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cabinetului din Petersburg. Astădi nu mai pdte 
esiste o dubietate nici îu acdstă privință. Fdia 
oficială din Petersburg declară clară ș1’ respicatu, 
că procederea generalului Kaulbars a primită 
aprobațiunea Țarului.

Astfelă căștigă nota din urmă a trimisului 
rusă adresată regenței bulgare în formă de ul- 
timată, o importanță fdrte seridsă și pdte că pre 
cândă scriemă aceste șiruri Kaulbars să fi și 
plecată din Sofia cu întregă personalulă agen
ției, după cum a amenințată.

„S’au vătămată", — dice Kaulbars în nota 
sa, — „ună Rusă, s’au vătămată mai mulți Ruși 1“ 
Guvernulu bulgară răspunde: „Vă rugămă să 
ne spuneți care suntă acei Ruși și cine ia vă
tămată, ca să-i pedepsimă". Kaulbars replică: 
„Ddcă i s’ar mai atinge unui Rusă numai ună 
firă de păru voiu părăsi Sofia cu întrdga agen
ția".-—Acum supușii Ruși potă face și cele mai 
mari scandaluri, căci autoritățile bulgare nu mai 
cutdză să se atingă de ei.

Așa stau lucrurile acjl în Bulgaria. Agenții 
Rusiei caută nodă în papură. Scopulă loră este 
de a produce amărăciune și turburări ca să pdtă 
porni Cazacii să facă ordine.

Pănă când voră privi celelalte puteri, și în 
deosebi monarchia ndstră, cu nepăsare la cele ce 
se petrecă în Bulgaria ?

Brașovu, 23 Octomvre 1886.
In nisce împrejurări critice, ca și cari n’au 

mai fostu dela înființarea dualismului încdce, se 
întrunescti adl delegațiunile în capitala ungară.

In întrulu monarchiei crisa economică și 
financiară este mai acută ca ori și când înainte 
de acesta. Austria se luptă cu mari neajunsuri 
financiare și deficitul!! ei cresce pe anu ce merge, 
dr câtu pentru Ungaria suntil numai câteva (jile 
de când ministrulti de finance Szapary a desco
perită în esposeulu său starea cu totulă destră
bălată a financeloru ungare, care a deșteptată în 
tdte părțile cele mai mari îngrijiri.

In afară încurcăturile se mărescă și se în- 
mulțescă. Cestiunea bulgară a luată ună ca- 
racteru fdrte amenințătoră pentru Austro-Ungaria. 
Pregătirile necurmate militare ale celorlalte state 
mari silescă și pe monarchia ndstră de a cheltui 
din nou multe milidne pentru perfecționarea ar- 
meloră oștirei sale, 6r nesiguranța, ce domnesce 
în politica esteridră a stateloră diferite, le pune 
vâr fu la tdte.

Ceea ce produce adl marea încordare a spi 
riteloră este situațiunea esteridră a Austro-Un- 
gariei. Sperămă că desbaterile în sînulă dele- 
gațiuniloră voră aduce dre-care lumină asupra 
raporturiloră monarchiei cu Germania și cu Rusia 
și asupra atitudinei politice viitdre a contelui 
Kalnoky în cestiunea bulgară. Probabilă că 
deja în discursulă, prin care Majestatea Sa va 
face primirea ceremonială obicinuită a delegați- 
uniloră, se va indica acdstâ atitudine.

Cestiunea bulgară este și rămâne osia îm- 
prejurulă căreia se învârtesce politica orientală a 
mariloră puteri. Rămânea-va Austro-Ungaria și 
mai departe spectatdre pasivă a fapteloră ce le 
săvârșesce diplomația rusdscă în Bulgaria, și ce 
le va săvârși pdte în curândă marina și armata Ța
rului, ori va eși din reserva ei luândă o posi- 
țiune energică în sensulă declarațiuniloră ce le-a 
dată d-lă Tisza, în înțelegere cu Kalnoky, la 
30 Septemvre a. c. în camera ungară?

Acdsta este marea întrebare, ce frământă 
spiritele dmeniloră politici în totă cuprinsulă îm
părăției habsburgice. Dela răspunsulă ce ’lă 
voră da evenimentele depinde și răspunsulă, ce 
toți cu încordare îlă aștdptă, la întrebarea, că 
dre avea-vomă răsboiu la primăvdră său nu?

Lucrurile ce se petrecă în Bulgaria facă 
deocamdată imp cesiunea, ca și când oficiulă de 
esterne din Viena ar fi renunțată la politica schi
țată în cunoscuta declarare a d-lui Tisza și s’ar 
fi împăcată cu idea protectoratului rusescă în 
Bulgaria și cu idea ca Bulgarii să nu mai alcă
tuiască ună stată liberă și independentă în pe
ninsula balcanică.

Se vorbesce chiar că marile puteri, cari 
pănă acuma nici măcară intențiunea loră seridsă 
nu au documentat’o de a sprijini causa indepen
denței bulgare, ar fi dată guvernului bulgară 
sfatulă de a se supune necondiționată voinței 
Țarului, lăsândă pe Ruși să facă ordine în Bul
garia. Acestă sfată să-lă fi motivată cu aceea, 
că numai printr’o astfelă de supunere Bulgaria 
pdte scăpa de ocupațiunea rusdscă.

Acestă sfată, ddcă s’ar fi d?tă în adevără, 
a fostă celă puțină de prisosii, pentru că Bul
garii înșiși au trebuită se vină la idea de a se 
supune, vătjându că toți îi părăsescă și că nici 
una din puterile „garante11 nu intervine în fa- 
vdrea regenței așa de multă strâmtorate prin a- 
menințările comandanțiloră vaseloră de răsboiu 
rusescl dela Varna.

Pănă acum se credea că ciudata și cu to
tulă neobicinuita purtare a generalului Kaul- 
bars este a se atribui mai multă unui escesă 
de zelă ală acestuia. Chiar organulă principe
lui Bismarck a esprimată părerea, că Kaulbars 
nu ar posede în tdte privințele consâmțământulă

Crisa bulgară.
— Părta nu înceteză de a telegrafia la Sofia pen

tru a da sfaturi de prudență și mai cu sămă pentru a- 
mânarea judecății conspiraloriloră dela 9 Augustă.

— Sir White, ambasadorulă Angliei [în Constanti- 
nopolă, într’o visită ce a făcut’o ministrului afaceriloră 
străine turcescl, vorbi despre sosirea bastimenteloră ru
sescl în fața Varnei, și sondândă pe ministrulă asupra 
intențiuniloră Porții, în fața acestui faptă, sfătui pe Portă 
să trimăță și ea bastimente în Marea Negră pentru a 
coopera cu Rușii.

— O circulară rusăscă adresată puteriloră declară 
în modă categorică că, decă Bulgaria dă urmare jude
cății conspiratoriloră dela 9 Augustă, Rusia va fi nevoită 
se iasă din reservă și să ia tăte măsurile ce ceră îm
prejurările.

— „Noivoie Wremja“ și „Novosti^ consideră des
chiderea Sobraniei ca o nouă demonstrațiune anti-rusă, 
de natură a compromite succesulă negociăriloră angajate 
de generalulă Kaulbars. „Nowoe Wremja“ dice, că e 
limpulă ca poporulă bulgară să înțelegă, că nu e ună 
factoră politică pe care se păte întemeia; că armata bul
gară, singura forță reală a țării, e dominată pănă acum 
de regenți, și că din acestă armată nu va rămână păte 
într’o di decâtă o bandă de aventurieri politici, nedân- 
du-sex înapoi în fața unui actă de desperare, pentru a se 
scăpa și a scăpa cu denși pe ațîțătorii loră din Sofia. 
„Norvoe Wremja“ conchide, că e timpulă de a veghea ca 
desvoltarea afacerei bulgăresc! să nu coste mai scumpă 
decâtă valorăză întrăga afacere și să se isprăvăscă cu 
pseudo regenții din Bulgaria; că astfelă e calea de reu
șită de care va depinde cursulă ulterioră ală evenimen- 
teloră. Citatulă tjiară sfătuesce în fine să rupă or! ce 
negociări cu regenții, spunendă că s’a pierdută deja multă 
timpă numai cu vorbe, și că a sosită momentulă de a 
lucra.

— Guvernulă englesă a dată Bulgariei sfatulă de 
a se supune fără condițiunl, pentru a evita oocupațiune 
rusescă, aruncândă tătă răspunderea asupra puteriloră 
semnatare ale tractatului dela Berlină.

— Discursulă regenței bulgare a făcută o impre- 
siune pesimistă în cercurile financiare din Berlină. Cu 
tăte acestea în cercurile politice nu se crede încă la o 
ocupațiune. piarele apreciază discursulă regenței ca 
demnă și ca neconținendă nici o provocare său vre-o 
părăsire a intereseloră bulgăresc!. „Gazeta Germaniei 
de Nordu“ nu crede, că generalulă Kaulbars lucreză în 
acordă perfectă cu d. de Giers.

— Se vorbesce despre o apropiată întrevedere di
plomatică în cestiunea candidatului la tronulă Bulgariei

— După o depeșă din Viena, prințulă Valdemar 
de Danemarca ar refusa ori-ce candidatură la tronulă 
Bulgariei.

— Circulă soirea, că 3 corăbii și 9 canoniere ru
sesc! au plecată din Sevastopolă pentru a se duce Ia 
Varna.

„ Telegrafuliia e informată, că caraveliștii se pre- 
gătescă a face o nouă lovitură de stată. Pentru acestă 
scopă ei s’au adresată la generalulă Kaulbars propuindu’i 
alcătuirea regenței din Karaveloff, Zancoff și Țaneff. Ge
neralulă Kaulbars a răspunsă, că trebue să consilieze gu
vernulă rusă. Să (j’ce că generalulă a și primită răs
punsă însă nefavorabilă pentru persăna lui Karaveloff, 
care este considerată de nedemnă de încrederea Rusiei, 
karaveloff s’a adresată la solicitudinea lui Zancoff, însă 
acesta i-a răspunsă, că nu păte nimică. Generalulă Kaul
bars a emisă părerea, că regența bine primită de Rusia, 
trebue să fiă compusă diu d-nii Slaveicoff, Metropolitulă 
klement și Zancoff.

Planuri rusescl.
Dintr’o corespondență din Petersburg a dia- 

rului „Neue Freie Presse" estragemă următdrele :
Ce va face Rusia, acum, după trimiterea vaseloră 

sale de răsboiu la Varna, nu putemă să scimă, mai cu 
semă că într’o ocupațiunea a Bulgariei nu se pote crede.

Atâtă cercurile politice câtă și cele militare din St. 
Petersburgă n’au poftă pentru o acțiune militară în Bul
garia, unde, după asigurările unui bărbată de stată rusă, 
lipsesce ună partidă, care ar dori o legătură mai strînsă 
a Bulgariei cu Rusia Chiar și Bulgarii aderenți ai Ru- 
șiloră visăză despre alipirea Macedoniei, întinderea Bul
gariei pănă la Marea Egeică și pănă la Constantinopolă 
și Rus:a să n’aibă altă interesă, decâtă acela de a con
tribui ca să se pdtă înființa o Bulgaria mare.

Acelă distinsă bărbată politică propune într’ună 
diară din Moscua următorulă programă: 1. Rusia să 
țină cu tăriă la tratatulă dela Berlină. 2. Să nutrescă 
amiciția cu Francia fără a încuragia veleitățile de răsbu- 
nare. 3. Să trăiăscă in cea mai bună armoniă cu Turcia 
garantându-i integritatea posesiur.iloră în Asia și Europa 
și s’o ajute moralmente în cestiunea Egiptului, precum și 
isgonirea Austriei din Bosnia și Erțegovina 4, Rusia în 
fine să stăruiască pentru esecutarea stipulațiuniloră tra
tatului din Berlină în ceea ce privesce Macedonia și Ar
menia, precum și în privința regulărei fruntarieloră turco- 
grecești.

Incâtă pentru atitudinea Rusiei față cu Bulgaria, și 
acestă consilieră nu pote da altfelă sfată decâtă acela, 
că Rusia să se ferescă de o ocupațiune; căci în fine 
bulgarii, pentru a pune ună capătă anarchiei, voră în
șiși ună comisară și oficer! ruși, cari pănă la alegerea 
principelui ar avea să înlocuiască pe regenții actuali. 
Acesta ar trebui să fiă cuventulă celă din urmă ală Ru
siei în cestiunea bulgară, a cărei soluțiune prin o ocu
pațiune nu e de dorită nici pentru Bulgaria nici pentru 
Rusia.

Germanii și Polonii.
Pe cei din Germania îi cuprinde o cumplită ner- 

vositate de câte ori audă vorbindu-se de Poloni, și mai 
cu sămă când audă că pretindă și Polonii unele drep
turi. A fostă destulă ca în Teschen să apară o broșură, 
care cere pentru Galiția o posițiune de dreptă față cu 
Austria, ca a Croației față cu Ungaria, și să se sburlăscă 
foile germane. »National-Zeitung< a fostă celă dinteiu, 
care șl-a vărsată foculă, atnenințândă chiară, într’ună 
articula apărută în numărulă de Duminecă. Intre al
tele <j*ce:

„A se da Galiției o posițiune, cum o înțelege au- 
torulă, n’ar mai fi acesta o afacere curată austriacă. 
Autorulă e de părere adecă, că în 1863 Rusia și în ul
tima sesiune a Reichstagului germană prințulă de Bis
marck au declarată, că tractarea cestiunei polone în res
pectivele state, adecă în Rusia și în Prusia, e o afacere 
internă, de unde resultă același dreptă și pentru Austria. 
Elă uită însă, că readucerea unei provincii revoltate la 
ordine, înăbușirea uneltiriloră revoluționare său dușmă-
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ndse statului suntă negreșita afaceri interne ale flăcărui 
stata, și că în Rusia și in Prusia s’a tractată despre 
astfelă de procederi. Cu totulă altceva ar fi organisarea 
Galiției într’ună ce comună, care ar privi ca o misiune 
a sa revoluționarea Poloniei rusesc! și prusiene, înduș- 
mănirea Austriei cu vecinii săi și conjurarea cu orice 
dușmană ală păcii în contra numiteloră puteri».

E caracteristică conceptulă ce-lă are foia germană 
despre granițele independenței interne a monarchiei nos- 
tre. Ce ară fi disă foile germane, când cele austro-un- 
gare și-ară fi ridicată vocea în contra espulsăriloră țPo- 
loniloră austriacl din Prusia și ară fi disă, că acăsta nu 
mai e o afacere curată internă a Prusiei? Căci în ade- 
vără acăstă afacere atingea monarhia nășiră, pentru că 
se tracta de supușii ei poloni, pe cari cancelarulă i-a is- 
gonită, fiindcă nu’i place ochii loră.

O asemenea monstruăsă doctrină de dreptă inter
națională ar avea trecere celă multă în Camerun, dăr 
nu în Austro-Ungaria, unde guvernulă din Viena s’a con
vinsă, că numai pe base federaliste se păte întări mo- 
narchia și de aceea și lucrăză la esecutarea acestui 
plană.

Ară fi făcută cu multă mai bine fdia germană — 
dăcă tocmai n’a vrută să tacă — să fi ținută mai multă 
sămă de faptulă, că numai o Austro-Ungariă tare prin 
mulțămirea tuturoră popăreloră păte fi o puternică aliată, 
pe care să conteze Germania. Ori dără „intimitatea“ 
germană pretinde slăbirea monarchiei austro-ungare prin 
înăsprirea nemulțămirei popăreloră ?

Manifestulu. Oposițiunei din România.
„România“ a publicată unu manifestă 

semnată de domnii Lascar Catargi și Ge- 
orge Vern eseu, conducătorii partidei conser- 
vatdre-liberale, prin care esplică căușele cari i-au 
făcută, deși se abțină la alegerile politice, a par
ticipa la alegerile comunale. Ecă partea mani
festului privitdre la acestă punctă:

Viitărele alegeri municipale, pe lângă caracterulă 
loră politică, urmărindă ună scopă eminamente admi
nistrativă și practică, și fiindcă se facă în virtutea unei 
legi organice ordinare, încâtă participarea la votă, în a- 
cestă casă, lasă deschisă marele procesă dintre națiune 
și guvernulă domnului I. C. Brătianu pentru călcările 
sale constituționale și celelalte răspunderi politice, apoi, 
în fața dorinței generale a tuturoră alegătoriloră din țără 
d’a lua parte la viitărea luptă electorală, într’ună modă 
energică și fără șovăire, precum și a încrederii ce trebue 
să avemă în bărbăția alegătoriloră, atâtă de încercați 
sub acestă regimă vitregă de țără, Comitetul Q eșec tivă 
ală partidului liberală-conservatoră a luată ’hotărîrea să 
mărgă și să lupte în viitărele alegeri comunale și răgă 
pe toți alegătorii, ca să se presinte cu tătă inima și cu 
totă curagiulă la aceste alegeri, pentru a da voturile loră 
listeloră susținute de către oposițiunea-unită.

Reuniunea femeiloru române din 
comitatulti Huniaddrei.

(Urmare).
Amăsurată apoi programului, conferința, pentru a 

pută desbate mai cu înlesnire și după usă, a alesă cu 
aclamațiune de președintă ad hoc pe d-na Catarina Dră 
ghiciu n. Moldovană, ăr de secretari ad hoc pe domnii 
F. H. Longinu și Petru Drăghiciu jun.

Constituindu-se astfelă conferința, președinta des

chide ședința, ăr secretarulă cetesce următărele te
legrame :

1. Din Bradu: In numele Româneloră din Bradă 
salută conferința, declarândă, că și noi de aici aderămă 
la înființarea reuniunei și dăcă acum sunfemă împede- 
cate a partipa, vomă contribui din puteri la realisarea 
scopuriloră ei. — Aurelia Demiană.

2. Din Ilațegă-, Gratuleză la înființarea reuniunei, 
înainte cu Dumnezeu! — Eufrosina Sânzianu.

3. Din Petroșieni: Regretămă că nu putemă par
ticipa la adunarea Domnieloră văstre, gratulămă însă 
salutara întreprindere, dorindă succesă pe terenulă apu
cată. — Ioana Slanca, preoteasă. Ana Brândușa co
merciantă.

4. Din^Aradu: Primiți felicitările nostre. Deie Dum
nezeu, ca întreprinderea d-văstre să fiă făcută într’ună 
ceasă bună, să liă cu o cunună mai multă la altariulă 
sântă ală națiunei nostre. — Teologii din Aradă.

Aceste telegrame se ascultară cu multă plăcere și 
urări de »să trăăscă!“.

Președinta apoi dă cuventulă d-nei Elena H. Lon
ginu n. Popă, carea adese întreruptă de viue aprobări 
și în fine aplaudată, a ținută următorulă discursă:

Onorabilă conferință! Dați-mi voiă, ca după des
chiderea oficiosă, și conformă programei, să vă ceră 
prețuita atențiune pe ună momenlă, pentru a vă es- 
pune în liniamente generali scopulu reuniunei, în ală că
reia favoră a-ți binevoită a osteni la acăstă conferință.

Negreșită Vă este cunoscută, că de ună timpă în
delungată deja se manifestăză dorința generală, de-a în
ființa și în aceste părți o Reuniune de femei, cu ună 
scopă culturală orecare; și acesta cu atâtă mai vertosă, 
fiindcă adi mai nu esistâ ținută locuită de Români, 
unde să nu lucreze în modă salutară asemenea reuniuni.

Comitatulă Huniădăra este unulă din celeamai maal, 
locuită aprăpe esclusivă de Români, și totuși pănă adi 
s’a simțită durerosă lipsa unei associerl comune a Ro
mâneloră din acestă districlă.

Aceste și alte considerațiuni au dată impulsă da- 
meloră din Deva, ca fiindă în centru să ia ele inițiativa 
întru realisarea aspirațiuniloră, de multă nutrite în astă 
privință.

După unele desbateri private, în conferința prea
labilă din 8 Septemvre, s’a decisă unanimă imperiăsa 
necesitate a înființărei Reuniunei.

In acea convenire s’a decisă în speranța ulteriărei 
d-văstre aprobări și asupra scopului reuniunei.

Credă, veți încuviința, că amă statorită ca punctă 
întâiu ală activității năstre sprijinirea și înaintarea in
dustriei de casă.

Nicăirl nu păte fi mai motivată ca la noi, că pu- 
nemă mai mare pondă pe desvoltarea rațională a indus
triei năstre de casă, căci nicăirl nu vedemă desvoltată 
gustulă poporului întru atâtea forme deosebite și varie, 
ca chiar la noi. Nicăirl nu s’au păstrată mai curată mo
tivele classice, decâtă în lucrările ce și le confecționeză 
țărancele năstre spre podăba casei și îmbrăcămintea fa
miliei loră.

Tenacitatea, eu care și a păstrată poporulă româ- 
nescă prin secuii originalitatea și caracterulă său, esle 
cu dreptă cuvântă de admirată 1

Și 6 re ală cui este meritulă principală, că ne-amă 
conservată portulu antică, așa precum se vede pe co
lumna lui Traiană din Roma?!

Ală răsboiniciloră, cari au cutrierată odată lumea 
întrâgă prin virtutea loră militară, ori a învățațiloră 
din vechime, cari au lăsată tesaurii loră spirituali să fiă 
fari luminători posterității?

Nu, dămnelorăl
Au fostă Penelopele romane, și de atunci succe

sive urmașele loră, care ne-au păstrată în castulă tem
plu ală căsniciei moravurile si datinile, cu cari aZl ne 
girămă dreptă descendenți ai celui mai gloriosă poporă 
din vechime!

Țăranca română este deci îndreptățită să pretindă 
dela noi, cari amă înaintată cu spiritulă timpului, să-i 
revenimă în ajutoră întru esploatarea muncei sale în 
înțelesă modernă.

Ângerulă păditoră ală Românimei, Grațiăsa Regină 

Elisabeta, a fostă prima, care a descoperită în noua Sa 
patriă tesaurile neprețuite ale industriei românesci!

Și de atunci vedemă Regina poetă purtândă cu 
mândriă pitoresculă nostru costumă, atâtă în singurati- 
cile ei plimbări prin pădurile Peleșului, câtă și pe înăl
țimea tronului, în presența puterniciloră domnitori ai 
lumei.

■Sub înaltulă ei palronagiu s’au întocmită răsbăie 
perfecționate in țâră, s’a înființată bazarulă «Furnica" 
din Bucuresci, unde află ocupaț.iune sule de țerance cre- 
ândă după metode române deosebite lucruri de artă, 
cari apoi fiindă esporlate în țări streine suntă plătite 
cu bani grei, pentru rara frumseță și originalitatea loră.

In bazarulă „Furnica» avemă dreptă modelă de 
imitată!

E drep’ă, că mijlăcele nostre suntă cu multă mai 
modeste; ei. dăr numai voință tare și perseveranța să 
avemă, și cu ajutorulă lui Dumnezeu sperămă a des
chide cu timpă ună isvoră fructiferă muncei și laborei 
românesci.

Acesta ar fi deci, onorabile domne, direcțiunea în
treprinderi nostre în prima liniă.

Venimă acum la a doua parte a activității reu
niunei.

Acesta este reservată carității!
Aici este femeia în elementulă său; întru a face 

bine culmineză tăte facultățile, cu cari a înzestrată Crea- 
torulă inima temeiăscă!

Mă voiă reține a detaila acestă punctă mai pe 
largă.

D-văstră cunosceți vieța, sciți ce suntă năcasurile 
și suferințele cu cari sortea ne copleșesce de multe ori 
cu o crudă necruțare. Parcele nemilăse ătă curmă 
fiăulă vieții unui părinte de familiă.

Mama văduvită a micuțiloră orfani, rămași fără 
câștigători ai pânei Z*ln'ce> ’n desolarea și durerea ei 
nemărginită se revolta în contra cerului pentru atâta 
cruZime 1

Haid’ să ZicernC* acestei nefericite: Soră amărîtă, 
care ai fericirea a fi mamă, nu despera!

DumneZeu se îngrijesce prin îioi de tine și de vii- 
torulă miciloră tăi orfani!

D-văstră mă înțelegeți . . .
Nu voiă abusa mai departe de paciența D-văstre, 

totă ce mi reservă este rugarea terbînte cătră Atotpu- 
terniculă, să ne dea tă-iă a realisa speranțele ce suntă 
legate de viitorulă Reuniunei nostre !

SOIRILE PILEI.
Luni, Z'ua morțiloră la catolici, a fostă ărăși în

cununată mormentulă lui Ilentzi în cimitirulă militară 
din Buda. La cimitiră erau postați optă polițiști călări 
și câțiva soldați. Oficerii au încununată mormintele ge
neralului Ilentzi și loc. colonelă Alnoch. Uriașa cunună 
destinată pentru Ilentzi n’avea panclice și prin urmare 
nici dedicațiune. Oficeri de geniu îndepliniră actulă de 
pietate în totă liuiștea. Cununa pentru Alnoch avea pe 
panclice următărea dedicațiune: „Regimentulă de inf. 
c. r. 23 dela corpulă oficerescă.“ Mormentulă celoră 
căduțl dela regim. 23 a fostă încununată cu o cunună 
cu inscripțiunea: Braviloră cameraZI — reg. de înf. c. 
r 23.« Discursuri nu s’au ținută.

—x—

Camera bursei din Viena (ace cunoscută, că după 
15 Noemvre 1886 obligațiunile funciare rurale ardelene 
numai atunci suntă liferabile în comercială bursei, dăcă 
voră fi provăZute cu noua călă de cupăne.

—x—

Archiducesa Valeria lucrăză acum la o comediă 
într’ună actă, care se va representa, după cum se Zice, 
în carnevalulă viitoră înaintea cercului familiară ală ca
sei imperiale.

—x—
Ni se scrie din Făgărașu, că protopopulă emeni-

FOILETONU.

Unii documenta prețiosu.
(Urmare și fine)

Iară tocmala obștiei a svinteloru monăstiri să fiă 
așia: De 'obște. Nime din călugări să nu țiă ală său, 
nici cală nici stupă, nici altă dobitocă, nimică, nici a- 
rătură, nici dinafară, nici din lontru în monăstire, ni
mică deosebi să nu țiă, fără numai îmbrăcăminte și 
chelșugă ce va avea dentru râcodelia sea, să țiă, cu 
blagoslovenia Egumenului și a Duhovnicului său. De- 
măncare. Călugării să mănânce toți întrapăzare toți 
asemenea, ca frații, de une bucate și să bea •toți de o 
băutură și să nu facă egumenii și stariții mâncări alte 
și deosebi de cei mai săraci, ce entr’ună chipă să mă
nânce și să bea toți frații. De egumeni. După aceea 
întâiu cu blagoslovenia Milostivului D-Zeu și cu voia să- 
borului cine va fi alesă să fiă egumenă, ca să fiă ca 
ună părinte tuturora și dela toți să aibă cinste ca ună 
părinte sufletescă. Insă egumenulă să fiă preută și să 
grijescă de toți ca ună părinte de feciorii săi și fără 
fățărie să socotescă, să împartă tuturoră într’ună chipă 
cui ce trebuesce și trupesce și sufletesce, după pravila 
sf. Vasilie Velikii, cum învăță de Zice unde suntă lu 
crurile cele bune trupeșei dempreună tuturoră într’ună 
chipă, acolo și cele sufletesc! simtă dempreună tuturoră 

într’ună chipă și spesenia într’un chip și truda într’ună chipă 
și nevoința într’ună chipă și cunună. — De eșirea egu
menului. Egumenulă să nu âsă afară făr de vrâme 
de in monăstire undei va fi voia, ce să aibă economă 
să’lă tremiță în trebi mănunte ; ăr unde va fi lipsa sfin
tei monăstiri, să mărgă egumenulă cu scirea și cu svatul 
starițiloru; să mărgă și ună frate pre carele va vrea 
săborulă să mărgă cu nusulu (sic). Egumenia să o țiă 
ună ană închiălă și dăcă se va împlea anulă, să se pros- 
tăscă din naintea săbornlui. Deci de or socoti că au 
nevoită cu tocmala cea sufletăscă și cu obicina sventei 
monăstiri, să aibă a cădă cu rugăminte să’i răge să țiă 
egumenia și înlr’altă ană, ăr de nu va fi nevo.tă și nu 
va fi socotită să petrăcă anulă cu socotință și va fi fostă 
cu risipă întru agonisită, pre altulă să afle să’lă răge 
să egumenăscă. — De Stareți. Ură stareții cine va fi 
alesă în stărețiă de nu va umbla după dreptate și după 
tocmala svintei monăstiri și după samovolia sa, în mân
cări și beții și-n nestrăsură, unulă ca acela să hie scosă 
din stareția ca o oae rîioasă. — De Kelșug. Eră Kelșu- 
gulă monăstirei să nu îndrăsnescă să’l tiă. la sine, nici 
egumenulă, nici alți din stariți, nimă fără de cine va 
alege săborulă, să fiă cu voia tuturoră, să’lă pue Vis- 
ternic, seu eclesiarc. — Cine va ținea deosebi. Eră cine 
să va afla, nestine din frați, țîindă ce-va deosebi, unulă 
ca acela de săboră să hie proclețită, său să se isgonescă 

din frați, care egumenă său stareță, său altă cinevu din 
călugări, fiă rudă de boiari, fie de trâgu, fiă de țără, 
fiă de altă țără, de va clacă zapovăda ceștii scrisori, ai 
năstre, cea alăsă cu săborulă den svânta pravilă, de va 
ținea cai său stupuri, său altă dobitocă, său arătură la 
frații săi, său la rudele săle, său la prietinii săi său să 
dea bani întru aslamă, său a face negoță, săvai dobitoc 
săvai miare cu polobăcele, său fiece negotă, să fiă pro- 
clăfă și triclătă anafhima maranatha, amină. - -De mân
care în chilii și de âspeți. — Prin chilii, nici bolnavă, 
nici sănătosă să nu mănânce, nici să bea fără numai 
apă. fir la hramulă besearecii, și când se va tâmpla 
să viă Domnulă Ia monăstire, atunci numai blagoslovimă 
să mănânce și să bea prin chilii, pentru ăspeții. fir în- 
tralte Z'le preste ană, în ospătăriă să se ospetăze, de a 
fi Vlădică, său egumenă, său boerină, său ctitoră, să-i 
ospetăze egumenulă la chilia egumenului. De săboră. 
Când se va aduna săboră, pentru trăbile monastiresci, 
de va vrea săborulă, două pahare blagoslovindă să a- 
ducă, ăr aiurea nicăiuri, nici în chelară1 nici în pivniță. 
— De eclesiarhu, de economi, de metoșari. Eclesiarhulă 
ună ană încheiată să cade să țiă eclesierșia, asijderea 
și economia, și metoșarii, cine unde va hi pusă să so- 
cotăscă, să nevoiască fărte cu socotința, pentru agoni
sita svintei monăstiri, cu frica lui D-Zeu și cu dreptate, 
fir dăcă va împlea anulă, să aducă agonisita ce ce va 
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tatii Petru Popescu a încetată din viâță în 3 No- 
emvre n.

—x—
Conventulu generalii evangelicii-reformatu a pre

tinșii pentru scolele medii confesionale reformate o sub- 
vențiune dela stată de 59,500 fl. pe anii, mai departe 
pentru zidiri și instruiri la aceste scăle odată pentru 
totdâuna suma de 361,500 fl. Considerândă însă starea 
financiară a statului ministrulii instruețiunei a preli
minată pe anulă 1887 numai 28,000 fl. subvențiune 
pentru aceste sc61e și anume pentrn gimnasiele din Ze- 
lău, Orășliă, Sepsi-Sân-GeorgI, Mișcolță și Giurgău. Pri- 
vitoră la subvențiunea pentru construcțiuni, care s’a re
dusă la 330,000 11., s’a pusă deocamdată în bugetă o 
rată de 40,000 fl. — Der pentru scălele românesc! câtă 
s’a preliminată în bugetă din banii românesci? Fire-ar 
în stare se ne răspundă «bunulă* nostru ministru?

—x—
Privitorii la furtulă din Al Teresiopolu (Szabadka) 

se scrie, că s’a găsită cassa de bani a lui Geiger spartă 
aprăpe de orașă Banii in sumă de vr’o 300,000 fl. 
lipseau. Numai 600 fl, și hârtiele de valăre s’au găsită 
în casă. Hoții nu s’au prinsă încă. Geiger dă ună 
premiu, nu de 5000, ci de 20,000 fl. celui ce va des
coperi pe hoți.

—x—
Regele României a primită dela monarchulă Austro- 

Ungariei o scrisăre, prin care îi notifică căsătoria ne
potului său archiducele Otto cu principesa Maria Iosepha, 
fiica ducelui de Saxonia.

—x—
Episcopulu de Argeșii, cu ocasia sfințirei catedralei, 

a iertată pe toți preoții din eparchia sa de pedepsele ca
nonice la care erau supuși.

—x—
Artiști și artiste române în străinătate: D-șora 

Elena leodorini la Lisabona, d-ra Asanîi la Taluza, 
d-ra Bărsescu la Viena, d-ra Banciu la Heidelberg, d-ra 
Pișcă la New-YorJc, d-ra Leria la Parisu, d. Popoviciu 
la Viena, d-na Crisenghi (peste câtva timpii) la Odesa 
și nu peste multă d-ra Aurelia Chițu, păte că deocam
dată în Milanu.

—x—
«Gazeta de Francfort* spune, că statulă germană 

a obținută o hotărîre judecătorescă în virtutea căreia 
câștigurile eșite la tragerile lotăriiloră oprite aparțină 
fiscului. Cine are bani de pierdută să j6ce la lotăriile 
streine.

—x—
Persăne venite din Odesa confirmă, dice «V. Co- 

vurluiului,* că acolo suntă grămădite forte multe trupe 
rusesc!.

—x—
Se vorbesce, dlice „Epoca* din București, de mo

dificarea armamentului câtorva regimente de inlanteriă 
prin introducerea puscei de repetiția.

—x—
Ne mai fiindă epidemiă de vite în nici o parte a 

României, guvernulu italiană a deschisă granițele țării im
portului viteloră din România.

—x—
Concertulu societății filarmonice de aci sub con

ducerea directorului de musică A. Brandnefl 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, — 'cântulă păstorului, — simțemintele vesele 

hi agonisită peste ană, să puiă înaintea săborului, și 
să ia blagosloveniă. Eră de va fi nesocotitoră, și după 
samovolia sea va risipi semențiiloră și prieteniloră săi, 
unulă ca acela să fiă sub blastămulă svințiloră părinți, 
și nici anulă să nu’lă ascepte, ce să’lă scăță de sergu, 
ca pre ună fură de bisărecă și de aci să n’aibă cre
dință pe nimică, nici din lontru, nici din afar în mo
năstire. — De coconi. Coconi nici în monăstire să nu 
petrăcă, nici muiare, nici țigancă, său călugăriță să nu 
mâie în monăstire, ce den afară, unde va fi casă de 
aceea făcută. — De slugi. Egumenulă se nu aibă slugi 
curțenl, ce să aibă posloșnicl să slujâscă. — De s&mă. 
Egumenulă său hie carele să dea sâmă înaintea săboru
lui de ce va fi cheltuită, și cine ce va fi dobândită pe 
Ia sămenții, său la prieteni, să arăte dinaintea egume
nului, să bagoslovăscă. și de va socoti egumenulă, că’i 
va fi de trăbă și de polză, să’i lase, iar de nu, în mo
năstire să se iae — Doi cai aleși, să fiă de trăbele 
egumenului de sujbă, ăr de aci toți să fiă de obște. — 
De străini. Dela alte monăstirl, hieode unde, de va 
veni vre-ună frate să petrăcă în monăstire, să țiă obi- 
cina monăstirei, ăr de nu-i va plăcea, să esă din mo
năstire. — De sehastrii. Și din frați cine va vrea să 
ăsă în săhăstriă, să hie cu blagoslovenia săborului și a 
egumenului. De va ascultă de săboră, și de egumenă, 
să petrăcă cu Dumnezeu, ăr de nu, să’lă întărcă în mo

și mulțămităre după furtună. 2. Vieuxtemps: Concertă 
în A-moll pentru violoncelă cu acompaniare de orchestră 
(solistă: d-lă Carol Poschl.)3. Wagner Richard: Ouver- 
ture la opera «Tannhauser și răsboiulă cântărețiloră la 
Wartburg.“ — Inceputulă la 8 ăre-

—x—
Astă sără Joi se va juca la teatrulă germană, în 

beneficiulă regisorului și actorului d. Boclca, comedia în 
5 acte «Letzte Liebe*. Comedia e una din cele mai 
bune, precum și d-lă Bocka e una din cele dintâiu pu
teri ale trupei. Prin urmare publiculă va avea o plă
cută sără de petrecere.

împăratul & losifu alu 11-lea și libera 
regească, comună Rășinari.

Reșinari, 6 Noemvre s. n. 1886.

AstădI se împlinesce o sută de ani de când bunuiă 
și iubitorulă de dreptate împărată Iosifă ală I’-lea prin 
rescriptulă său din 6 Noemvre 1786 a declarată Rășina- 
riulă de comună liberă regească.

Acestă îualtă rescriptă a fostă resultalulă unui 
procesă pe care l’a purtată comuna românescă Rășinar 
în contra cetății săsescl Sibiiu în timpă de 51 ani.

Actele procesuale arată cumcă Rășinărenii s’au 
plânsă la guvernulă țârei, că ei au fostă ămeni liberi, 
au avută primăriă comunală ca și celelalte comune li
bere din fundulă regescă asemenea a avută și 40 repre- 
sentanți comunali, dăr dela anulă 1735 magistratulă 
(primăria) Sibiiului le-a impusă atâtea sarcini înoată ei 
nu suntă mai multă în stare să le porte, ii silesce să le 
facă bârne, să le taie lemne de focă, să le adune petră 
și aceste tăte fără de nici o plată să le ducă cu carăle 
la Sibiiu, să le dea 6mem cari să lucre la cetate, pre
cum și servitori la primarulă Sibiiului.

Pentru munți li se cerea arendă mare. In co
mună erau siliți să cumpere la botezuri, la nunte și la 
înmormântări vinnlă mai scumpă decum se vindea pe 
alte locuri totă din cârciuma pusă de primarulă Sibiiului, 
pentru că nu era iertată să aducă altcineva vină în Ră
șinari decâtă numai elă. Din fenă seu otava făcută pe 
câmpă a 3-a parte era a Sibieniloră. Pentru totă lo- 
culă de o gălâtă semănată li se lua 35 cr. Numai apa 
și lemnele le-au fostă iertată să le folosâscă fără tacsă, 
der să prindă pescl nu.

Sarcinele impuse de magistratulă Sibiiului, sub a 
cărui jurisdicțiune scaunală sta și Rășinarii, au fostă așa 
de grele fi apăsătăre. încâtă Rășinărenii într’o umilită su 
plică așternută împăratului s’au rugată să li se aseme- 
neze în Vlahia austriacă*) ună teritoriu unde să se 
așede pentru că ei suntă gata de-a părăsi Rășinari și a 
emigra acolo.

După încheierea procesului guvernulă țârei prin de- 
cisiunea sa le-au făcută ceva ușurință, însă iau de >hia- 
rată de colon! (iobagi, clăcași). Rășinărenii nemulțămiți 
cu acâstă sorte au apelată în contra menționatei deci- 
siunî la tronulă Maiestății Sale, rugândă pe guvernă să 
aștârnă actele acolo.

Impăratulă Iosifă ală II-lea prin rescriptulă de susă 
a turnată balsamă vindecătorii în ranele multă asupri- 
țiloră locuitori din Rășinari declarândă Reșinarii ca co
mună liberă regâscă.

Câtă bucuriă va fi produsă acelă înaltă rescriptă

*) Astfelă se numea o parte din Oltenia, încă din 
încă timpulă împăratului Carolă VI, precum și dis- 
trictulă Orșovei vechi, ce-Iă ocupase Iosifă II. Se vede 
că în suplică se înțelegea acestă dislrictă.

năstire să hie sub ascultare, și în loculă lui altulă să 
se blagoslovescă, pe carele va iubi petrâcerea pustiei, 
să petrăcă cum se cade. Pentru aceea Domnia mea, 
amă întărită, și am tocmită, și acestei svinte monăstirl, 
ce iaste moșia Domniei mele, de MovilescI zidită, anume 
Sucevița, unde este hramulă Svetago Voscrisenie gospado 
nașego Is.a Hrist.a; Și pri mai mare credință am pusă 
și pecetea Dominei mele, âr pe cine va alâge Dumnezeu, 
după viâța ndstră să hie Domnulă țărîei Moldovei și 
de nu să va pleca neștine cândva, unulă ca acela să 
hie arătată și cu temnița să fiă certată , pănă când să 
va smeri, că scrie Apostolulă Pavelă: »dațl pre unulă 
ca acela dosăzinei, întru smăcinarea trupului, ca să se 
isbăvască sufletulă lui întru duoa Domnului nostru lsusă 
Hristosă, a căruia este slava în veci, amină.*

Vlât 7135
Septembrie 20 dile.

Sămnatil:
Mironă Voevodu.

Loculă sigilului Domnescă, 
atârnată de mătasă.
4 sigilii a prelațiloră țării.

«România.* V. A. Urechîă. 

între locuitorii asupriți ai comunei Rășinari îșl potă 
închipui numai, acei ămenl cari purtândă asemenea 
sarcini feudalistice și-au eluptată libertate.

Comisiunea însărcinată de tabla regescă din Târ- 
gulu Mureșului cu ducerea în deplinire acestei prâ înalte 
decisiunl. după ce pe cale judecălorâscă s’au fostă sta
tornicită marginea teritoriului au predată în 15 Decemvre 
1788 comunei Rășinari și trei mii patru sute florini sol
viți de cetatea Sibiiu ca desdăunare pentru folăsele trase 
pănă atunci.

Acești trei mii patru sute florini au formată eelă 
dintâiu venită ală casei alodiale din Rășinari. In acâstă 
casă au intrată apoi venitele regale pentru munți, mori 
și cârciume. Din aceste venite s’a edificată -biserica cea 
mare gr. or. și cea mică gr. cat. și șcdlele din Rășinari. 
Asemenea două case comunale, dintre cari una se folo- 
sesce ca ospătăriă. Se solvejcă salariile la șese învăță
tori, la o învățătoresă și la ună catechetă gr. c. precum 
fi salariile la membri primăriei locale, Ia mediculă co
munală silvicultorulă comunală și la toți servitorii co
munali. S’a clădită calea cea frumosă cătră Sibiiu și 
în susă pănă în culmea costeloră ce se vădă dela Sibiiu. 
S’a îngrădită cimileriulă. S’au pardosită cu pâtră și 
s’au prevăzută cu petrișiu cernută mai multe strade, 
aședându-se în cele de frunte și lampe pentru luminatulă 
de nopte. S’au regulată parte cu zidă parte cu bârne 
alvia rîului. S’aJ înființată știpendii pentru cei ce cer- 
cetâză cu succesă bună șcălele mai înalte.

Din fii Rășinăreniloră au eșită funcționari de stată, 
între cari a ocupată Iocă și subscrisulă, medici, advo- 
cațl, oficerl în armată, protopresbiferl, preoți, profesori, 
învățători, negustori, și ună numără pănă acuma încă 
mică de meseriași.

Progrese, cari fără influința binefăcătore a înaltului 
rescriptă împărătescă nu se făcea.

Progresele ar fi fostă cu multă mai mari dâcă de 
douăzeci ani încdce nu dispărea interesulă pentru cău
șele comune, făcândă locă celui particulară, care a adusă 
cu sine corupțiunile și desbinările în Rășinari

Fiă fapta memorată a generosului împărată Iosifă 
ală II-lea la locuitorii Rășinariloră în tote generațiunile 
neuitată și numele lui în eternă binecuvântată 1

Petru Brotâ

Ultime soiri.
Tîrnova, 2 Noemvre. — Sitwflinnea nu s’a 

schimbată. Guvernulă și adunarea | națională stă- 
ruescă pe lângă intențiunea d’a păși la alegerea 
principelui.

Busciucă, 2 Noemvre. — Din ordinală co
mandantului supremă ală flotei rusesci din Marea 
Neagră mai plecă spre Bulgaria încă șdse vapore 
de rSsboiu rusescl. Trei din ele ducă și torpile.

Sofia, 2 Noemvre. — După scirl oficiale 
din Varna, înaintea arestului de acolo apăru 
ună cavasu ală consulatului rusescă cu mai mulți 
marinari ruși și strigă cătră cei ce se află în 
arestu: „NavețI tămă, în trei (Jile vă voi libera!“ 
— In Tîrnova voră sosi toți viceconsulii din 
Sofia, afară de celft rusescă.. Viceconsululă au- 
stro-ungară contele Starzenski a fostă jefuită pe 
drumă de o bandă de tâlhari.

Londra, 2 Noemvre. — In cercurile guver
namentale se consideră ca forte seriosă situațiunea. 
Se crede că o ocupare a Bulgariei cu greu se va 
putea evita.

Berlină, 2 Noemvre. — fiarele de adi își 
esprimă indignanea adencă asupra procederei lui 
Kaulbars. „National-Zeitung“ 4’ce ca |ar & t’m' 
pulă, ca unu astfelă de soiu de diplomați, cari 
stau pe nivelulu culturei Asiei centrale să fiă 
puși în neactivitate. Procederea Rușiloră e de 
natură a provoca acte de violență. „Vossische 
Zeitung“ recomandă Bulgariloru să resiste pănă 
la estremă, căci nu potă perde nimică, dăcă’și 
voră apăra dreptulă pănă la întrebuințarea forței.

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă Vasiliu Iloble, teologă absolută 

de Gherla, în 18 Noemvre n. îșl va serba cununia sa cu 
amabila d-șără Lucrefe'a Cosma, fiica d-lui protopopii 
Ioană Cosma, în biserica gr. cat. din Pereceiu. — Le 
urămă viâță îndelungată 1

Curtea japanesă. Se va străforma în curândă 
după modelulă europeană. Curtea japanesă ordonă ca 
în viitoră tăte damele japoneze, cari voră fi invitate la 
festivități de ale curții seu la alte festivități oficiale vor 
avâ să se presenteze în toalete de modă europene. A- 
semenea s’au delăfurată de aci încolo și frisurile japo
neze și-în viitoră damele împărătesei japoneze a să se 
representeze în coafure americane.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 239. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursulâ la bursa de Vlena
din 3 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4% . . . 103 65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.70 
Imprumutulti căiloră ferate

ungare...........................151.40
Amortisarea datoriei eăi- 

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99,75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ost Ci ung.
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 11510

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.60
B nuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................  104 60
Bonuri cu cl. de sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 40 

Bonuri croato-slavone . . 105 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 99.—
Imprumutulti cu premiu

ung................................... 121 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 83 55 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aura austr. . . 11415 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 872 —
Act. băncel de credita ung. 294.10 
Act. băncel de credita austr. 283.90 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! .................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.87
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.20 
Londra 10 Livres sterlinge 124.95

Cursulu pieței Brașovii
din 5 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Gump. 8.43

Argint românesc .... » 8.40

Napoleon-d’orI................. > 9 84

Lire turcesc!.....................• , ■» 11.21

Imperiali......................... t 10.21

Galbeni............................. » 5.89

Scrisurile fonc. «Albina» 100.50

Ruble RusescI................. > 117.—

Discontulă • 7—10°/9 pe

8.45

11.24

10.23

5.91

101.50

118.—

Vend. 8.46

G L ci d ci

,o,gJ8

JgtngflQHgT E

9 87

MoigflOHai a

ANUNCIU!
Subsemnatul!!, ca acela, care am meritulfi de a fi ieftinită peste 

totu prețulu cărnii în Brașovu, am ondre a face cunoscutu onoratului 
publica, că la mine, strada teatrului in bolta Nr. 7 în Podulu Bâtuși- 
loru și în Târgulu pescelui casa Nr. 99, lângă clădirea teatrului, se 
vinde încependti dela 1 Noemvre stila nou a. c. carnea <le vită 
cu 24: cr. chilogramula și cumcă carnea de porcii se vinde cn 
2 cr. mai ieftină ca în t6te celelalte măcelării.

Brașovfl, 30 Octomvre 1886.
Stefanu Bnrețea.

Nr' Publicațiune.
Se aduce la cunoscință generală, cumcă bugetulă percepțiuni- 

loru și erogațiuniloră comunei orășenesc! Brașovu pro 1887 dimpreună 
cu tdte adusele zace, în sensula §-lui 25 ala art. de lege XXII din 
1886, în biuroulu oficiului primăriei, ulița CăldărarilorR Nr. 519, în 
decursă de 15 c|ile spre examinarea din partea fiă-cărui supusă dârei; 
stândfi fie-cărui dăjdieru în drepta, ca pănă în 14 Novembre a. c- sâ-șl 
aștearnă eventualele obiecțiuni subscrisului magistrata.

Brașovfi, 27 Octomvre 1886.
Magistratulu orășenescii.

Posturi de medici vacante.
Inființându-s6 în districtul a Rîmnicu-Sărată (România) nu- 

mărula legala de posturi de medici de plasă (cerea,) retribuite cu 
450 franci lâfă și diurnă pe lună, invită prin acdstă publicațiune 
pe toți domnii colegi, de naționalitate română, cari dorescu a ocupa 
asemenea funcțiuni, a se adresa pentru ori ce informațiuni la sub 
semnatulu. Cei ce nu posedă împământenirea potu obținâ postu
rile în cestiune angagiându-se provisoriu cu contractă pe timpu de 
celă puțină unu ană. Actualmente suntu trei posturi de medici 
de plasă vacante.

Dr. Octaviu Blasianu,
medicti primară de districțO.

2—3 La: R. Sărata (România.)

(Avisă d-loru abonați r
Rugămu 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 cj’arulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

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

pe linia JPredealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predeald-Budapesta Budapesta—Predealul

Bucuresc!

Predealu

Timiștt

Brațovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu

Sighițora 

i'JElisabetopole
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO
Teiușft
Aiudfl
Vințulfl de sustt 
Uidra
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Cluțiu

Nedeșdu 
Ghirbflu
Aghirișfl 
Stana 
Huiedintt
Giucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

Oratlia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena '

Nota:

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenă 
accelerat omnibufl

(
(

(
(

k 
i

•fv
(

(
(

— 4.50
! —9.32

9.56 _
— 10 29 —
7.47 — 4.16

8.24 — 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6.15

9.51 7.06
11.03 — 8.52
11.29 — 9.19
11.26 — 9.31
12 09 — 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19
1.05 — 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 — 12.48
2.09 — 1.22
2.39 — 2 18
3.01 — 2.48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.5? — 4 51
5.10 — 5.28
5.30 — 5 56
_ 6 03 —

—
6.21 —

— .
7.14

—
— 7.43 z
—

8.22
—

— 8.48 —
—

9.13
—

—. 9.18 10.55
— 10.38 1.23
— 12.20 3 24
— 2.15 10.05
— — 2.15
- 1 8.00 6.05

Orele de nâpte suntii

Trenă 
omnibufi

cele dintre liniile gr6se.

— Viena
— Budapesta
— Szolnok
— P. Ladâny

Oradea mare
Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsărhely

__ Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana

■_ _ Aghiriș
__ Ghirbflu
— Nedeșdu

Cluțiu—

— Apahida
— Ghiriș

Cucerdea—

__ Uidra
Vințulfl de susC

_ Aiudfl
— Teiuțd

8.00 Grăciunelfl
8.36 Blașfl
9.02 Micăsasa
9.32 Cop ța mic

10.11 Mediaș ti
10.5 i Elisabetopole
12 16 Sigișdra
12.5C Hașfaleu
1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
3.06 Apatia
3.38
3.54

Feldiora
(

4.05 Brașov6 )

4.50 Timiști
7.23 Predealâ j-

Bucuresc!
—

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuf

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
omnibus

11.10 —
1

—
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
2 02 . 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2 06 -
— — 9 41 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.5* 4.07 —
— 8.58 1.57 ■4.33 ——
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —r
— — 4.58 6.24 —

10.28 5.26 6.43 —
11.00 __ — — 7.08
11 19 — — — 7.36
12 30 _ —, — 9.06

1.01 _ — — 9.53
106 __ _ — — 10.—
1.13 _ — — 10.G9
1.20 _ — — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2.C0 __ — — 11.14
2.35 _ — — 12.12
2.48 ■ — — 12.30
3.20 __ — — 1.12
3 36 __ — — 1.32
4.C0 _ — — 2.18
4.3" _ — 3.03
5.12 — — — 3.49
o.37 — — — 4.28
7.02 — — — 6.16
7.43 — — — 7.06
8.11 — — — 7.46
8.41 — — — 8.25
9 21 — — — 9.15
— 5.45 .— — —
— 6.22 — — —
— 6.47 — •-- --

11.45

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

Teiiașft- ^radd-Budapesta Budapesta* AradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus oinulbus persâne peraâne do perddne omnibm

Teiușft 11.24 — 2.40 V i e .1 a 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 —
Șibotă 12.52 — 4.50 oZOiklOK. ( 4 10 5.45 — -
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar&dA 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
Branielca 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 — 933 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 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 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — 5.12 Vințultt de josă 12 18 12.29 - -
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 TeiușA 1.29 1.41

Aradik-Timișdra Simeria (Piski) Petrușenl

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibus persdne mixt persdne omnibua nifxt

Aradâ 5.48 6.05 ■Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 ’-T- 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 6 4"!
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșenă 3.37 -- 7.12

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne oînnibUR de pera. omnibuH mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva —! — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — .8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradă 9.27 — 8 17 .Sfijaseriir 1 53 — 10.31

I


