitei comune au fostă sculați din somnă 
prin baterea clopotului dela biserică, care da de scire 
că în sată arde. Ardea edificiulă școlară și încă locu
ința învățătorului. Omenii se apucară să stingă foculă, 
când deodată vine o femeiă strigândă în gura mare: 
«Iâne, tredesce-te!“ Cei de față încremeniră la audulă 
acestoră cuvinte, căci într’adevără Jnvățătorulă ardea în 
casă. Indeșertă a fostă tâtă silința de a-lă mântui, de
ârece flacăra încungiurase edificiulă din, tâte .părțile. Sâr- 
manulă învețătoră Ioană Szabo a arsă totă, făcându-să 
scrumă. îlă plânge soția și 6 copii orfani.»

—x—
Asupra barbarieloră gendarmeresci din Bavanistje, 

despre care amă comunicată în numărulă trecută, scrie 
«Banater Post» următorele: «In nâptea de MercurI spre 
Joi, mai mulți tineri din classa inteligentă petrecuseră 
în birtulă Maday, fiindă în societatea loră și conducăto
rul postului gendarmeriei de acolo, Franz Balogh. Se 
pâte vre-unulă din societate a schimbată câteva vorbe 
cu elă. Cătră ora 1 după miedulă nopții se depărtă 
Balogh fără să 4IC& ceva ȘÎ în curândă se întârse cu 
totă postulă său armați pănă ’ndințl. Aci ordonă încăr
carea pusciloră. apoi puse’n lanțuri pe doi tineri și ’i 
escortă la casarmă, străpungându’i pe drumă de mai 
multe ori cu baioneta. La 50 de pași de birtă opri es
corta, doi din gendarml, cari mergeau înainte se deteră 
într’o parte, âr cei de dindărălă împușcară pe prisonieri.

— x—
Ni se scrie din Viena, că artistulă cântăreță 

Popovici e angajată la Karltheater pentru operete.

Totă din Viena ni se scrie, că în scurtă timpă 
noi Românii vomă avea cu o artistă cântărâță mai multu 
Ea se numesce Aurelia Chițu și studieză în ttmpulă de 
față în Milanu, unde a făcută deja așa de mari pro
grese, încâtă a fostă invitată a da cuncursulă său la 
ună concertă pentru săraci. Profesorii o laudă multă; 
suntă aceiași profesori la cari a învățată și renumita 
cântărâță Teodorini.

—x—
fîrăși a apărută o listișâră de preoți pricopsit! de 

Trefort. Și asemenea preoți surită chemafl a propove- 
dui morală și a combate iubirea de argintă!

Ni se scrie din comitatulă Solnocă-Dobeca, cu data 
30 Octomvre n.: «Vineri în 29 Octomvre n. pe la ârele 
11 și jumătate a. m. trecândă în călătoria mea prin co
mun^ Rece-Cristură, deodată vă^ui nisce flăcări isbuc- 
nindă din coperișulă unei case. Vântulă sufla cu pu
tere și împrăștia furiosă flăcările printre casăle âme- 
mloră prefăcândă în cenușă locuințele și tâte clădirile 
economice ale celoră mai de frunte 9 gazde în sată. 
Două ore au fostă de ajunsă pentru a rămână bieții 
omeni fără casă, fără masă și fără nutreță de iernă pen
tru vite; ba chiar viței, porci și mulțime de galițe au 
cădulă jertfă flacăriloră, ne lăsândă biețiloră âmen! nici 
atâta, cu câtă să cineze sâra. Bine ar fi, dâcă poporulă 
nostru s’ar deda cu asigurările contra focului, scăpândă 
de pericululă d’a rămână pe drumă.“ — Căletomlu.

—x—
Dieta croată e convocată pe cjiua de 20 Noemvre.

In Szabadka s’a furată proprietarului Adolf Geiger 
casa cu bani, în care se aflau 120 bucăți de câte 1000 
fl., diferite acțiuni, losurl și obligațiuni, tâte în valâre 
de 240,000 fl. S’a pusă ună premiu de 5000 fl. pentru 
descoperirea hoțiloră.

—x—
Marț! diminâța în săptămâna trecută era să se în

tâmple o mare nenorocire pe calea ferată între Simeria 
și Orăștiă. Necunoscuți puseră pe șine petri mari și nu
mai conductorului locomotivei, care a observată și a o- 
prită în momentulă critică trenulă, i se datoresce că n’a 
deraliată trenulă de marfă ce a trecută desă de diminâță 
pe acolo. Numai locomotiva a suferită stricăciuni. Pe- 
trile fuseseră puse pentru trenulă de persâne, care însă 
întârdiase. Deunădile pe linia ferată între Hațegă și 
Puiu a descoperită cantonierulă o mare grămadă de pe
tri pe șinl.

—x—
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Episcopii serbesciî alu Versetului s’a alesă arhi- 
mandritulă ș. deputatulă dietală Ilarionu Ruvaracu.

—x—
La judecătoria cercuală V din Pesta și Ia ocârmu- 

irile cercuale suntă în cursă 24,000 țirocese de preten- 
tizme în contra secvestrăriloră erariale. Suntă cașuri, 
în care mai multe persone locuescă împreună într’o o- 
daiă și se secvestreză lucrurile tuturoră acestora persone 
deși nu tăte datorescă, așa că procesele de extindere se 
încrucișâză unele cu altele. Cheltuelile acestei proceduri 
de pretențiune însă consumă de regulă valârea obiecte- 
o ră pretinse.

—x—
Guvernulu română e în vorbă cu o casă englesă 

pentru cumpărarea a două vapore de răsboiă, scrie 
„Resboiulă".

Același diară spune, că economii se voră face în 
bugetele tuturoră ministerieloră, afară de acela ală răs- 
boiului, unde cheltuelile se voră spori câtă de multă.

—x—
La scola de artele frumise din Parisă, d. Negrescu, 

ună Română, a obținută medalia întâiu la concursulă de 
finele anului pentru arhitectură.

—x—
Concertulu societății filarmonice de aci sub con

ducerea directorului de musică A. Brandnerț se va da 
Vineri săra în 5 Noemvre n. în sala Hotelului Nr. 1 cu 
următorulă programă: 1. Beethoven: Simfonia Nr. 6 
în F-dur (orhestra, simfoniă pastorală), a) Scenă la pă- 
rîu, b) Veselă întrunire a țăraniloră, — tempestă, — 
furtună, — jcântulă păstorului, — simțemintele vesele 
și mulțămitâre după furtună. 2. Vieuxtemps: Concertă 
în A-moll pentru violoncelă cu acompaniare de orchestră 
(solistă: d-lă Carol P6schl.)3. Wagner Richard: Ouver- 
ture la opera .Tannhăuser și răsboiulă cântărețiloră la 
Wartburg.“ — Inceputulă la 8 ore-

—x—
Astă seră, Marți, trupa teatrală germană va juca 

»Der Weg zum Herzen*, comediă în 4 acte de L’Ar- 
ronge. Mâne seră Mercur! primulă debută ală cântă
rețului de operete și comicului Jean Jahn în „Gaspa- 
rone«, operetă în 3 acte.

Trupa directorului Dorn a dată pănă acum două 
cicluri de representații. Astăzi, Marți, se începe abona- 
mentulă pentru ală treilea ciclu de 12 representații. De 
acumă încolo direcțiunea promite, că va da și mai multe 
operete. Câtă pentru drame și comedii, aceste se ese- 
cută cu multă succesă.

Sfințirea catedralei dela Curtea de Argeșii.
(Fin e.)

Totă Duminecă, după servițiulă sfinț.irei, s’a servită 
poporului în curtea seminarului, din partea ministeriului 
culteloră și a Episcopului Genadie o masă, la care s’au 
ospătată mii de locuitor!. Pentru acâsta masă s’au tă
iată 7 vaci și s’au întrebuințată 5000 de pâni. Epis- 
copulă Ghenadie a luată o parte însemnată Ia plata a- 
cestui ospăță populară, cum arareori se vede.

A doua <Și, Luni, la ora 7 de dimineță, s’a făcută 
sf. Liturghiă în biserica catedrală și pomenirea ctito- 
riloră printr’ună parastasă, oficiată de archimandritulă 
Hariton, vicarulă Episcopiei Rîmnieului si Noului Severină, 
înconjurată de 4 preoți și 2 diaconi.

După terminarea sf. Leturghii, panachida s’a făcută 
de Episcopulă de Argeșă, care a cetită și molitvele de 
deslegare la mormintele ctitoriloră, aflate chiar în inte- 
riorulă catedralui și audindu-se semnalulă sosirei Regelui 
și Reginei, cari veneau în trăsură, escortată de ună es- 
cadronă de călărași, pentru a asista la punerea petrei 
fundamentale a palatului episcopală. Episcopulă de Ar- 
geșă, încunjurată de cleră a întâmpinată pe Regele și 
Regina în mijloculă curții și cu toții s’au îndreptată spre 
loculă dela spatele altarului, unde se va ridica noulă 
paiață și unde se afla preparată o masă, acoperită cu 
o pâlă de stofă brodată cu firă, pe care erau aședate 
ună vasă de argintă cu apă, sf. Evanghelia și Crucea și 
două sfeșnice cu luminări aprinse. In fața acestei mese 
se aflau aședate pe ună covoră două Tronuri îmbrăcate 
în stofe naționale pentru Suverani.

Sfințirea apei se începu de Episcopulă de Argeșă 
în presența Suveraniloră, a miniștriloră țârei, a înaltului 
cleră neoficiantă, și a unui forte numerosă publică. In 
timpulă acesta arhitectulă Lecomte a presintată Regelui 
și Reginei câte o mistriă de argintă cu inscripțiun! pe 
densele, și legate cu panglici tricolore pe cari Suveranii 
le-au ținută în mâni pănă ce s’au coborîtă la punerea 
pietrei fundamentale.

După sfințire Episcopulă Ghenadie a presentată spre 
sărutare sf. Cruce Regelui și Reginei, pe car! ’i-a stro
pită cu apă sfințită, stropindă de asemenea Inaltulă cleră, 
miniștrii și poporulă. Apoi Episcopulă de Argeșă, îm
preună cu Regele și Regina, Metropolitulă Moldovei, 
Episcopulă Buzăului și miniștrii, s’au coborîtă la loculă 
săpată pentru punerea temeliei, unde Regele și Regina 
au fostă mai întâiu încinși cu câte ună șorță de atlasă 
albă și^dupăce s’au pusă într’nnă tubă masivă de metală 
de însăși Regina planulă și inscripția palatului episco
pală cu mai multe monete naționale și închisă cu ună 
capacă, acesta a fostă aședată de Suverani în loculă 
pregătită pentru temeliă, stropindu-se tubulă și loculă cu 
aiasmă de însuși Episcopulă de Argeșă; s’a acoperită 
acelă tubă cu o placă de metală, în jurulă căruia Regele

și Regina au pusă cu mistria vară și cărămidă, Regele 
a capâtulă de susă și Regina la celă de josă, âr în 
părțile laterale și mijlocă varulă și cărămidele au fostă 
aședate Metropolitulă Moldovei de Episcopulă de Argeșă, 
de Episcopulă Buzăulni și de ministrulă culteloră.

Apoi Regele și Regina împreună cu clerulă și 
cu personele ce se coborîseiă se retraseră în fața 
ocului temeliei, unde ună fotografă fotografiă acestă 
solemnitate, âr Lecomte acoperi temelia cu o lespede, 
lupă aceea Regele și Regina se suiră în trăsura regală 
și se reîntorseră Ia reședința regală. Aici Regele și Re
gina se suiră în o altă trăsură deschisă, trasă de 8 cai, 
și se reîntărseră la Pitesc!, conduși pănă la barieră de 
întrâga populatiă, care a urată călătoriă bună Suverani- 
oră, manifestându-le din nou simțimentele adencei loră 
recunoștințe și a viei loră bucurii, că i-au avută de 
ăspeț! în mijloculă loră în timpă de două dile. Luni 
seră, Episcopulă de Argeșă Ghenadie a binevoită a în
truni la masă corpulă ofițerescă ală regimentului 4 de 
dorobanți și 5 artileriă, precum și mai mulți Inalțl Pre- 
aț! și civili. Astfelă se sfirși măreața serbare, la care 
au asistată ca la 1000 de preoți din totă țera.

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

TÎRNOVA, 2 Noemvre. — Marea Sobranie 
s’a deschisă cri înainte de amddl. Regenții Stam- 
bulov și Mutkurov urmați de oficerii garnisdnei 
au ocupată locu pe estradă. Stambulov ceti unu 
discursfl, în care schiță nisuința regenței după 
lovitura de stată din 21 Augustă, desemnându 
ca cea mai importantă convocarea Adunărei în 
scopă d’a alege unu principe. Speră că repre- 
sentanții poporului voră alege unu astfelă de 
principe, care își va consacra vidța apărării in- 
tereseloră patriei și va duce națiunea pe calea 
progresului. — Caravelov, care a rămasă în 
Sofia, și-a dată subscrierea prin telegrafă. So- 
brania a pășită la alegerea biuroului.

In fața atitudinei Rusiei, sesiunea Sobraniei 
va fi fdrte scurtă. Alegerea principelui, probabilă 
în persona prințului Waldemar de Danemarca, se 
va îndeplini în trei-patru efitle.

Alăltăeri au fostă liberați din arestă Gruev 
și Benderer.

Concertulu Nagy. In 13 a lunei trecute, în legă
tură cu câteva mici piese jucate de trupa d-lui Dorn, a 
dată și cunoscutulă virtuoșii în flueră d. Iacobă Nagy 
ună concertă, asupra căruia voimă să revenimă cu câteva 
cuvinte. Renumele d-lui Nagy, care a făcută din fluerulă 
ciobănescă ună instrumentă de artă, concurândă cu ori
care concertistă cu flautulă, este bine stabilită și forte 
lățită. Nu ne rămâne dâr decâtă a constata, că con- 
certulă memorată ne-a convinsă din nou despre arta 
escepțională cu care d. Nagy scie să scdță din flueră 
tonurile cele mai admirabile. Surprindătore au fostă 
duetele în terțe ce le-a esecutată într’o resuflare în ada
gio în fantasia-potpouriu, ce a compus’o însuși, și neîn
trecută rămâne gingașulă și duiosulă cântecă ală păcu
rarului română din Valea Hațegului, care și a perdută 
oile și cântă cu jale audindă ecoulă fluerului său. Me
rită amintire deosebită și composiția frumăsă a d-lui 
Nagy pe fluerulă-mare-alto după motivele lui Cari Maria 
Weber. Aplause repețite și sgomotăse au secerată tote 
piesele programului alesă.

DIVERSE.
Cununiă. — Traianu Vlassa, fiiulă vice-protopo- 

pului din Indolă, își va serba în 14 Noemvre n. cununia 
sa cu d-șora Iudita Bogdană din Ighiu, fată orfană de 
preotă sărmană gr. cat. — Ii dorimă tinerei părechl 
vieță fericită!

Crescerea eoonomică a vițăiloră. — Ună cultiva- 
toră englesă pretinde că elă pOte să crească în fiăcare 
ană 50--55 de viței cu laptele dela 4 vaci; âtă cum 
procede: Elă cumpără vițăi bătrâni de câte dece (file și 
le dă 3 litre de lapte pe di în timpă de 5 dile; de aci 
micșorâză cantitatea de lapte și o înlocuesce cu făină 
de grâu fiârtă; peste vre-o câte-va Qile, făina de grâu 
o înlocuesce cu făină de orză pe jumătate și cu făină 
de ovăsă; și pe urmă le dă turte de ină pulverisate în 
proporția de 259 grame de vițălă. In urmă pune fenă 
de calitate bună într’o putină, și dimineță se varsă peste 
elă apă caldă, de unde resultă ună ceaiu pre nutritoră. 
Se amestecă săra și diminâța preparată, și se dă căldi
cele! vițăiloră, în proporțiune de 5 litri la mâncare, ceea 
ce costă pe săptămână 2 1. n. Când vițeii începă a ru
mega, li se pune dinainte puțină făină de turlă, și pu
țină fână nu prâ uscată ca să mance. Iernase potă hrăni 
cu paie tocate, cam de 3 cent, de lungi, care să udă 
cu apă fiartă, în care pune să se disolve, pentru fiăcare 
vițălă 500 grame de turte, amestecate cu făină de grâu. 
Este bine a ținea vițăii pe ună pământă uscată, și în
tr’o văcăriă cu o atmosferă caldă iârna. La hrana ce 
li se dă trebue să li se pună și puțină sare.

Evangeliulti scrisă de regina României, pentru bi
serica de Argeșă, despre care am scrisă în nr. penultimă 
este ună capă-de-operă. Despre acestă lucrare admi
rabilă, găsimă în »Românulă< următărele șire: „După

desemnările și podâbele artistice, imaginate și lucrate de 
M. S. regina, mănăstirea episcopală a Argeșului va avă 
ună evangeliu, a cărui legătură și scărță alcătuescă ună 
totă superbă, demnă de a provoca admirațiunea biblio- 
fililoră celoră mai esigenți. Cele două-spre-dece evan- 
gelii, scrise în litere gotice aurite de Maj. Sa, suntă 
împodobite pe de mărgini cu nisce enluminures arabes
curi cu admirabile subiecte. S’ar crede privitorulă în 
fața unoră lucrări datorite aceloră stăruitori lucrător! Jai 
evului mediu, cari închiși în mănăstiri, consacrau ani în
tregi împodobirei unui Breviar, unei cărți de rugăciuni 
sâu unui evangeliu. Paginele scrise și adornamentate 
de M. S. regina ne aducă aminte bogatele pagine ale 
cărțilora religiose, espuse în vitrinele bibliotecii Ambro- 
siane din Milano. Cruci, tabele, lucrări, pe cari M. S. 
regina le-a esecutată singură, suntă în numără mare. 
In esecuțiunea tuturora, se vede îndată acea puternică fan- 
tasiă pe care Carmen Sylva o cercuiesce totdâuna c’ună 
gustă estetică din cele mai alese. Lucrurile M. S. regi
nei voră alcătui printre odorele noului monumentă, în 
lesaurulă mănăstirii, colecțiunea cea mai rîvnită."

Șorecii de câmpii. — Aceste rodâtore pe cari să
tenii noștri ’i numescă „Poponeți" se înmulțescă câteo
dată în așa mare numără, încâtă stricăciunile loră devină 
însemnate, Generalminte Poponeții își alegă loculă loră 
de șezută — unde își facă găurele loră în pământă— 
prin țelinl și suhate. Rară își facă găuri prin locurile 
ce se ară în fiăcare ană. Stricăciunile mai însemnate 
ce aducă recolteloră acești șâreci galbeni și lungi se 
observă mai alesă pe marginea holdeloră ce se în- 
vecinescă cu asemenea țelinl și locuri lăsate pentru su- 
hată. Ei strică mai multă decâtă mănâncă sâu decâtă 
își facă provisiunî pentru ârnă și „tocătura* spiceloră, 
seu a grâneloră cu paie cu totă, e așa de mare câteo
dată încâtă se perde recolta pe o lățime însemnată. In 
anii secetoși ei se înmulțescă fârte multă și ’i vedl ri- 
dicându-se și alergândă isolați, în mare numără, chiar 
diua. Suntă fărte ageri și cu greu cânii jitariloră îi 
potă prinde. Ei trebuescă distruși în altă chipă. Nu 
povețuescu a se pune căpcâni sâu otrăvi, căci nu e nici 
practică și e și periculosă pentru alte animale folositâre. 
Recomandă însă a-i asfixia turnăndă pe găurelele loră 
pișălău. Acestă mijlocă, apoi, e forte bună și din punc- 
tulă de vedere că se îngrașă pămentulă și plantele ce se 
voră cultiva, apoi, în acele locuri voră fi mai bine 
hrănite.

Sarea ca medicamentă. — După d-lă dr. Burg- 
graeve, profesoră la universitatea din Gând, sarea fe- 
resce de orice bolă. Sarea e marele agentă regulatoră. 
Omulă care mănâncă pâne nesărată după ună orecare 
timpă se îmbolnăvesce și chiar m6re. După acestă doc- 
toră ce dă esemple de vindecări prin apă sărată, ofti
coșii se potă însănătoși bend apă sărată, âr dmenii cari 
beu lapte forte sărată nu se îmbolnăvescă de coleră. 
Sarea nu numai că te feresce de bâle, dâr te ajută să 
trăescl multă. Omulă care voesce să fiă sănătosă tre
bue să consume — în timpi ordinari — 20 grame de 
sare pe di. In casă de bolă doctorulă trebue să regu
leze doza.

Petele de grăsime se scotă de pe haine și stofe cu- 
rățindu-se, pe câtă se pote de bine, cu unghia, apoi se 
pune o hârtiă mai subțire și se trece pe d’asupra cu 
ună fieră încăldită; dâcă se repetă, punendu-se altă hăr- 
tiă curată, se scote grăsimea, care trece în hârtiă. Se 
p6te încă întrebuința benzină și uloiulă de petroliu der 
e și mai bine d’a se întrebuința fierea de bou amestecată 
cu apă, precum facă unii soldați francesî pentru a’și scâte 
petele de pe pantalonii loră.

Schiopatulu cai lorii. — Din diferite pricini, între 
cari se potă număra și acelea a neîngrijitei ce se dă 
cailoră de unii călăreți seu de vizitii, când înhamă, când 
se mână și când se polcovescă caii, mulți cai și mai 
alesă din cei tineri și iuți se strică, devenindă mai ade- 
sea-orl șchiopi. Schioparea nu e bălă, ci e semnulă prin 
care vedemă că calulă a căpătată o infirmitate mai multă 
sâu mai puțină trecătore. In România suntă mulți cai 
șchiopi și cu greu se pote spune cu siguranță din care 
anume pricină. Când se cumpără dela târguri cai, tre
bue a se pune multă băgare de sâmă, căci schioparea nu 
e totd’auna aparentă. Calulă trebue observată în grajdă, 
dâcă nu care cumva ține vr’ună picioră mai puțină multă 
la ună locă ca celelalte; se încârcă dându-se la c6rdă, 
se încârcă când se scotă din grajdă și când se bagă înă
untru după ce au mersă câtva. Schiopatulă se cunăsce 
mai multă dâcă se încârcă calulă pe ună locă tare, pa
vată, dându-se Ia trapă și ascultându-se dâcă sgomotulă 
pașiloră e regulată. (,Gazeta Săteanului").

Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
nieiil â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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CtarsuJn Ia bursa de Viena
din 30 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 103 80
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.95 
împrumutului căiloru ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 115 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 10450 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

miști..............................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
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 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 credită ung. 292.25
Act. băncel de credită austr. 279.90 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25

I Londra 10 Livres sterlinge 125.05

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 18 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . • 92— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6°/0) ■ ■ • 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34 —
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . 103Va 1041/4

» „ „ (5°/0) • 87— 88—
» » urban (7°/0) . . 100— 101—

» (6°/0) > 92— 93—
> (5%) • • 84— 84i/2

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. ----- -

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

4

1886.

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând., 8.47

Argint românesc .... . . » 8.40 A 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 RusescI................. . . » 117.— > 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

I
XX
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Se caută
Unu maestru lemnari căruțași!

Posturi de medici vacante.
XX
XX
XX
XX
XX 
xx w

Voescu să cedeză gratis patru pogbne de pămentu cul- 
tivabilă și lemne pentru construită locuință

Unui maestru lemnaru câruțașu»
Asemenea mai cedeză gratis lemnăria de lucru din 

pădurea mea pentru facerea căruțeloru în timpă de doi ani, 
din care lemnăria va lucra măestrulu căruțașu în beneficiulu 
său. In schimbă va învăța măestria căruțăriei câte trei băețl 
pe ană fără plată și va lucra pentru trebuința moșiei mele 
cărutăria necesară, încâtă se va atinge de meșteșugulă său.

Pămentulă îlu cedeză pentru veciă,
A se adresa la P. N. Slfivescu în comuna Cepari Băr- 

plasa Oltă-Topologă, județulă Argeșu, său în comuna 
în România, său sub

Slăvescu,
la tribunalului Hfovă.
Bucuresci.

Seștl^ piaoa V! blf -L VjJVIVg ll .

Șuiei, plaiulă Loviștei, județulă Argeșă, 
adressa:

judecătorii
3—3 în

I
XX 
XX
XX 
XX
XXI
XX 
XX
XX 
XX
XX
$ 
XX

Inființându-să în districtulă Rîmnicu-Sărată (România) nu- 
mărulu legală de posturi de medici de plasă (cercă,) retribuite cu 
450 franci lăfă și diurnă pe lună, învită prin acăstă publicațiune 
pe toți domnii colegi, de naționalitate română, cari dorescă a ocupa 
asemenea funcțiuni, a se adresa pentru ori ce informațiuni Ia sub 
semnatulu. Cei ce nu posedă împământenirea potă obțină postu
rile în cestiune angagiându-se provisoriu cu contractă pe timpă de 
celă puțină ună ană. Actualmente suntă trei posturi de medici 
de plasă vacante.

1—3

Dr. Octaviu Blasianti,
medică primară de districtă.

La: R. Sărată (România.)

■I

(Avisă d-loră abonați!
Rugărnă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTlî. „GAZ. IR ANS11

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

pe linia Predealft-Biidapesta și pe linia Teiiiștt-Aradsl-lBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—£®redeaiâ

Bucuresci

Predealu (
(

Trenti 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

I

Trenfi 
omnibua

Trenfi 
omnibua

4.50
9.32

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliisdra 

^Elisabetopole
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulii de susfi 
Ui6ra 
Cueerdea 
Ghiristi 
Apahida 

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt 
Ciueia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
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
5.30

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16 
!2.5O;
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.23

Nota: Orele de nâpte sunttt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladiiny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciueia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu 

Clușiu 

Apahtda 
Gliiriș 
Cueerdea

Uiora 
Vințultt de 
Aiudfi
Teiușfi
CrăciuneW
Blaștt 
Micăsasa
Copșa mie
Mediaș Ci 
Elisabetopole
Sigișdra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

Brașovă
Timiștt

susfi

PreAealu

Bucuresci

(
(

( 
(

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

’ 11.10 —
7.40 2.—

11-05 3.58
2 02 5.28
4.i2 6.58
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —

8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —
— 10.28

11.00 __
11 19 -
12 30 _

1.01 ■
106 _
1.13 -
1.20 -
1.41 -
2.00 __
2.35 -
2.48 _
3.20 -
3 36
4.00 _
4.35 __
5.12 —
t».37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9 21 —
— 5.45
— 6.22
— 6.47
— —
— 11.45

Trenfi 
de 

peradne
Ț

I
3.10

Trenfi 
omnibua

Trenti 
omnlbus

cele dintre liniile grdse.

7.38
5 10

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
5.31
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.l6
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiușfi- .fkradft-Budajj esta Budapesta- Aradai-Teiușd.

Trenfi Trenu Trenfi de Trenfi de Trenfi Treufi
omnlbus omnibua persone peraâne de peraono omnibuf

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 ---- - 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — .4.22 11.20 12.41 -- 4
Șibotă 12.52 — 4.50 bzoluok ( 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 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
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 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 855 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 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 - -
IBudapesta — — 1 8.20 1 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Tefiușft 1.29 1.41 —

Aradtt-Tinaișdra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenfi Trenfi de Trenfi Trenfi de Trenfi Trenti
omnlbus peraâne mixt peraâne omnibua mixt

Aradd 5.48 6.05 SimaeHa 11.25 2.42
Aradulă nou t>.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
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 41
'H.’limișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timiș^ra-Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenfi Trenfi Trenfi Trenti
peraâne peraâne omnibus de pera. omnibua mixt

Tinaișdra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 1 1 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradft 9.27 — 8 17 Simeria 1 53 — 10.31


