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ruia, i se împută lipsă de sinceritate. „Neue 
freie Presse“ spune, că afară de datoriile, ce le 
înșiră Szapary și cari suntă în realitate mai mari, 
se mai află datorii secrete ale diferiteloră resor
turi ministeriale, despre cari lumea n’are nici 
o cnnoscință. Cele mai multe împrumuturi de 
soiul ii acesta le face ministrulă Trefort!

Ungaria, dice numita f6iă, se află în ace
lași periculă din care a scăpat’o acum dece ani 
bătrenulă Ghyczy. Ce-i dreptă creditulă ei încă, 
se susține, dăr basa lui e sdruncinată. Și ce 
mijlâce de îndreptare propune Szapary? — Mă
rirea dăriloră, — când poporarațiunea abia mai 
p6te suporta greutatea sarcineloru publice.

Suntemă cu totulă de acordă, că numai 
printr’o cură radicală se p6te delătura răulă și 
că Ungaria trebue să schimbe cu totulă direcți
unea politicei sale, administrația sa și viăța sa 
publică.

Dăr recunoscândă acăsta împărtășimă și te
merile ce se esprimă de dincolo de Laita, că 
Ungurii nu cuprindă îndestulă importanța situa- 
țiunei financiare a statului și că prin urmare e 
puțină sperauță de îndreptare.

i

Deschiderea Sobraniei.
Se telegrafiază din Tărnova cu data 31 

Octomvre:
Astăzi la orele 11 s’a deschisă marea adunare. 

D. Stambulov și Mutkurov, urmați de oficerii garnisănei, 
au luată locă pe estradă. D. Stambulov pronunță discur- 
sulă următorii:

„După abdicarea primnlui prință ală Bulgariei, 
prințulă de Battenberg. guvernulă a luată ‘direcțiunea a- 
faceriloră țărei și șl-a dată tăte silințele pentru a men
țină pacea, liniștea și siguranța, și pentru a păstra averea, 
viăța și onorea cetățeniloră bulgari. Scopulă său era 
în fine să scoță patria din crisa în care a - aruncat’o lo
vitura de Stată dela 21 Augustă. /

„Guvernulă a considerată ca actulh cela mai im
portantă, ce-i incumba, convocarea marei Adunări, pentru 
a alege ună prință la tronulă vacantă. Op tdte dificul
tățile inerinte regimului provisoriu in care ne găsimă, 
alegerile s’au îndeplinită fără incidente grave și guvernulă 
vede cu plăcere astăzi pe representanții poporului bul
gară întruniți în vechia capitală a regatului bulgară.

«Fiindă pe deplină încredințați că veți ști să ale
geți ună prință, care va consacra vieța sa pentru ocro
tirea intereseloră și a libertății patriei și care |va con
duce națiunea în calea progresului, mărirei și gloriei și 
b destineloră sale istorice, noi deelarămă marea adunare 
deschisă și învocămă bine-cuvântarea lui Dumnedeu a- 
supra lucrăriloră sale. Trăiască Bulgaria independentă 
și liberă ! ’

Documentulă e semnată de d. Stambulov, Ka- 
ravelov și Mutkurov. D. Karavelov rămasă la Sofia șl-a 
dată semnătură prin telegrafă. Vice-consulii Angliei și 
Italiei voră sosi aci de sără. Adunarea va procede la 
alegerea biroului.

Nu s’a mai primită nici o nouă comunicare din 
partea generalului Kaulbars. In fața atitudinei Rusiei, 
sesiunea adunărei va fi forte scurtă. Verificarea pute- 
riloră se va tace într’una său 2 dile și alegerea prin
țului (tărte- probabilă prințulă .Valdemar) în trei său 
patru dile.

Brașovu, 22 Octomvre 1886.
MultO mai bine le stă foilorîi unguresc! 

când critică stările putrede din acestu stată, de- 
câtîi când strigă nebunesce în contra a totu ce 
nu e Maghiarii. Acdsta credemu o va recundsce 
or! și ce omu, care se gândesce seriosu la „bi
nele comunii,11 și nu’lti pdrtă numai în gură ca 
șoviniștii.

Intre relele ce bântuie acesta stătu este 
fără îndoială celfl mai capitală: disordinea și 
dărăpănarea financeloră, este deficitulă îngrozi- 
toră, care cresce în proporția în care poporați- 
unea s&răcesce.

După cum arată ministrulu de finance Sza 
pary în espunerea sa de Sâmbăta trecută, de
ficitulu pe anulă următoru, 1887, va fi de 54 
miliâne florini și dmeni, cari sciu bine socoti, 
susțină, că de sigură va ajunge și cifra de 60 
milidne.

Este acesta o sumă respectabilă, care are 
cele mai bune prospecte de a deveni în scurtă 
timpă îndoită de mare, mai alesă când pe tdte 
terenele economice, comerciale și financiare nu 
putemă înregistra decâtă totă numai regresă și 
pierderi.

Budgetulă de față este ală 12-lea, din câte 
s’au presentată parlamentului ungurescă, de când 
e Tisza Kalman la cârmă.

O fdiă maghiară oposițională constată, că 
deficitulă anuală ală statului ungară s’a urcată 
de cănd e Tisza la guvernă, adecă în timpă de 
11 ani, cu 15 miliâne florini, pre când la 1875 
deficitulă era numai de 39 miliăne, acum este 
de 54 milidne.

Urcarea enormă a deficitului s’a făcută cu 
tdte că prin înmulțirea dăriloru veniturile sta
tului s’au mărită cu 50 de procente. La 1876 
veniturile statului erau laolaltă de 216 milidne, 
£r pentru 1887 ministrulu Szapary le prelimi- 
n£ză cu 328 mili6ne florini. Din acostă sumă de 
328 milidne voru trebui să se cheltuiască în 1887 
vre-o 130 milidne florini numai pentru plata da- 
toriiloră statului. Așadăr mai multă decâtă a 
treia parte din cheltuieli se voru întrebuința 
pentru acoperirea datoriiloră.

Ună tablou acesta puțină măgulitoră pen
tru arta de guvernare a lui Tisza Kalman. Elă 
p6te fi ună isteță luptaciu parlamentară, ună 
ministru-președinte de cauciucă, când e vorba de 
a le întdrce și suci t6te în favorulă său; elă scie 
să tune și să fulgere, ca și unulă din clicii gre
cesc! ai antichității, când se mânia pe bietele na
ționalități, der nu scie să calculeze înainte, n’are 
pricepere pentru bunăstarea materială a popora- 
țiunei, este surdă șt orbă față cu trebuințele eco
nomice ale țării, trăiesce din mână îu gură și nu 
vede, că statulă merge cu pași repezi spre ruina 
sa totulă economică și financiară.

Păcatulă celă mare a lui Tisza Kalman este, 
că a tolerată o politică financiară — dăcă me
rită acestă nume — care în timpă de 11 ani a 
produsă astfelă de resultate întristătdre. Dăr cum 
ar fi putută ministrulă-președinte să se opună 
cheltuielilor^ 6rbe ale colegiloră săi din minis- 
teriu, când aceste se făceau pentru a glorifica 
sistemul ti lui de guvernare, seducendă lumea, 
dândă nutremântă continuu îngâmfărei 6rbe și 
lingușindă pasiunile 6rbe șovinistice ale Maghia- 
riloră ?

Risipa ce s’a făcută în financele statului 
este productulă sistemei de guvernare, este fă- 
tulă politicei hîddse, cu ajutorul ă căreia se sus
ține la putere șefulă cabinetului ungurescă de 
atâta timpă.

E caracteristică cnm se judecă în -partea de 
dincolo a monarchiei situațiunea financiară a Un
gariei. înainte de t6te bate la ochi, că acolo 
nu se dă creijământă dateloru, ce le produce în 
espunerea sa ministrulă de financă Szapary, că

In sferele oficiale să răspunde la acăsta, că candi 
datura Battenberg este depărtată mulțumită sforțăriloră 
guvernului însuși, căci ună mare numără de deputați, 
mai cu sămă cei din Rumelia, veniseră la Tîrnova cu 
ideia de a realege pe prințulă Alexandru. Nu numai 
că guvernulă a depărtată ideia realegerei sale, der pro - 
pune chiar candidatura Waldemar său Oldenburg, apoi 
acceptă, afară de astea, punerea în libertate a oficeri- 
loră arestați.

Etă cum se crede că se va satisface Țarulă și se 
va aduce o schimbare favorabilă.

Dăr acțiunea Rusiei înaintea Varnei, și pote ocu- 
pațiunea acestui orașă, va distruge fără îndoială acăstă 
speranță și va arăta că Rusia nu voesce să facă nimică 
cu guvernulă actuală.

Ce devine — dăcă acăstă atitudine se accentuăză 
— alegerea nnui prință agreată de Rusia, după cum 
erau deciși a o face ? Mulțl deputați suntă de părere, că 
nu trebue modificate programele stabilite. El spună că 
dăcă guvernulă actuală va cădea, elă a ținută celă pu
țină o conduită logică pănă la capătă și conformă cu 
legile țărei. Elementulă mai intransigentă ar voi o pro
testare sgomotăsă, dăcă nu mai speră a se împăca cu 
Rusia. Acestă partida va pune înainte, fără îndoială, a- 
legerea prințului de Battenberg.

Toți, în fondă, speră cu tdte astea că presența Ru- 
șiloră la Varna va aduce ună conflictă între orecari pu
teri, celă puțină, în lipsa altora, între Rusia și Anglia.

Rămâne de semnalată sentimentele partisaniloră 
Rusiei, cari credă că atitudinea acestei puteri va face 
să-și piardă capulă cei dela putere.

Reuniunea femeiloril române din 
comitatulu Huniadorei.

Bravele române din comitatula HuniădOra, în con
ferința ținută în orașula Deva, la 30 Octomvre a. c. au 
pusă temeliă la „Reuniunea femeiloru române din comi
tatulu Huniăd6ra,“ cu scopă de a înainta industria de casă 
și ajutorarea feteloră și văduveloră române sărace. Prin 
înființarea acestei reuniuni, Românele Huniădorene au 
dovedită, că inima loră palpită de sentimente nobile și 
că e'e își cunoscă sublima lora chiămare de „femeiă.“

Aplaudămă și felicitămă pe gingașele române, întru
nite în conferința din Deva, asigurându-le, ca vocea loră 
nu va suna în pustiă.

Ceriulă să bine-cuvinte salutara lora întreprindere, 
er noi cestfalalți, să ne dăma parola, că suntema și vomă 
fi totdăuna gata a le da mână de ajutoră întru înplinirea și 
ajungerea scopului ce și-au fixată. Și acum, ca onor, 
publică să pdtă fi informată, cum s’a înființată acea lău
dată reuniune, ne ținemă de datoriă a espune pe scurtă 
pașii făcuțl pănă în ifiua de astăcjl.

Ideia de a înființa o reuniune de femei în comi- 
tatulă HuniădOra nu este nouă. Românele nostre au 
discutata de câțiva ani acăstâ ideiă, — durere însă, că 
realisarea ei, din mai multe cause, s’a amânată de aijl 
pe mâne.

înainte de asta cu câteva luni, ideia de a forma 
numita reuniune să discută cu mai multă energiă, pănă 
când în fine, câteva domne din Deva se resolviră a lua 
inițiativa și făcură pașii cuviincioși, pentru a întruni o 
conferință prealabilă.

La 8 Septemvre a. c. se întruniră Românele din 
Deva și după o desbatere interesantă, deciseră ca să ia 
ele inițiativa și să convoce o conferință generală a tu
turora Românelora din comitat0.

Onorabilulă publică cetitoră cunosce deja apelulă 
ce l’a adresată comisiiinea aleasă Ia 8 Septemvre și 
buna impresiune, ce a făcută acelă trumosă și căldurosă 
apelă.

Trebue să accentueză Ia acestă locă și aceea, că 
înainte și după publicarea apelului, comisiunea alesă a 
ținută mai multe ședințe și a pregătită tăte agendele 
pentru adunarea generală, încâta, pe când s’a întrunită 
conferința generale, comisiunea a stata gata cu tdte ce 
se recerO la asemene conferințe.

Le amintescă tOte aceste, ca să dovedescă, că Ro
mânele năstre sciu și pota lucra și în acestă privință,

Situațiunea în Bulgaria.
Etă cum se înfățișfeă situațiunea în sfe

rele guvernamentale bulgare, după o telegramă 
din Tîrnova :

Lumea îșl dă bine sema, că presența bastimente- 
loră rusescl înaintea Varnei și amenințările de ocupa- 
țiune au de scopă să eserciteze o presiune asupra mem- 
briloră adunărei și să arunce spaimă în populațiune, 
căci fără îndoială Rusia totă mai crede în realegerea 
prințului de Battenberg. Se întrăbă, dăcă Rusia lucrăză 
astfelă numai spre a împedica acăstă realegere, său ca 
în același timpă să provoce căderea regenței.
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în tocmai ca bărbații, cari suntă deja practici în asemeni 
întreprinderi.

Și anumită, pe diua conferinței generale au com
pusă ună programă după care avâu să decurgă des- 
baterile, au compusă ună proiectă de statute și s’au 
pregătită a pute servi cu orice deslușire ce s’ar 
recere.

Astfelă în diua conferinței, cei sosiți din depărtare 
au aflată tdte gata șț așa conferința a decursă în ordi
nea cea mai esemplară.

La 30 Octomvre, cu t6te că era chiar diiua de tergă, 
la drele 11 în sala cea nouă dela scdlele române din 
Deva s’a întrunită o frumosă cunună de Române din 
loch și giură, participândă totodată și ună numără con
siderabilă de bărbați, mândri de a vede pe bravele Ro
mânce, consultândă și discutândă la ună scopă atâtă de 
multă dorită.

Din causa multă regretată, că d-na Ana Petco, n. 
Șiandoră s’a bolnăvită pe neașteptate, conferința a fostă 
bineventată de d-na Lucreția Olariu n. Costa prin ur- 
mătorulă discursă:

«Onorabilă conferință; Sub impresiunea unei vii 
bucurii, viu a vă mulțumi, că a’țl venită la apșlulă nos
tru, spre a ne da mână de ajutoră întru împlinirea mă
rețului scopă. Vă salută deci în numele Deveneloră, di- 
cându-vă: „bine a-țî venită».

«Dâmnelorăl Aime Martin elice: „Vrei să cunosc! 
starea politică și morală a unui poporă, caută ce locă 
țină acolo femeile!"

Pentru ca, eventuală, la o astfelă de întrebare, 
răspunsulă să nu cadă în defavorulă națiunei nostre în 
generală, și ală comitatului nostru în specială, trebue să 
ocupămă și noi loculă menirei nostre, pornindă pe acea 
cale a activității, din care resultă liniștea consciinței na
ționale și ajutorarea celoră lipsiți. Să dicemă ț36r: «îna
inte! căci cu noi e Dumnedeu!*

Acestă cuvântă de bineventare, rostită cu o pre- 
cisiune și intonare însuflețitore, a fostă primită cu repe- 
țite urări de: „să trăiâscă/" (Va urma).

SOIRILE PILEI.
In adunarea generală a comitatului Carașu-Severinu. 

ținută în 27 Octomvre n., vicecomitele lakabfy a pro
pusă să se procure portretulă răposatului fișpană Tabajdi 
și să se așede în sala cea mare a comitatului. Repre- 
sentantulă Coriolană Brediceanu declară în numele seu 
și ală amiciloră săi de principiu, că nu pdte consimți la 
propunerea vicecomitelui. Motivele nu le esprimă, căci 
nu voesce a jigni pe nimenea în sentimentele Iui de 
pietate, der nici nu p6te lupta cu cei trecuțl din vieță. 
De mortuis nihil nisi bene. Viitorulă, acelă viitoră, în 
care egala îndreptățire nu va fi literă mortă, ci sfântă 
realitate pentru tote sferele și toți cetățenii, — acelă 
viitoră va judeca dreptă asupra defunctului comite su 
premă Tabajdi. — „Patrioții* însă au primită propu
nerea vicemitelui! Se putea altfelă ?

—x—
Din causa resboiului vamală cu România, au ră

masă fără piâță și fără câștigă 34 maeștri, 56 calfe și 
58 învățăcei în ramulă mobilaturei în Chszdi-Oșorheiu. 
O mulțime de mobile de aci se află la târgulă anuală 
din Clușiu, unde se vândă eftină. E vorba să se’nfiin- 
țeze în Clușiu ună jnagazină permanentă pentru mobile 
din Chezdi-Oșorheiu-

—x—
Din Sofia se telegrafiază, că generalulă Kaulbars 

a pusă să se împarță bani între clasele sărace ale lo- 

cuitoriloră și să îndemne ca Țarulă Alexandru III să^fiă 
proclamată protectoră ală Bulgariei. In orașă domnesce 
mare neliniște. Imprejurulă consulatului rusă stau adu
nați mulțl indivizi suspecțl, cărora li se dă mâncare și 
rachiu din consulatulă rusescă.

—x—
Amă comunicată deunățjile, că căpitanulă orășe- 

nescă din Umiștira a isgonită pe redactorulă Friedrich 
Reusche dela «Neue Temesv. Zig.» pentru totdâuna de 
pe teritoriulă acelui orașă. Causa e că redactorulă își 
permisese să scrie în contra raporturiloră comunale de 
acolo. Reusche publică o lămurire în afacerea sa. ac- 
centuâză patriotismulă său ungurescă și anume, că elă 
a adusă la cale înlocuirea teatrului germană cu celă 
maghiară. Și dreptă mulțămită, renegatulă germană 
redactoră „patriotă», trebui să sufere a fi escortată 
afară de teritoriulă Timișârei. Primarulă Dr. Carol 
Telbisz, căruia i se impută acestă nedreptate, (jise: 
„Când am puterea să dau cuiva cu piciorulă, nu discută 
cestiunea de dreptă“. fir ministrulă Tisza, căruia i s’a 
plânsă Reusche, a răspunsă: «Voiu decide strictă după 
lege!“ — filă răsplata renegațiloră!

—x—
In afacerea eliminării în massă a studențiloră dela 

academia de agricultură din Altenburgulu ungurescă, di- 
rectorulă Balazs a raportată în persănă ministrului de 
comerță Szechenyi cele- întâmplate. Până acum 63 de 
studențl au declarată deja că n’au luată parte la de- 
monstrațiă și din investigațiune resultă că numai vr’o 4 
său 5 studențl au înscenat’o, Ministrulă a aprobată pro- 
cederea directorului.

—x—
Cetimă în „Gazeta Poporului*: «La anulă 1884 a 

adresată ministrulă culteloru și ală instrucțiunei publice o 
invitare cătră capulu bisericei serbesci din țera nostră, 
în care cere, ca preoții sârbi să se îndrume a scrie de 
aci înainte informațiunile și estrasele cu litere latine, 
«pentru că literile cirile causeză mari neplăceri și lungi 
trăgănări la resolvarea rugăriloră documentate cu ase
menea acte". In dilele trecute apoi a adresată și mi
nistrulă honve^iloră o ordinațiune cătră t6te comitatele, 
în care, provocându-se la rescriptulă colegiului său, cere, 
ca comitetele administrative să bage de sâmă «ca rugări 
pentru licenții de căsetoriă nici să nu i se trimită, fdâcă 
suni ă provădute cu estrase sârbescl, adecă scrise cu li
tere cirile, ci să îndrume preoții să le scrie cu litere 
latinei* S’a zăpăcită de bună seină d-nulă ministru! 
A voită să dică că: «se le facă în limba statului!* — 
Adecă în limba „patriotică", mai „corectă" (|isă.

—x—
Secțiunea de albinărită a reuniunei economice din J

comiiatuTi Brașovului îșl ține ședința sa ordinară lunară 
Vineri, 24 Octomvre (5 Noemvre) a. c. Se voră pertracta 
lucrurile curente ale culturei albineloră. Membrii secțiu- 
nei suntă rugați a cerceta aceste ședințe sciențifice; cu 
deosebire Românii arată pre puțină interesă față cu în
trunii-le instructive ale acestei reuniuni economice.

—x—
«Epoca» scrie, că d. G. Săcășanu, unulă dintre 

espulsațl, s’a intorsă în Bucuresci, revocându-i-se decre- 
tulă de espulsare.

' —x—
Cu diua de 1 Noemvre n. s’au făcută între altele 

urmăldrele înaintări tn armata comună: căpitanii cl. II 
Nicolae Cunicelă din reg. de inf. 5, Emanoilă Căldăraru 
din reg. de inf. 100, Ștefană Galianu din reg. de inf. 
99, la rangulă de căpitană classa I; locotenenții Ilie 
Radii din reg. de inf. 85, Mihaiu Șandru la institutulă 

geografică militară (reg. de inf. 65), I6nă Oindriciu din 
reg, de inf. 48, la gradulă de căpitani classa II; sublo- 
cotenentulă Constantină Mihailoviciu din reg. de inf. 5, 
la gradulă de locotenentă; cadeții Dumitru Burdea din 
reg. de inf 33, George Iovescu din rșg. de inf. 5, Oscară 
Moga din reg. de inf. 46, Ionă Citiră din reg. de inf. 
82, Alexandru Drăgălina din reg. de inf. 85, la gra
dulă de sublocotenenți. S’au transferată: căpitanulă Ti- 
moteiu Achimescu dela reg de inf. 43 Ia ală 5-lea, lo
cotenenții Nicolae Bîrju și Nicolae Jumanca dela reg. 
de inf. 101 la ală 5-lea și Ilie Popiști la divisiunea de 
bateriă 25. La honvezi s’au înaintată: locotenentulă 
George Mihuțu, la gradulă de căpitană classa II; sublo
cotenenții de administrația Antonie Burza și Vasilie 
Frica, la gradulă de locolenențl; sergenții majori Alec- 
sandru Petranu, Nicolae Bologa și Simeonă Pascu, la 
gradulă de sublocotenenți.

In luna Octomvre s’au depusă la cassele de păs
trare locali fl. 380,319,21 și s’au ridicată fl. 383,279,98.

— x—
Traseulă căii ferate Sibiiu-Viștea-Turnu-roșu s’a 

făcută Sâmbăta și Dumineca trecută de cătră o co- 
misiune.

Dr. Polizu, betrânulă, din Bucuresci, a încetată 
din viâță. Imormântarea, la care au luată parte: parte 
din miniștrii, profesori ai diferiteloră facultăți, doctori 
etc., a fostă forte simplă, conformă ultimei voințe a ră
posatului. Doctorulă Polizu a fostă profesoră și decană 
ală facultății de medicină din Bucuresci.

Subvenționarea operei ungurusci din Pesta.
Unulă din cele mai interesante capitule ale rapor

tului de motivare a bugetului ministerului de interne îlă 
formeză subvenționarea operei ungurescl din Pesta.

Pe anulă 1887 s’a preliminată pentru subvențio
narea teatrului națională și a operei suma 'de 386,000 
fl., adecă cu 121,600 fl. mai multă ca în anulă 1886. 
Sporirea subvențiunei privesce mai multă opera. In ra- 
portulă de motive causa acestei sporiri se atribue în 
prima liniă slabei visitărl a operei, ce e în descrescere. 
Pănă în Decemvre anulă trecută —anulă esposițiunei — 
opera a fostă bine visitată, dâr din acestă limpă venitu
rile (jilnice au scădută. Pe când pentru anulă 1886 ve
niturile brute după 180 representațiunl au fostă preli
minate cu 209,603 fl., seu cu suma mijlociă de 1164 fl. 
44 cr. (jilnică, dela 1 Decemvre pănă la 31 Maiu ,1886 
la representațiunl în abonamentă veniturile au fostă în 
sumă mijlociă de 522 fl. 73 cr. (Jilnică, și mărindu-se 
abonamentulă, de 1484 11. 7 cr. Trebue observată însă, 
că cu tâtă mărirea abonamentului s’a cheltuită aprăpe 
totă cu onorariele actoriloră.

Mai adăogându-se la acestea și reua administrare 
e cassei operei, cumpărându-se lucruri de care n’are 
neapărată nevoiă opera și care putredescă prin maga
zine, precum s’a dovedita în filele din urmă, pentru că 
așa cerea punga celui însărcinată cu manipularea bani- 
loră; mai adăogându-se și aceea, că Pesta nu e numai 
ungurescă, ci si maghiaro-germano-jidovâscă, nu e mirare 
că se nutresce idea d’a se da opera unui întreprin<jătoră. 
Pănă atunci însă, contribuabilii voră fi așa de buni să 
’șl mai spetescă spinarea plătindă deficitele teatreloră un
gurești, ca să nu ’și dea sfârșitulă.

FOILETONU.

Untt documenta prețiosa.
Escursiunea istorică, ce am făcută dela Iulie la 

Octomvrie, anulă acesta, a avută ună succesă deosebită. 
Am dobândită pentru Academia română peste una 
sută documente originale, amă decopiată pentru colec- 
țiunea mea propria, circa una miiă documente; am des
coperită mormântulă nemuritorului Mironă Costină și 
ală familiei sale, cum și ală altoră iluștri bărbați din 
secolii XVI și XVII; am culesă 35 de inscripțiunl de 
biserică, morminte, oddre și manuscrise și am visitată 
de aprăpe arhiva fondului religionară din Bucovina și 
alte deposite însemnate din Cernăuți. In Vinerile , când 
se va ține ședință publică la Academiă, voi da citire ce
loră mai însemnate din documentele descoperite, și din 
inscripțiunile decalcate în ultima mea companiă istorică. 
Aci vină să aducă numai la cunoștința publică ună 
documentă de celă mai mare interesă, considerată și 
din respectulă istoriei bisericesc!, și din acelă ală lim- 
bei și literaturei. Acesta este uriculă, ce am descoperită 
în arhiva monăstirei Sucevița, care cu multă bunăvoință 
mî-a fostă pusă la îndămână spre cercetare de reveren- 
dissimulă Domnă Arhimandrită Calinescu, dela Mitropo
lia din Cernăuți. Pergamenulă lui Mironă Mogilă ’frodă 
de circa ună metru în lungime, l’am fotografată, pentru 
Academia română, împreună cu mai multe altele, și-lă 
trascriu aci, pentru a putea fi utilisată de istoricii și li- 
terații noștri, ca unulă din cele mai vestite documente.

In adevără, nici unulă nu există în limba românâscă, 
de estinderea și valărea acestuia, înainte cu mai mulți 
ani de domnia lui V. Lupulă. și Mathei Basarab, — de 
la care se pretindea pănă mai dăunătji, că începe între
buințarea limbei române, în cancelaria Domnâscă. As
tăzi, când sâ agită, când trebuiă să se agite întrebarea 
ridicării bisericei naționale, să va ceti cu viu interesă 
legea organică a mănăstiriloră din Moldova, dela 1627 
Septemvrie 20. — Cetirea ei va da de meditată tu-
turoră celoră, cari suntă îngrijiți, cu dreptă cuvântă, de 
starea bisericei ndstre.

£iă uriculă acesta, în totă cuprinderea lui, ne su- 
primându-se decâtă formula slavonă dela începută: cu 
binecuvântarea tatălui etc.

«Adică, noi bunulă creștină, și întru Isusă Chris- 
tosă credinciosă Iw Mironă Moghila Voevodă, cu mila 
lui Dumnezeu, Domnă țârei Moldovei, țvrut’-amă și am 
ussrîduitu cu totă inima și cu totă sufletulă nostru, cu 
puterea ce am avută dela D-t^eu, dăruită, după mila ce 
ne-au miluită Sfinția Sea, cu Domnia, în scaunulă, și 
în tote lucrurile cele dumnedeesci și a sfinteloră Besea- 
recl, și mai vârtosă, tocmealele și obicnele cele bune să 
întărimă și aceale stricate de omeni nesocotitorl să le 
tocmimă, după cum au nevoită și întru ântâia dată și 
Domnii cei buni, de au făcută și au întărită prin sfin
tele MonăstirI tocmală și obicine bune, n’au agonisită 
cine-’și-șie nici au ținută cine-’si ală său, nici s’au gri- 
jită cine-șl pe sine, ceu nevoită toți călugării de au a

gonisită în sfânta Monăstire, și au grijită numai de paza 
sfintei BesearicI, și de pravila eălugărâscă. Ear în vre
mea de acum, aceste tote s’au stricată, și în loculă a- 
celoră tocmeale bune, și obicine ce au fostă atunci au 
făcută alte tocmele și obicine prin sfintele MonăstirI 6- 
menii ce nu se temă de D-<jeu, cari iau stătută să stringă 
și să agonisească numai șie , și să grijescă numai pre 
sine, âr sfintele MonăstirI, le-au lăsată negrijite și ne
socotite și le-au părăsită, de au rămasă lipsite de t6te 
lucrurile. Pentru aceea Domnia mea văcjândă slăbiciu
nea sfinteloră BesearecI, și părăsirea obicineloră bune, 
ce au fostă mai iute pren svintele MonăstirI; alta, so- 
cotindă Domnia mea și scăderea țerîei, că de nu voră 
nevoi călugării toți intr’ună chipă să agonisâscă, tine ce 
va avea, și cine, ce va agonisi să fiă totă a monăstirei, 
să țiă obște, să nu tragă cineși șie, întrăltă chipă nu 
se voră putea țină sfintele monăstirl. Pentru aceea 
Domnia mea, am svătuită cu voia a patru stli (sic) ai 
țârei, anume: Kir Anastasiă arhiepiscopă i Metropolitulă 
Suceavski, și Athanasie, Episcopă Romanski, și Evloghie, 
Episcopă Radovski și Mitrofan, Episcopă Hușski și îm
preună cu totă svatulă Domniei meale, și cu voia unora 
den călugări, de prin svintele monăstirl, cari au avută 
frica lui D-deu, și au iubită podvigulă călugăreștii. Cu 
aceștia cu toți împreună am tocmită, și am scrisă aicea 
tocmala obștei să țîie prin tote svintele monăstiri obște,
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Stipendii și Ajutore din fundațiunea ,,Andronioii.“
Consistorială archidiecesană gr. or. din Sibiiu pu

blică din fuodațienea „AndronicH11, pe an. 1887 următo- 
rele stipendii și ajutore:

a) Cincideci și none stipendii si ajutâre de câte 
30 fl. pentru tinerii, cari au intențiunea a se aplica ca 
noviți la meseria și industria, apoi pentru învățăceii apli
cați deja la ineseriă și industriă, și în fine pentru învă
țăceii, cari au devenită sodall (calfe) în decursulă anului 
1886. b) Patrusprezece ajutoră și anume dece de câte 
100 (I., doue de câte 150 fi. și doue de câte 200 fi. 
pentru sodall (calfe), cari suntă în condițiunile recerute 
de a se face măeștri. Toți, cari voescă a concurge la 
aceste stipendii și ajutâre, trebue să dovedâseă: a) prin 
atestatulă de boteză, că suntă Români greco-orientali 
din Transilvania; b) prin atestatulă oficiului comunală 
(primăriei) starea averei proprie și a părințiloră; c) prin 
atestatulă dela oficiulă parochială, la care aparține con- 
curentulă, seu familia concurentului; decă trăiescă pă
rinții, câți copii minoreni suntă în familiă și câți din a- 
ceștia umblă la scâlă; decă petentulă este căsătorită și 
starea familiei sale. In specială tinerii, cari au inten- 
țiune a se aplica ca noviți la meserii și concurgă la 
ună stipendiu câte de 30 fi., afară de recerințele gene
rale indicate mai susă, trebue să întrunăscă și următâ- 
rele condițiuni: 1. Să nu fiă mâi lînără de 12 ani. 2. 
Să fi cercetată cu succesă bună scâla poporală, ceeace 
este a se dovedi prin atestate școlare. 3. Să fi înche
iată cu măiestrulă conformă §-lui 61 ală legei indus
triale (art. leg. XVII 1884), ceea ce se va dovedi prin 
așternerea contractului în originală său in copiă le- 
galisată.

învățăceii, aplicați deja la maseriă seu la industriă, 
cari concurgă la ună stipendiu câte de 30 fi., afară de 
recerințele generale, trebue să mai întrunăscă următârele 
condițiuni: 1. Să fiă angajați la vre-ună măiestru cu con
tractă, care să se alăture la cerere. 2. Să aibă purtare 
bună dovedită cu atestate dela măiestrii, la cari au fostă 
și suntă în învățătură.

Sodalii, cari concurgă Ia vre-ună ajutoriu de 30 
fl., afară de recerințele generale, trebue să întrunăscă 
următârele condițiuni: 1. Să fi terminată periodulă de 
învățătură îu decursulă anului 1886, ceea ce se va do
vedi prin atestatulă autorității industriale conformă §-lui 
67 din art. leg. XVII 1884. 2. Să arete ună sporiu și
o purtare bună, ceea ce se va dovedi prin atestatulă mă
iestrului, eventuală prin cartea de lucru (§. 99 din legea 
citată). 3. Să arete, ce limbi sciu vorbi și scrie (ates
tată dela măiestru) și dăcă aparțină ca membrii la vre-o 
reuniune de meseriași (certificată dela reuniune).

Sodalii, cari concurgă la vre-ună ajutoră câte de 
100 fl., 150 fl., și 200 fl., pentru a se face măiestrii, au 
să întrunăscă, afară de recerințele generale, încă urmă
torele condițiuni: 1. Să fiă provăduți cu certificatulă de 
măiestru. 2. Să fi lucrată celă puțină 6 ani consecutivi 
ca sodală, ceea ce se va dovedi prin atestatele măies- 
triloră, la cari au lucrată. 3. In cerere să se arate a- 
nume, unde voiescă a se aședa ca măiestrii și ce felă 
de mijloce bănesc! mai au pentru a’și începe meseria pe 
socotăla loră ; asemenea să producă și alte documente 
recomandătâre,

Dela toți concurența de orice categoriă se recere, 
ca cererile să fiă scrise și subscrise cu mâna lorii pro- 
priă și adresate consistoriului archidiecesană gr. or. din 
Sibiiu; cererile au să între aici celă multă până la 1 
Decemvre 1886 stilulu vechiu. Cererile sosite după acesta 
termină și cele ce nu voră fi instruite precum se recere 
mai susă, nu se voră lua în considerare.

cum țînă petutidinea, în tâtă lumea in Svetea Agora, și 
printr’alte locuri, și prin ostrâve, și cum țină aicea trei- 
patru monăstirl. Așa am vrută, și am svătuită Domnia 
mea, cu călugării noștri Vlădicii, și cu svatulă a tâtă 
țâra să fiă prin tâte svintele monăstirl obște, cum îi în
vățătura din Evangelia Domnului nostru Isusă Cristosă, 
și dela svinții Apostoli, și dela svintele Săbâre, cum 
scrie săborulă celă de îutăi și de ală doilea în șâse ca
pete și. la ală șâsele în patrudeci de capete, și ală șap
telea în nouă-spre-(|ece capete, ca să nu îndrăsnâscă 
cineva din călugări să c|ică : »ceasta ală meu, ceasta ală 
tău« că unde este la mijlocă să se chiame ună lucru 
ală tău, altulă ală meu, nu se cade să se chiame viâță 
călugărâscă, ce mai vrătosă săborulă tălhărescă, au dhsă 
părinții că easte. Pentru aceea după tocmala sventeloru 
săbâre am întărită și am tocmită, cu scrisârea dene 
văta (? sic) pravilă, ca să fiă tutură svinteloră tnonăs- 
tiri obște neclatită în veacă. Eră de se va ispiti nes- 
cine canduva sa strice tocmala obștei, fiă măcară Domnă, 
fiă vlădică, fiă egumen, său altă cineva din călugări, 
său boiariu său fiă cine va fi, unulă ca acela să fiă 
procleată de svintele săbâre și de noi de toți.***

(Va urma.)

Ultime sciri.

Tîrnova, 1 Noemvre. — Agentulă bulgară 
din Constantinopolu, Grecov, a primită instruc
țiuni, ca să propună ambasadorului rusă Nelidoff 
unu arangeamentă pe basa, ca să se formeze ună 
guvernă mixtă compusă din tote partidele. Prin 
aeâsta vrea guvernulu să .afle, că 6 re Rusia în 
schimbă va recunăsce Sobrania și pe principele 
alesă de ea, și ce intențiuni are Rusia pentru 
viitoră.

Sofia, 1 Noemvre. — Grabdan-effendi & pro
testată energică în contra primirei în Sobrania 
a deputațiloră din Rumelia orientală.

Ministrulă Nacevici a dată, în urma notei 
din urmă a generalului Kaulbars, o circulară 
cătră toți prefecții, în care i provdcă să veghieze 
cu tâtă energia, ca să nu li se întâmple supu
șilor ă ruși nici o neplăcere. Se dice că Kaul
bars nu e mulțumită cu răspunsulă ce i l’a dată 
Nacevici și amenință că în djlele aceste va pă
răsi Sofia.

Tîrnova, 31 Octomvre.—Bulgarii suntă con 
vinși după ultimatulă lui Kaulbars, că tote pute
rile, chiar și Austro-Ungaria, au dată Rusiei îrn- 
putenicire d'a ocupa Bulgaria. Considerândă că 
nu se p6te opune Rusiei cu armele, Bulgariei 
nu’i rămâne altceva, decâtu ca, părăsită de totă 
Europa, să lase a fi ocupată.

Berlină, 1 Noemvre. — „Nordd. Allg. Ztg.“ 
scrie cu privire la ultimatulă lui Kaulbars, că 
seriositatea situațiunei e nendoiosă, dăcă Kaulbars 
lucrăză în armoniă cu cabinetulu din Petersburgă. 
„Kreuzztg.“ își esprimă temerea, că JRusia va 
procede la unu amestecă forțată și fără pretexte. 
Din causa sosirei corăbieloră ruse la Varna, cei 
din Constantinopolă și-au perdută capulă. Car a- 
velov s’a împăcată cu Zanlcov și e gata să primdscă, 
după răsturnarea regenței, ministeriulă sub scutulă 
lui Kaulbars.

DIVERSE.
Destuparea sticleloru cu dopuri de sticlă. — Fârte 

adeseaori se întâmplă că dopurile de sticlă să se înțe- 
penâscă aslfelă în gâtulă flacâneloriî, îneâtă trăgendu-se 
mai tare se spargă. Pentru a se destupa îndată aseme
nea sticle trebue a se încăldi puțină, jură împrejură, gâ- 
tulă sticlei la flacăra unei lumânări său a unui chibrită. 
Căldura, conformă principiuriloră de fisică, dilatâză gâ- 
tulă sticlei și dopulă, care e mai grosă și mai departe 
de căldură, se scâte mai lesne, ne mai fiindă strînsă de 
gâtulă sticlei.

Albinăritulu în America. — In County Uvalde în 
Tecsas albinăritulă a luată o asemenea dimensiune, în- 
câtă acestă distrîctă pârtă numele: Țâra mierei dela 
Tecsas. Doi farmeri (arendași) de acolo au produsă în 
anulă acesta 20,000 punți de miere, ună ală treilea far- 
meră a vândută 10,000 de punți și mai are încă odată 
pe atâta. Ei espedâză mierea în tâte ținuturile Stateloră- 
unite.

Descânteculu de deochiu. — Dâmne, tu’mi ajută,— 
Mariă Maică sfântă—Ca după cu'-ântulă meu—Lâculă lui 
D-qleu. Se âse din trupul lui N. N., — Deochetura de băr
bat.,— Muere, ficioră, fată, fetiță,— Curată, necurată, — 
N. N. să se lecuiască. — Pre Dumnezeu să-lă pome- 
nescă! Fă Maică sfântă, ca se âse, din fruntea lui N. N., 
din ochii lui, din buzele lui, din fălcile lui, din urechile 
lui, din grumazi lui, dm dinții lui, din măselele lui, din 
plămânile lui, din inima lui, din mânile și piciârele 
lui, — așa din tote vânele, încheeturile și nodăturile lui, 
precum din rane și din carnea lui! Din data asta să 
âse, să tresară, să se mântuiască; Cu suflu’lă suflu eu, 
să se ducă’n codrii cei pustii, unde vacă nâgră nu mu- 
gesce, fata chica nu’mpletesce, pre Dumnedeu nu-lă po- 
menesce; acolo te du, — cu suflu sufla-te-voiu, în lume 
să te duci, în mare să te risipescl, pre nime să nu mai 
nimerescl! Să fugi și să perl, de rouă de sâre, ca spuma 
de mare, — N. N. să fiă curată, ca laptele strecurată; 
N. N. descântătâre, Maica slânlă lecuitâre! — Nota: 
La descânteculă de deochiu se folosesce baba vrăjitâre 
de următârele: o âlă nouă, care încă nu a fostă pusă 
la focă, ună cuțită cu care ia cărbunii și-i aruncă în 
âlă, apoi apă adunată din trei sâu șepte isvâre. Apa se 
ia des-de-dimirieță, înainte de a mai fi băută cineva din 
ea, și fără a spune cuiva că unde a fostă și pentru ce. 
De regulă se întâmplă aeâsta — adecă luarea apei din 
isvâre — în <|iua de Luni, Mercur! și Vineri. Pe unele 
locuri este datină de baba vrăjitâre invită câte 3—7 fete 
feciâre (totdeuna fără părechiă) ca să arunce ele jarulă 
în olcuță. Sub durata descântăturei baba totă suflă în 
drâpta și în stânga, âr după finirea acestora dă apa 
celui deochiată să o bea, însă totă numai câte trei pi
cături deodată. (Comunicată »Gazetei Poporului« de 
învățătorulă V. P. Sala.)

Bibliografia..
Economia câmpului și grădinăritulft pentru scâlele 

poporale de George Moianu, institutori la scola română 
de fete în Brașovă. Cu mai multe ilustrațiuni. Prețulă 
2> cr. Brașov a, editura lui H. Zeidner, 1886. — Cu- 
prinsulă cărții: Cultura planteloră de economiă. Cultura 
animaleloră de economiă. întocmirea economiei. Albi
năritulă Cultura vermiloră de mătase. Reguli gene
rale la cultura animaleloră de economiă. întocmirea 
economiei. Legumăritulă. Reguli generale despre cul
tura legumiloră. Cultura floriloră. Vieritulă. Cultura 
arboriloră și a gardului viu. — Acâstă materiă e trac
tată, negreșită pe scurtă ca pentru scâlele poporale, dâr 
concisă și la înțelesulă copiiloră, schițândă câtă se pâte 
de esactă și completă, întru câtă cadrulă unei schițări 
permite aeâsta, economia câmpului și grădinărituiă. Nu 
putemă decâtă să recomandămă cu totă dinadinsulă a- 
cestă manuală atențiunei învățătoriloră.

** *
Raportulă comitetului Societății pentru cultura și 

literatura română în Bucovina, pe’anulă 1885; Rapor
tulă arată starea și activitatea societății în tâte ramu- 
rele sale, precum șî administrarea detaliată în decursulă 
anului espirată a diferiteloră fonduri, ce zacă sub adminis
trația Societății. Lăsămă să urmeze din acestă raportă 
următârele informațiuni:

Societatea este urnită de răposatulă Cav. Alexandru 
de Hurmuzachi și are de scopă conservarea și desvol- 
tarea limbei și naționalității Româniloru din Bucovina. 
Societatea a fostă și este sprijinită de unii bărbați mari 
de inimă și cu totulă devoțați causei românesc!, durere 
însă că bărbații aceștia suntă fârte rari. Sprijmulă ce-lă 
dă inteligința română din Bucovina nu este nici de cum 
corăspundătoră înaltului scopă ce-lă are în vedere socie
tatea. Din aeâsta causă societatea n’a putută nici pe 
departe să-și întindă ajutorulă și activitatea sa în atâtea 
părți, în câte o reclamă aeâsta indigințele timpului, mai 
vîrtosă în Bucovina.

Cu tâte acestea raportulă comitetului administratul 
ne presintă activitatea societății în decursulă vgjjgKn 
1885 într’ună colorită fârte îmbucurătoră, așa ie 
dreptulă se pâte ea numi soră dulce a »Associațiune, Tran
silvane pentru literatura română și cultura poporului 
română. < Societatea Bucovinână și-a realisată în anulă 
trecută o vechiă dorință a sa, care de altmintrea era 
prevăzută și în fundațiunea nemuritorului Aronu Pum- 
nulă, care fundațiune fu înființată prin contribuiri bene
vole sub auspiciele comitetului societății, cu sco- 
pulă, ca din aceea să se crâscă tineri vrednici 
de a fi urmașii marelui Pumnulă, âr de altă parte 
s’a votată din aceea fondațiune 1000 fl. v. a. 
pentru a se ridica ună monumentă intru memoria lui. 
Cassându-se cimiteriuiă celă vechiu, în care se aflau osă- 
mintele lui Pumnulă, comitetulă societății a cumpărată 
ună locă nou în cimiteriuiă celă nou, aprâpe de capela 
cu cripta arhiereiloră; aci s’a zidită ună mormântă nou 
și scoțîndu-se din cimiteriuiă celă vechiu osămintele lui 
Pumnulă în presența presidiului societății și a mai mul- 
toră membri, cari, după ce au constatată că atâtă osă
mintele, câtă și rămășițele de vestminte încă bine păs
trate suntă într’adevără ale lui Pumnulă, se așezară în 
o raclă nouă de metală și se transportară în cripta cea 
nouă din cimiteriuiă comunală din Cernăuți. După a- 
câsta ’i s’a făcută ună monumentă, care este înzestrată 
cu imaginea lui Pumnulă, lucrată în forma medalionului 
de unulă din cei mai distinși artiști din Viena. Sânțirea 
monumentului s’a săvîrșită cu ocasiunea ținerei adunărei 
generale a Societății.

Afară de acăsta s’au subvenționată din fondulă 
Societății în decursulă anului trecută cinci tineri și s’a 
cumpărată îmbrăcăminte de iârnă pentru 4ece scâlarl. 
Totă pentru ajutorarea studențiloră săraci zelosulă pre
ședinte ală Societății, d-lă Baronii Victorii Styrcta a în
treprinsă a frumâsă colectă între deputății dietei, în sumă 
de vre-o 200 fl., cari toți s’au împărțită între școlarii 
săraci. Afară de aeâsta s’au împărțită gratuită mai mul- 
toră școlari cărți și reehisite școlare, âr pentru biblioteca 
scâlei din Drăgoescl s’a dăruită câte ună eseraplaru din 
tâte cărțile de cari dispune Societatea. S’au ajutorată 
patru tineri dela meserii. Comitetulă conformă statu- 
teloră a deschisă în decursulă Jiernei ună ciclu de pre
legeri poporale publice și gratuite, cari au fostă fârte 
bine cercetate și primite de publiculă română, âr pentru 
viitoră comitetulă și-a pusă de gândă a eda nisce mici 
broșurele pentru înaintarea literaturei în poporă. O 
perdere ireparabilă a suferită Societatea prin mârtea 
patronului și membrului său binemeritată Cav. Dimitriu 
de Popoviciu. D-lă Cav. Georgiu de Popoviciu a creată 
o fundațiune de 10,000 fl. pentru ajutorarea școlariloră 
români, din cari 3 obligațiuni de câte-o miie fl. s’au și 
predată îngrijirei Societății.

Societatea are membrii: onorari 7, fundatori 19, 
ordinari 125, activi 4. Biblioteca Societății s’a sporită în 
decursulă anului cu 48 opuri și 27 făsciâre; cu finea 
anului 1885 biblioteca a constată din 2455 de opuri in 
2575 tomuri, 832 făsciâre, 36 tablouri și 6 mape. Bi
blioteca lui Alexandru Zotta constă din 524 opuri în 
750 tomuri și 114 făsciâre; e sub îngrijirea Societății și 
stă deschisă publicului spre folosință. Cabinetulă de 
lectură are la disposițiunea membriloră Societății 11 
diare literare române, 7 politice literare române și 8 
germane. Societatea dispune ca fondă de: 243 fl. v. a. 
pentru fundarea unui nou edificiu; capitală imobilă 
7787 fl.; în obligațiuni 900 fl. v. a., 7200 franci și 1000 
galbini; numerariu 12,361 fl.. disponibilă 2383 fl. 25 cri 
Afară de aeâsta se mai află sub administrarea Societăți- 
4 fundațiuni particulare, despre a căroră stare de ase. 
menea se face o dare de sâmă amărunțită în raportulă 
acesta.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redactori responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 237. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Curau J ti la bursa de Viena
din 2 Noemvre st. n. 1886.

Bursa de BucurescI.

Rentă de aură 4°/0 • • • 103.45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.20
Imprumutulă căilortt ferate 

ungare.............................151.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostfi ung. 
(1-ma em isiune) . . . 99 80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 10420

Bonuri rurale ungare . . 104.70
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
B nuri rurale Banat-Ti- 

miști...............................  104 20
Bonuri cu cl. de sortare 106.—
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 125.75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................... 98.50
Imprumutulă cu premiu

ung......................................121 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.10 
Renta de hărtiă austriacă 83.75 
Renta de arg. austr. , . 84 50
Renta de aurii austr. . . 114 80 
Losurile din 1860 . . . 138 70
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  866 —
Act. băncel de credită ung. 292.25 
Act. băncel de credită austr. 282.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ....................5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25 
Londra 10 Livres sterlinge 125.—

Cump. vend.
Cota oficiată dela 20 Octomvre st. v. 1886.

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

» convert. (6%) . . 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

* „ „ (5°/0) • 87— 88—
» » urban (7°/0) . . 101— 1011/a
» » » (6%) • 92— 93—
» . » (5°/o) ■ ■ 84— 84Va

Banca națională a României 500 Lei 10— 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 264 266

« » » Națională 208 212
Aură contra bilete de bancă . . 15?/a 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.47
Argint românesc ....
Napoleon-d’or!................. . . » 9.86 » 9.88
Lire turcesc!..................... . . » 11.23 > 11.26

Imperial!......................... . . » 10.23 • 10.26
Galbeni............................. . . > 5.89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

ANOCID!
Subsemnatulu, ca acela, care am meritu-lfi de a fi ieftinită peste 

totu prețuiri cărnii în Brașovu, am oridre a ;făce cunoscută onoratului 
publică, că la mine, strada teatrului in bolta,;Nr. 7 în Podulu Bătuși- 
loru și în Tergulu pescelui casa Nr. 99, /lângă clădirea teatrului, se 
vinde încependu dela 1 Noemvre stilu nou a. c. carnea de vită 
cu 34: cr. chilogramulu și cumcă carnea de porcii se vinde cil 
2 cr. mai ieftină ca în tdte celelalte măcelării.

Brașovîi, 30 Octomvre 1886.
Stejanu Burețea.

Nr. 11941/886. OII" JL ‘ 9 a---------- Publicați une. 2
Se aduce la cunoscință generală, cumcă bugetulu percepțiuni- 

loră și erogațiuniloră comunei orășenesc! Brașovu pro 1887 dimpreună 
cu tâte adusele zace, în sensulu §-lui 25 alu art. de lege XXII din 
1886, în biuroulu oficiului primăriei, ulița Căldărariloră Nr. 519, în 
decursă de 15 dile spre examinarea din partea fiă-cărui supusă dârei; 
stândă fie-cărui dăjdieru în dreptu, ca pănă în 14 Novembre a. c- s6-ș! 
aștearnă eventualele obiecțiuni subscrisului magistrată.

Brașovă, 27 Octomvre 1886.

Magistratulu orășenescu.

-4^ - (Escriere de concursă.
Se escrie concursă pentru ocuparea de posturi înv 6 

țătoresc! la scâlele gr. cat. românesc! din josă însemnatele comune-
1. Borgo-Tiha, postulă de întâiulă învfițătoră cu unii salarii 

anuală de 240 fi. v. a. cuartiră liberă cu o grădină de ună jugără și 
6 orgfie de lemne de focă.

2. Bichigiu, cu ună salară anuală de 200 fi. v. a.
Doritorii de a ocupa vre-unulă din posturile susă amintite au a-ș! 

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
sul ă inspectorată scol. gr. cat

Insp ectorat u 1 ă scol. gr. cat. a 1 ă Năsăudului. 
NăsSudă, la 25 Octomvre 1886.

Gregoriu Moisiltî,
vicară foraneu.

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

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. 7.RANS“

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

pe linia Predealîi-Bwdapesta și pe linia Teiwșif-Aradiî-lSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta
Trenă 

de 
poraâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

BucurescI

Predealu (
(

4.50
9.32

Timișd

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișora 

;jElisabetopole

Mediaștt 
Copsâ mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneld
Teiuștt 
Aiudd
Vințulă de susb 
Ui6ra
Cucerdea 
fihiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbBu
Aghiriștt 
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VăsArhely 
Vârad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok 
Buda-pesta

(
(

Viena '

9.56
10 29

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

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.501

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0bj
4.50
7.23

Nota: Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grâse.

.Budapesta—I.®redeaiii

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

1

Viena 11.10 — — — —
Budapesta 7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
P. Ladâny 2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
Oradea mare 4.; 2 6.58 9.14 1.38 —

Vârad-Velencze — — 9.24 2.06 • •

Fugyi-Vâsărliely — — 9.41 2.17 —
Mezo-Telegd — 7.33 10.19 2.40 —
R6v — 8.04 11.38 3.24 —
Bratca — — 12.18 3.47 —
Bucia — — 12.54 4.07 —
Ciucia — 8.58 1.57 4.33 —
Huiedin — 9.28 3.11 5.15 —
Stana — — 3.40 5.31 —
Agliiriș — — 4.15 5.55 —
GhirbSu , — — 4.36 6.07 —
Nedeșdu — — 4.58 6.24 —

(
Clușiu

— 10.28 5.26 6.43 —
11.00 _ — — 7.08

Apahida 11 19 — — — 7.36
Gliiriș 12 30 — — — 9.06

(
Cucerdea 1.01

106
— “Z 9.53

10.—
Uiâra 1.13 _ — — 10.09
Vințulă de susfi 1.20 — — — 10.19
Aiudâ 1.41 _ — — 10.48
Teiușfi 2.C0 — — — 11.14
Grăciuneia 2.35 — — — 12.12
Blaști 2.48 — — 12.30
Micăsasa 3.20 _ — — 1.12
Copșa mic. 3 36 — — — 1.32
Mediaș ă 4.00 — — — 2.18
Slisabetopole 4.3?

5.12
— -- — 3.03

Sigișdra — — — 3.49
Hașfaleu h.37 — — — 4.28
Homorod • 7.0? — — — 6.16
Agostonfalva 7.43 — — — 7.06
Apatia 8.11 — — — 7.46
Feldiâra 8.41 — — — 8.25

Brașovă

TimișO

9 21 — — — 9.15
— 5.45 —
— 6.22 — — —

Predealu (

BucurescI

___ 6.47 — — —
___ — — — —

11.45

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

Teiușd- 'kradft-Budajresta Budapesta- Aradft-Telușft.

Trenă Trenă Trenă do Trenă de Trenă Trenă
omnibua oinulbuB peraâne pereâne de persâne omnibur

Teiușd 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-lulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 ..1. 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 oZOlIlOK ( 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradiii 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
Branicica 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 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 — .
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55- 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicica 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 —
Aradtfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 - -
Budapesta — — 8.20 Alba-lulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușd 1.29 1.41 —

Aradfi-Timișidra Simeria (Piski) Petroșeral

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibua peraâne mixt persâne omulbce mixt

Arad ft 5.48 6.05 (Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 41
‘Tfruaișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne peraâne omnibua de pers. omnibua 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
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Airadâ 9.27 — 8 17 HSiwcrta 1.53 — 10. ”1


