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Cei ce au crezută, că trimisultl Rusiei în 

Bulgaria, generalulti Kaulbars, a făcută. unu pasu 
greșită procedându în împlinirea misiunei sale 
într’unu modă atâtă de provocătoru și ofensătoră 
față cu regimulă și cu partida națională bulgară, 
trebue acum să recundscă, că atitudinea acestui 
generală a fostă dinainte bine calculată și a ur
mărită ună scopă liotărîtă.

Astădi iese la lumină, că Kaulbars a avută 
ordină dela Petersburg să se arate în tdte neîm
păcată și, fără a țină sămă de dreptulă interna
țională și de susceptibilitățile celorlalte puteri, 
să turbure apele independențiloră bulgari și să 
provdce o răscălă în țără.

Scopulu acesta l’a ajunsă trimisulă rusescu 
cu aiutorulă agențiloră săi și a Zancoviștiloră.

Telegrafulă ne anunță, că Mercurea trecută 
a isbucnitu în orașulă Burgas din Rumelia o- 
rientală o revoluțiune sub conducerea acelorași 
conjurați, cari au încercată să omdre pe prin- 
țulu Alexandru în luna lui Maiu a acestui ană. 
Se mai adauge, că bande muntenegrene sub con
ducerea unui căpitană rusescă au ocupată ora
șulă și că revoluțiunea a fostă pregătită și în
scenată de consululă rusescă de acolo.

Intr’unu momentă, când agenții diplomatici 
ai Rusiei strigă în gura mare, că supușii ruși în 
Bulgaria suntă rău tractați și când pentru pre- 
tinsulă loru scută au fostă trimise la Varna chiar 
câteva corăbii de răsboiu, într’ună asemenea mo
mentă acești drăgălași supuși n’au altă trăbă mai 
priincidsă, decâtă a înscena revoluțiuni în țără ! 
Negreșită că generalulă Kaulbars va pretinde ca 
și rebeliloră dela Burgas să nu Ii se causeze vr’o 
neplăcere, ci regența să le mulțumăscă încă, că 
au fostă atâta de buni a turbura liniștea paci- 
niciloră cetățeni bulgari și rumelioți. ,

Putemă să ne esplicămu în asemeni împre
jurări panica cea mare ce a produs’o între re- 
presentanții bulgari dela Tîrnova vestea neaș
teptată dela Burgas. Ei au înțelesă pe deplină 
critica situațiune, ce i s’a creată guvernului 
bulgară prin aceea, că i se interdice de a pe
depsi pe culpabili, când aceștia lucră în favărea 
politicei rusesci.

Dăr voră fi înțelesă representanți’ națiunei 
bulgare încă și mai multă din faptulă dela Bur
gas. Se voră fi convinsă adecă, că Rusia este 
liotărîtă de a procede la ocuparea militară a 
Bulgariei și că a avută lipsă de-o mică revolu
țiune spre a ave ună motivă pentru viitdrea sa 
acțiune, care p6te să aibă de scopă ori și ce, 
numai garantarea libertății și a independenței 
Bulgariei nu.

Presupunerile năstre, că Rusia va esploata 
situațiunea de față favorabilă pentru dânsa și 
slăbiciunea celorlalte puteri, se adeverescu. O 
încuragâză și încrederea, pdte prea mare, ce o 
are în forțele sale militare. ț)iarulu diplomației 
rusesci „Le Nord“ din Bruxela tjise într’ună din 
filele tiecute despre puterea militară a Rusiei 
între altele:

„Armata rusâscă este adi mai numărdsă, dăcă 
nu mai tare, decum a fostă vr’odată una din 
armatele ei, cari au făcută multă trâbă. Așa stă lu- 
crulă astăcji. Și încâtă pentru viitoră, esistă în
tre domnitorulu, armata și poporulă Rusiei ună 
felă de tractată istorică, în puterea căruia ori
ce armată inimică, care ar vrea să înainteze pănă 
în inima Rusiei, nu s’ar mai întdrce din Rusia. 
A.câsta este o tradițiune națională dela Carolă 
alu XH-lea și Napoleon I. Dea ceriulă, ca Ru
sia să n’aibă niciodată ocasiune de a reînoi a- 
câstă tradițiune!“

Prin cuvintele de mai susu Rușii declară 
indirectă, că nu le e târnă de oposițiunea Euro 
pei, și se pare, că de acestă sentimentu se con
ducă și acji în Bulgaria.

Noulăe evenimente din Bulgaria se iviră 
tocmai la începutulu sesiunei delegațiuniloră. Se 
asigură că contele Kalnoky ar fi declarată în 
conferințele preliminare, că situațiunea e forte cri
tică. Președintele celoră două delegațiuni Ludo- 
vică Tisza și Smolka au accentuată asemenea în 
discursurile loră de deschidere, că grelele rapor
turi din afară, precum au începută să se des- 
fășure, suntă de natură a deștepta o seridsă ne
liniște și îndoiâlă în susținerea păcii.

Nimeni nu pdte prevedâ aȘl ce ne mai potă 
aduce cailele următdre, dăr simțimu cu toții că 
lucrurile au ajunsă la unu punctă decisivă.

Pressa și bugetulă Ungariei.
Nici ună diară din Austria nu e, care se nu cri

tice politica financiară a guvernului ungurescă.
„Fremdenblatt", ca foiă oficiosă, caută a mai slăbi 

puțină reua impresiune ce a produs’o bugetulă Ungariei, 
dicendă, că deficitulă nu va ajunge acolo, ca să sdrun- 
cine creditulă ungară. Cu tote astea, contele Szapary 
va dovedi, că e financiară bună numai atunci când va 
aduce în armoniă preliminarulă cu cheltuelile efective.

»Die Presse“- dice, că starea financeloru Ungariei 
s’a înrăutățită ce privesce bugetulă cheltueliloru. Ținândă 
semă de problema ce șl-a pus’o statulă ungară cu pri
vire la starea culturală și economică, fărte multă negli- 
geate, ne îndreptățesce a crede, că cheltuelile se voră 
spori și în viitoră, pe când veniturile nu se potă spori 
multă. Nici dările directe, nici cele indirecte nu se mai 
potă mări, atâtă de încordată e puterea de contribuția 
a poporului. Agricultura se află într’o stare miserabilă, 
industria nu dă resultate proporționată cu jertfele ce se 
aducă pentru susținerea ei.

• Deutsche Zeitung* dice, că dela 1870 incâce Un
garia are unu minus generală de 700 milidne. Oposiția 
din parlamentulă ungară a aeusată adeseori pe minis- 
trulă de finanțe, că acopere cu unu vălă bugetulă espusă 
de densulă. Acusațiunea e îndreptățită, decă ținemă 
sâmă de preliminarele aniloră trecuți și de resultatele 
faptice ale economiei financiare. Totă așa* de adevărată 
e, că actualulu preliminară ală ministrului de finance 
Szapary va fi întrecută cu unu deficitu de multe mi- 
li6ne.

»Wiener AUg. Zeitung" dice, că decă ne aducemă 
aminte de teoria preliminarieloră în Ungaria, care nu se 
potrivesce cu praxa; că în cursulă anului s’a votată ună 
credită suplimentară pentru căile ferate ale statului a- 
prope așa de mare ca deficitulă anului viitoră; că sta
tului ungară a făcută în cei 20 de ani ai independenții 
sale 1 miliardă și 300 miliâne fi. datorii; că după cum 
stau lucrurile acum, perspectiva echilibrării financeloră 
ungare e forte departe: atunci trebue să recunoscemă 
că starea financiară a Ungariei e fârte critică. In prima 
bețiă a tânărului stată Maghiarii se îmbuldiau cu pla
nuri de reorganisare, genii financiari eșiau din pămentă 
ca bureții după plâiă, economia statului s’a întocmită 
după pretențiunl fantastice de mare putere. Era o pa
siune naivă d’a se face datorii. Adi s’au schimbată lu
crurile. Veselia cu care se făceau datorii s’a schimbată 
în tristeța cu care se plătescă interesele. Trebue să ’l 
se deschidă ochii și celui mai hotărîtă Jșovinistă, să se 
decidă a lăpăda cea din urmă rămășiță a vechiului sanc- 
vinismă și a aduce în armoniă debitulu cu creditulă, pănă 
ce încă n’a copleșită greutatea datoriiloru puterea de con- 
tribuțiune a poporului.

«Wiener Tagblatt’ dice, că mărimea deficitului pare 
înspăimântătâre și e naturală lucru, că espunerea conte
lui Szapary a produsă ună efectă deprimătoru. Ungaria 
a luată asupra sa sarcine ce nu le pdte suporta, fără 
să-i crâscă datoriile din anu în ană. 'Iotă mai grea de
vine regularea financeloru statului, cu câtă generațiunea 
viitore o ’ncarcă guvernulă cu datorii și nu pătrunde 
bine situațiunea.

„Neues Wiener Tagblatt", ținendă semă de defici
tulă de 10 miliâne ală ministrului austriacă de finance 
Dunajevski și de celă de 22 miliâne ală ministrului de 
finance ungurescă Szapary, apoi de misiunile de rentă 

pentru acoperire de deficite în ambele părți, și de îm- 
prumutulă ungară anunțată pentru dotarea casseloră: a- 
tuncl va fi nevoiă a se aduce pe piâța de bani rentă 
nouă în sumă de 70—80 miliâne E de dorită, ca mi
niștri noștri să nu aprețieze falsă credifulă austro-ungară 
și contele Szapary să nu judece ușurelă starea financiară 
a Ungariei, care formâză punctulă celă negru în regi- 
mulă d-lui Tisza.

Foile unguresc! critică totă așa de aspru starea fi
nanciară a Ungariei, deși foile bugetivore se încârcă din 
răsputeri să mai slăbescă loviturile aspre și îndreptățite 
ale foiloră oposiționale. Acestea aducă aminte d-Iui Tisza 
vestitulă său discursă dela 3 Februarie 1875, în care 
actualulă ministru-președinte atribuia răsturnarea cabine
tului deakistă miseriei financiare.

„Neues Pester Journal» scrie: Considerândă însem- 
natulă faptă, că venitele statului chiar în anulă 1885 
arată încă ună plus de 7.600,00011., acea politică finan
ciară, care n’a putută să susțină nic* măcară status quo 
financiară, apare încă și mai incapabilă. Din încheiârea 
socoteleloră pe anulă 1885 ne convingemă, că decadința 
ivită în financele statului nostru nu era o necesitate, ci 
a fostă provocată prin ușurința și lipsa de gândire a a- 
celora, a căroră consciință o apasă marile credite su
plimentare !

Bismarck și Beust.
„Schwăb. Mercur scrie:
N’au putută esista două naturi mai diferite decâtă 

aceste două: Bismarck și Beust, uriașulă ce calcă cu 
pasă sigură și țiparulă ce se furișâză lunecândă. Două 
epoce de artă de bărbată de stată stat-au față’n față 
și s’au combătută, timpulă vechiu și nou. Să se cităscă 
în Poschinger o depeșă a lui Bismark: totulă realistică, 
ageră și spusă pe față, lovindă țelulă, scrierea lucru se
cundară, avândă în vedere acțiunea, și cu t6te astea 
măestria și 'în formă, precumă isvoresce ea tocmai din- 
tr’o natură absolută plină de spirită; la Beust, numai 
autorulă «spirituală", care scrie înaintea oglindei, îșl 
gustă însuși rândurile, scie să dea totului o întorsătură, 
împrăștie cernela cu abundanță, pentru ca în fonda să 
spună puțină,

Viâța șl-a dus’o și Beust la o mândră înălțime, ca 
cancelară ală unui mare imperiu; fiulă funcționarului 
saxonă a dus’o departe, dăr în fond eojcarieră greșită' 
care acumă e încheiată: ună șiră de perderl, perderl is
torice, în care a fostă încurcată și pe care elă le-a 
ajutată să se ivescă,

SOIRILE PILEI.
In afacerea incidentului întâmplată mai astă-ârnă 

la gimnasiulu romano-catolică de aici, studentulă elimi
nată Georgiu Bokor intentase procesă contra profeso
rului dela gimnasiulă superioră Ștefană Czinege cerândă 
satisfacțiune pentru ofensă corporală, vătămare de onâre 
și restricțiunea libertății individuale, âr contra directore- 
lui scolastică Francisca Vargyasi pentru că a cerută pe
depsirea studentului. Causa s’a pertractată la tribuna- 
lulă din Brașovă în diua de 3 Noemvre. In loculă a- 
cusatului s’a înfățișată la tribunală tatălă său Ioană Bo
kor împreună cu d. advocată Ioană Lengeră, âr 
profesorală Czinege și directorulă Vargyasi au avută 
lângă sine ca representantă pe d. advocată Dr. Vajna 
După cetirea acusei, profesorală Czinege negă, că elă 
ar fi bătută pe studentulă eliminată Georgiu Bokor, ad- 
mițândă numui atâta, că »șl-a pusă mâna stângă pe 
gura studentului* ca să tacă ; de asemenea negă și aceea, 
că pe studentă l’ar fi oprită în drumulă său spre casă, 
reîntorcându-lă în scâlă din curtea gimnasiului; admite 
însă, că din clasă nu l’a lăsată să âsă afară, pentru ca 
să lă pâtă da pe măna polițiștiloră, cari deja se aștep
tau să sosăscă. Pentru constatarea adevărului judele a 
dispusă ascultarea de martori. Acusatulă s’a provocată 
la martori mai vârtosă din corpulă profesorală, pe când 
acusatorulă la studențî. Directorulă Vargyasi îșl ține 
de corectă procederea sa, respective deținerea studentu
lui eliminată. D-lă advocată Lengeră ca representantă 
ală acusatorului, susține că studentulă prin decretarea 
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sentinței de eliminare a eșită de sub subordinațiunea di
rectorului, prin urmare directorulă abusândă de puterea 
oficiului său a corniști unii faptă vrednicii a fi pedepsită. 
In urma acestora judele dispunândă ascultarea martori- 
loră a amânată pertractarea.

—x—
Delegații guvernului română pentru tractarea ces- 

tiuniloră de graniță între Austro-Ungaria și România, 
generalulă Barozzi și colonelulă Băicoianu, 'se află de 
câteva <Jile în Viena, și trădările respective au începută 
în ministerulă de esterne sub președința șefului de sec
țiune br. Pasetti. La tractărî iau parte: din partea gu
vernului austriacă consilierulă curții contele Kielman- 
segg, consilierulă de construcțiunî Pavlosky, din partea 
guvernului ungurescă consilierulă intimă Beldy și consi
lierulă ministerială lorkos, apoi din partea ministerului 
comună de esterne consilierulă curții Riedl și ca repre- 
sentantă militară colonelulă c. r. Fabini.

—x—
Dela Tîrnova i se scrie «României libere«, că ma

joritatea Sobraniei, convingându se că Rusia’vrea cu ori 
ce preță să umilâscă Bulgaria și să facă dintr’ânsa ună 
guvernamentă rusescă, pare mai multă ca ori când ho
tărâtă de a face o mare manifestația în favârea prin
țului iubită, care ia dusă la gloriă și cătră indepen
dență.

— x—
«Nemzet* scrie, că lohana Harang, ună funcțio

nară ocupată în serviciulă poștală de ambulanță între 
Orșova și Pesta, a defraudată 35,000 fi., mai cu sâmă 
bani d’ai statului. Harang, care a trecută în condică 
16 în locă de 17 pungi cu bani, a dispărută.

—x—
In portulă - Turnului-Severină a arsă o magaziă a 

societății austro-ungare de navigațiune pe Dunăre, îm
preună cu o mare cantitate de petroleu.

—x—
Ni se scrie din Bonțiariulu inferiorii: „In ndptea de 

28 Octomvre a. c. ună economă din comuna nostră cu 
numele Ezechel Maciovau șl-a perdu.ă ună cală roșiu 
întunecată, cu urechia stângă ciontită, ca de 8 ani, și-o 
epă totă asemenea, cari pănă în diua de astădi încă nu 
s’au aflată; deci în interesulă bietului economă, care 
și-a câștigată pânea de t6te Zilele numai cu caii perduțl 
sunteți rugată a aduce acesta la cunoscință publică, p6te 
că păgubașulă va fi norocosă a’și afla caii. Aflătoriulă 
va căpăta o remunerațiune forte bună și are să se a- 
dreseze la anlistia comunală din Bonțariulă înferioră, de 
unde îșl va căpăta și remunerațiunea.»

Amintirămă în unulă din numerii trecutl ai fâiei 
nostre, că .Ellenzâk" apelase la publiculă ungurescă 
pentru a face o colectă in favorulă unoră Poloni espul- 
sați. Ună 6re-care Putnoki trimise spre scopulă acesta 
Iui „Ellenzek“ 2 fl. Fiindcă însă espulsații poloni au 
dispărulăț?), «Ellenzâk* a aflată de bine a dărui acei 
2 fl. »Kulturegylet“-ului. — Cum se p6te o asemenea 
bătaiă de jocă de banii dațl într’ună scopă umanitoră?

—x—
Comisiunea administrativă a orașuluijMureșă-Oșor- 

heiu a rădicată cumplită dările pe vânzarea vinului, pen
tru ca să p6tă acoperi ceva din deficite. Cârciumariî, 
cari plăteau pănă acum 1--20 fl. dare de venită, voră 
plăti 30 fl.; cei cu 20—30 fl. 45 fl.; cei cu 30—60 fl. 
80 fl. și cei ce plăteau peste o 100 fl.. voră plăti acum 
200 fl. pe ană. Deputatulă Adam Lazar a insinuată 
recursă.

—x—
în săptămâna trecută au plecată mai multe familii 

jidovesc! din Berladu la America.
—x—

Tinerimea universitară din Pesta s’a adresată că
tră „Budapesti Hirlap“ ca să’i sprijinăscă planulă d’a a- 
dopta junimea costumulă ungurescă. Numita fâiă e însă 
contrară planului și cjice că costumulă ungurescă să ră- 
niiână îmbrăcăminte de gală la sărbători, și apoi afară 
de acăsta nu crede că junimea din Pesta va afla imita
tori. «Studenții să rămână în îmbrăcămintea modernă și 
comodă, cum se portă în generală în lumea cultă, Z’ce 
»B. H.< —Prin urmare costumulă ungurescă nu e po
trivită pentru lumea cultă. Ce voră dice studenții la 
acăsta ?

—x—
Ună consiliu de miniștrii s’a ținută la Sinaia, dice 

«România Liberă,* sub președința regelui. Obiectulă 
acestui consiliu se (Jice că a fostă politica esterioră, întru 
câtă privesce intorsătura evenimenteloră din Bulgaria.

—x—
Cetimă în același cliară: «Se <Jice că d. Ștefană 

Popă, care a făcută studii pedagogice excelinte la Praga 
și le-a profesată vr’o 15 ani în Ardeală, va fi numită 
profesoră de pedagogiă la scâla normală Carolă I.«

—x—
«L’Indep. roumaine“ Z’ce« c& ministrulă română 

de resboiu a comandată în Anglia două mașine mari

pentru fabricarea carlușeloră. Aceste mașini, cari voră 
fi instalate la pirotehnia armatei, voră putea fabrica câte 
o sută de mii de cartușe pe di.

In săptămâna acesta s'a inaugurată la Constanța 
statua lui Ovidiu.

Barbariile gendarmiloră unguresc!.
In numărulă de erl ală foiei nostre amă reprodusă 

o corespondență din comitalulă Solnocă-Dobeca, prin care 
ni se descrisese o frumosă festivitate religiâsă a popo
rului română din comuna Dergea. Se vede însă că nu 
î-a fostă dată să’i ticnâscă acestă petrecere, căci âtă ce 
ni se scrie :

Din comitatulă Solnocă-Dobeca, 3 Noemvre 1886.
In comuna Dergea se află ună Armănă cu numele 

Colomană Fejk, „patriotă “ după calapodulă kulturegyle- 
tistă. In diua de 18 Octomvre Armănulă Fejk află, că 
’i s’au furată nisce stupi, că cine i-a furată însă, asta 
n’o scia. Armenulă însă voia 'ca să-și răsbune și de 
aceea află de bine a învinovăți pe doi feciorașl, vedi bine 
Români, pentrucă pe aceștia ’i găsescă „ palrioții« tot- 
dăuna buni de bătjocurită. Fiind-că Fejk servesce cau- 
sei «patriotismului*, nu ’ncape îndoâlă, că lui nu i-a tre
buită decâlă odată să bată cu piciorulă în pămentă și 
etă că trei gendarmi ’i sosiră din comuna Panticeu, stân- 
du’i la buna lui disposițiă.

Acum cădură bieții feciorașl români între baione
tele gendarmiloră. Fiindă întrebați, dâcă au furată ori 
ba, feciorii de Română au răspunsă cu hotărîre, că n’au 
furată și nu suntă vinovați. Atâta fu de ajunsă pentru 
ca vestiții gendarmi ai d-lui Tisza să aplice argumentele 
loră deja cunoscute.

Unulă din cei doi feciori suspiționați, cu numele 
Vasilie Târddu, care era mai înaintată în etate decâlă 
celalaltă, fu pălmuită de gendarmi într’ună modă barbară 
pănă ce l’a năpădită sângele. Nefericitului tînără nu-i 
era iertată nici măcară să se ștergă de sânge, pentru ca 
nu cumva să-și păteze vestmintele și prin acesta să ates- 
teze barbaria gendarmiloră înaintea judecătoriei din Gherla, 
unde aveau ei să-lă înfățișeze, ba ce-i mai multă, ei in- 
șiși au luată apă și l’au spălată de sânge.

După ce suspiționatulă Vasilie Târcjiu nu voi nici 
cu ună chipă a se mărturisi pe sine de hoță, gendarmii 
au recursă la nouă măsuri de sâlbătăciă. Ei și-au îm
plântată mânile în pletele lungi de pără ale nefericitei 
loră victime, pe care l’au suită mai ânteiu pe ună scaună, 
l’au legată de o grindă, âr după aceea i-au împinsă scau- 
nulă de sub piciore. Victima spendurată fiindă de grindă, 
și-a perdutu simțirile și a amețită.

Acesta s’a întâmplată în presența unui fârte nu- 
mărosă publică din comună. Nefericitulă tată cuprinsă 
de fiori se apropiă de gendarmi pentru a implora, dim
preună cu mai mulțl omeni din sată, >iertare“ fiului 
seu. Atunci unulă din gendarmi se repede asupra lui 
și-i trage câteva pălmi. N’a rămasă scutită de bătăile 
gendarmiloră nici celă mai mică dintre inculpați, deși 
era pră tînără de etate.

In cele din urmă, după ce fu scoborîtă de pe eșa- 
fodă nefericitulă Vasilie și după ce gendarmii î'ă spălară 
cu apă, le-a succesă a-lă deștepta din amețâlă, aducân- 
du-lă din nou la vieță pentru a-lă pută pune în lanțuri 
și a-lă escorta împreună cu soțulă său mai mică Ia ju
decătoria de cercă din Gherla pentru a fi ascultați și 
osândiți.

Cupă scrutări minuțiose judecătoria a constatată 
nevinovăția ambiloră inculpați, pe cari n’a întârziată a-i 
pune în libertate. Nevinovăția loră este de altmintrna 
publice cunoscută.

Vasilie a fostă ună serviloră bună și de mare a- 
jutoră stăpânului său. Astăzi însă Vasilie nu mai este 
în stare a-șl câștiga pânea lui și DumneZeu scie, dâcă 
îșl va mai veni vre-odată în fire. Stăpânulă îndurătoră 
l’a reprimită la casa sa și din compătimire îlă provede 
cu cele de lipsă pentru traiu.

Pe unulă dintre gendarmi sciu că-lă chiamă Imre 
Gyorgy, pe ceilalți doi însă nu i-am însemnată. —

V’am comunicată on Redacțiune faptulă acesta, 
deși prin descoperirea lui sciam prea bine, că nu vă 
descoperă ună rară evenimentă, pentru că este aprope 
neîntreruptă revista sub care d vostră arătațl sălbătăciile 
gendarmiloră ungurescl. Unu căletoru.

Catedrala Curții de Argeșă.
Biserica Curtea de Argeșă a fostă ridicată pe te

meliile mitropolii Radu Negru la anulă 1517 de Neagoe 
Basarab.

Stilulă bisericei este arabă și bizantină. Din pune- 
tulă de vedere ală istoriei architecturei Orientale acesta 
fiserică unică denotă ună progresă și ne arată gradulă 
de cultură ală epocei în care a fostă didită...

Materialulă din care s’a construită biserica Arge
șului este cărămidă și piatră cioplită din țâră. Zidurile

din temeliă și pănă susă suntă compuse din două strate 
cimentate împreună; unulă de piâtră cioplită, care îm
bracă biserica pe din afară, altulă de cărămidă, care for- 
mâză o căptușâlă interiără tencuită cu gipsă spre a pu
tea fi zugrăvită și ornată cu frescuri, representândă ima- 
ginele divine și tablouri din noulă testamentă, singurele 
picturi permise în biserica răsăritului.

Cursulă veacuriloră, invasiunile și cutremurile sgu- 
duiră pănă în fundamentă acestă biserică legendară. Cu 
ocasiunea restaurării radicale de d. Leconte du Nouy, 
temeliile, cari suntă fdrte adâncă înfipte în pământă au 
fostă întărite. In giurulă bisericei s’a făcută acumă din 
uou o mică îngrădire de pâtră cioplită care se deschide 
în fața bisericei prin trei porțl de bronză duple cu o 
cruce d’asupra și artistică lucrate

Mijloculă bisericei este încinsă de ună manifică 
brâu, împletită, care merge în liniă orisontală de giură 
împregiură. Acestă brâu colosală este compusă din 4 
brâurl mai mici, din cari două suntă ornate cu frunde 
scuipate de aură. Celelalte două suntă colorate în al
bastru. Intre brâulă celă mare și piedestalulă catedra
lei zidurile suntă ornate cu nisce cadre de piatră cari 
esă în relief»! prin linii și unghiuri drepte.

In fațadă suntă două cadre de acestea a căroră 
lungime intrecă înălțimea, și care conțină în drâpta și 
în stânga ușii câte o ferâslră îngustă duplă și câte două 
lespezi lungi cu inscripțiunl. Ferestrele suntă încadrate 
și ornate cu sculpturi de piatră compuse din frunZe și 
împletituri ingeniose. Inscripțiunile din drâpta, săpate în 
piatră în limba slavonă, suntă relative la fundarea bise
ricei și puse acolo de Neagoe Basarabă. In stânga in- 
scripțiunea este de Șerbană Vodă Cantacuzină. Pe a 
patra lespede, care înainte era gâlă, este săpată inscrip- 
țiunea cea nouă a restaurărei de Regele Carolă și 
Regina EHsabela.

Ușa bisericei este cam mică, dâr e precedată de o 
pdrtă deschisă, mai mare și frumosă ornată. Două și
ruri de sculpturi înflorite și auriîe incadrâză acâstă in
trare deschisă. D’asupra intrării este săpată în marmoră 
în limba română următârea incripțiune: «Intru cinstea 
adormirii Maicei Domnului Maria acâstă biserică a fostă 
Zidită din temelii de cătră dreptcredinciosulă Ionă Nâgoe 
Voevodă Basarabă. Ea a fostă sfințită în anulă 7025 
(1518) de cătră patriarchulă Teoliptă. Acâstă mănăstire 
s’a făcută scaună episcopală în anulă 1793 după Chris- 
tosă.« Pe ușa de intrare se vede o frumâsă icână de 
mosaică, care represintă pe Sfânta Maria și pe Isusă, 
copilă. Pe laturele esterne din josă de brâu despre nordă 
și miâZă Z1 a pătratului ce formeză tinda și fața bise
ricei se află câte trei ferestre, cari împreună cu cele 
două de lângă ușă însumâză 8 ferestre egale în mărime, 
diferendă între ele numai prin varietatea ornamenteloră 
sculptate și colorate cari le încungiâră

Partea esteriâră a bisericei dela brâu în susă pănă 
la învelitdre ne presintă o nouă bogățiă de ornamente. 
Ciubucele de piatră cioplite incadrâză nisce ferestre ro
tunde, cari se închidă prin nisce discuri de piatră sculp
tate și poleite de care se țină agățațî cu aripele întinse 
în aeră porumbei auriți, cari pârtă ună clopoțelă de aură 
în cioculă loră. Dâr celă mai frumosă ornamentă ală 
acestei părți de susă și pote ală întregei biserici este 
cornicea, care încoronâză edificiulă. In ea e o bogățiă 
surprinZătâre de săpături, de scobituri și ridicăturl, acâstă 
comice te captivâză. Ea este compusă din 4 trepte cres
cânde și variate, aurite și colorate. Se întinde de giură 
împregiurulă bisericei ca și brâulă celă mare. D’asupra 
ei vine o mică invâlitore, care o apără de ploiă și ună 
Zidă îngustă și sculptată, care desparte corpulă celă mare 
ală bisericei de partea superioră.

Patru turnuri se înalță pe învălitâre, fiăcare de o 
architectură diferită. Celă mai mare e octogonă. Are 
8 fețe străpunse de 8 ferestre verticale. Turnulă e în- 
vâlită cu plumbă și sâmânată cu stele, o mare cruce 
întreită cu lanțuri aurite înfiptă într’ună mâneră de aură 
îlă încoronâză.

Ală doilea turnă din mijlocă este ceva mai mică. 
De formă octogonă, este străpunsă de 8 ferestre oblungl 
și înguste, coronată totă de o cruce la felă cu cealaltă.

Cele două turnuri mici, simetrică așeZate în fața 
bisericei, formâză o gradațiune și o legătură armonică 
între cele nouă turnuri mari și între patratulă pe 
care se cumpănescă. Ferestrile învârtite ale acestoră 
turnuri au ună caracteră forte originală și facă ca pri- 
vitorulă să crâZă că turnurile suntă înclinate și stau 
să caZă.

In fața acestei catedrale se ridică, conformă unui 
vechiu obiceiu din Orientă, ună Cantharus în formă de 
cupolă, susținută de patru colone de marmoră vânătă. 
Acestă mică templu servea în Orientă pentru purificarea 
și spălarea creștiniloră înainte de a intra în biserică.

Acestă baptisteră la noi e făcută pentru sfințirea 
apeloră la bobotâză, pentru cetirea evangeliei în noptea 
Paștiloră. Ornamentarea baptisterului este în stilă ară- 
bescă. Arcurile cari susțină cupola suntă ornate cu o 
trumâsă dantelă pendintă de piâtră aurită. D’asupra loră 
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se întinde unO brâu imitândă pe celă mare alo catedra
lei. In liniă orisontală, mai susO, se întinde o coronă fru- 
mosQ sculptată, d’asupra căreia vine cupola cu crucea 
aurită în vârfulu căreia atârnă, ca și la crucile turnuri- 
loră bisericei, nisce lanțuri cu globuri aurite. Interio- 
rulă cupolei are picturi, cari imită pe cele din cupola 
cea mare a bisericei. Aci este zugrăvită Domnulă Chris- 
tosă binecuvântând^ omenirea și cei 4 evangeliștl, în 
stilă vechiu bizantină.

Decă esteriorulă bisericei uimesce privirea omului 
și-i captiveză admirațiunea prin acelă aspectă grandiosă, 
strălucită și avută în ornamente, interiorulă îi atrage 
inima și-i deștâptă sentimentulă religiosă prin acele cupole 
sublime, din cari se înalță sufletulă, prin colonele simbolice 
ee piatră sculptată și prin frumseța picturiloră sale mo
rale și a iconeloră făcute de artiști distinși și esperți, în 
stilă clasică bizantină.

Ca să intri în biserică te sui 12 trepte de mar
moră pe scara de afară și alte trei interiore. Atunci 
ești în tindă, străbați cele 12 colâne simbolice de piatră 
aurită și ajungi la răscruci în centrnlă bisericei sub 
bolta cea mare, care represintă cerulă. De aici să vădă 
în drăpta și în stânga cele două brațe ale crucei, cari 
se termină în formă de semicercă ca și altarulă și suntă 
garnite cu jețuri de lemnu sculptată. Tolă interiorulă 
este ornată cu frescuri și cu icâne în stilă vechiu bi
zantină, cari represintă martorii cristianismului, imaginile 
divine, simbolele și tablourile din vieța și patimile lui 
Christosă

Pe zidurile din tindă suntă zugrăvite portreturile 
Domniloră și a ctitoriloră. Ele au fostă reproduse cu 
fidelitate atâtă in privința espresiunei figurei, câtă și în 
privința costumuriloră.

In fundulă celoră două cupole mari troneză, după 
cum prescrie regulamentulă muntelui Athos, Isusă Chris
tosă cuventându la lume, mai josă suntă zugrăviți Se
rafimii și Cheruvimii aripați, și coruri de ângeri. Sub 
cupola altarului să vede Maica Domnului pe ună tronă 
țiindă pe Isusă ca copilă înconjurată de ângeri. Sub cele
lalte doue cupole suntă representate minunile și patimele 
Mântuitorului.

Tâmpla, care desparte altarulă de interiorulă bise
ricei este ună părete de lemnă îmbrăcată cu bronză 
aurită și aședată pe ună soclu de marmoră. Pe ea se 
vădă iconele și simbolele divine zugrăvite cu multă artă 
și încungiurate de aureole și de florlPpoleite. Templa a 
fostă făcută acum din nou pentru a treia 6ră de când 
esisfă acestă biserică. Templa lui Neagoe Vodă fusese 
stricată de Turci; cea reînoită la 1812 de primulă 
episcopă ,Iosefă a fostă distrusă d’ună incendiu la 1867 
D’asupra acestei nouă temple se înalță o frumosă cruce 
cu Răstignirea, avendă la drepta și la stânga pe Sf. 
Maria și Sf. Ioană. Icânele iconostasului suntă făcute de 
mosaică. Tâmpla are 3 ușî, cari conducă în allară. 
Cea din mijlocă duplă, numită ușile împărătesei, și care 
servă numai pentru intrarea preotului gși episcopului 
când facă serviciulă divină, are ca iedne pe Sf. Maria și 
Sf. Elisabeta, lucrate în smalță. Ușile din drepta ^i 
stânga, ca și întrăga tâmplă, suntă împodobite cu pietre 
de diferite colori.

Pe păreții laterali ai răscruceloră, de desuptulă cu- 
poleloră, suntă zugrăviți martirii, teologii și sinădele ecu
menice, seu conciliile întemeiătoriloră bisericei creștine. 
Ceilalți păreți ai tindei au fostă consacrați memoriei di- 
ferițiloră Domni Români, dintre cari unii suntă zugrăviți 
cu soțieie și copii loră. Domnii cu Domnele loră suntă 
în mărime naturală și bogată îmbrăcatl în costumulă 
epocei. Acum, in urma restaurării totale a bisericei, s’a 
adăogată în drăpta ușei portretulă Maiestății Sale Carolă 
I și în stânga portretulă Maiestății Sale Regina Elisa
beta, precum și portretulă Prea S. Sale Ghenadie II, ac- 
tualulă episcopă de Argeșă.

In drepta în tindă suntă mormintele lui Neagoe 
Vodă Basarabă și a lui Radu V'I dela Afumați. Pietrile 
suntă cu vech:ele loră inscripțiuni.

In fața iconostasului, în drăpta, e tronulă regală în 
stilă bizantină de șteja.'ă aurită, îmbrăcată cu catifea 
roșiă, pusă pe trei trepte; alături e scaunulă episcopală. 
In stânga e tronulă Reginei la felă cu ală Regelui, ală
turi ună scaună pentru moștenitorii. Lampele și po- 
licandrulă cari atârnă de tavană, suntă după stilulă celă 
vechiă de bronză galbenă, sfeșnicele suntă masive de 
bronză aurită. („Românulu")

Liferăn pentru căile ferate unguresci ale statului. 
Camera comercială și industrială din Brașovă face atente 
cercurile interesate la licitațiunea cu oferte publicată sub 
Nr. 77,288/1886 privităre la liferarea următoreloră ma
teriale pentru căile ferate unguresc! r.:

Cărbuni de făuriă 14,000 măjl metrice ; Câltă (fire 
lungi, frecată, mole, curățita de molii) 1700 măjl m. seu 
Fire de iută (peptănate) 2000 măjl m.; lorțe de rUșină 
15,000 bucăți; Fire de lână 220 m. m. Uleiu de arsă 
(uleiu de rapiță) 2300 m. m.; Petroleu 5000 m. m.; 
Uleiu de răpită pentru unsă 2200 m. m.; Uleiu mine
rală de unsă (pentru vagone) 1600 m. m.; Uleiu mine
rală de unsă (pentru mașini) 2000 m. m.; Uleiu mine

rală (pentru curățitulă mașineloră) 200 m. m,; Uleiu de 
inu pentru lustruită (Leinolfirniss) 800 m. m.; Cânepă 
130 m. m.; Vitriolă de aramă 300 m. m.

Respectivele cantități formâză numai ună prelimi
nară cam anuală și au să se lifereze parte la Budapesta, 
parte la reședința celorlalte direcțiuni de comunicațiă. 
Se primescă și oferte asupra unoră cantități în parte.

Liferările au să se facă pe temeiulă condițiuniloră 
generale de liferare Nr. 24,722/1876 și pe temeiulă con
dițiuniloră speciale esistente pentru materialele de mai 
susă. Aceste condițiunl se potă vede în timpulă oreloră 
de oficiu la secția administrativă de materială și inven
tară a căiloră ferate r. ung. ale statului (Strada Andrassy 
Nr. 75, catulă I) sâu se potă primi și prin poștă plă- 
tindu-se taxa stabilită.

In fine se atrage atențiunea asupra terminului de 
încheiare a înaintării ofertelor^ (16 Noemvre 1886) 12 
ore din di, la secția de procurare a materialului și in
ventatorului a căiloră ferate r. ung. de stată. — Lămu 
riri mai de aprope dă camera comercială și industrială 
din Brașovă.

Ultime scirl.
Sofia, 3 Noemvre. — Locotenentulu de vâ

nători D a 1 m e r a sositu eri aci ca curierii spe
cialii cu depeși din Beri inu și se întdree 
acli îndărătu la Berlină.

Tîrnova, 4 Noemvre. — Sobrania a con
damnată violentă pe urditorii intelectuali ai o- 
morurilorfl din Dubnița. Guvernulu stă- 
ruesce pentru o grabnică alegere a princi - 
pelui, sperându că atunci s’ar îmbunătăți situa- 
țiunea țării.

Berlină, 4 Noemvre. — Pressa crede că, în 
fața atitudinei pasive a puteriloru, Rușii voru 
ocupa Vama.

Londra, 4 Noemvre. — Se vor-besce aci, 
că guvernulu englesu a ordonată pu
nerea în serviciu a 12 fregate de r&s- 
b o i u.

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

Ternova, 5 Noemvre. —• Soire Lloydului: 
Alaltaeri a isbucnilă în Burgas o revoluțiune sub 
conducerea acelorași conjurați, cari în Maiu cân
tară sd omore pe principele și cari apoi la cererea 
rusă au fostă liberați. Bande de Muntenegreni 
înrolați de căpitanulă rusă Nabolcov ocupară orașulă, 
care în acestă momeută se află în mânile rebeliloră. 
Revoliițiunea s’a pregătită sub conducerea directă a 
consulului rusă de acolo.

Aci domnesce o generală consternare. Rușii 
facă imposibilă Bulgariloră a menține liniștea 
în țâră prin pedepsirea revoltațiloră. In casă când 
Rusia cele întâmplate în Burgas le-ară lua ca 
motivă d’a ocupa sâu a oferi scută revoltațiloră 
și Europa ară admite astfelă de acte de violență 
fără a protesta, atunci ar fi o dovadă în fine, că 
Bulgaria e estradată Rusiei. S’au luată deja tâte 
măsurile pentru suprimarea revoltei. 

(2 6re 44 m. d. a.)
PESTA, 6 Noemvre. — Regele a deschisă 

sârbătoresce delegațiunile în sala din castelulă 
regală. In privința Bulgariei dice discursulă 
Tronului:

„Regretabilele încurcături din Bulgaria, care 
au începută în anulă trecută cu răsturnarea gu
vernului din Filipopolă, dau din nou ansă la 
seriâse îngrijiri. Nu-i vorbă, silințele unite ale 
puteriloră au isbutită să localiseze mișcarea și 
a netezi calea pentru restabilirea stăriloră legale“.

„Cu tâte astea, evenimentele de deunăzi din 
Sofia au provocată o nouă crisă periculosă, a că
rei desvoltare și, precum speră, resolvare paci- 
nică tocmai acum preocupă tâtă atențiunea gu
vernului meu. Silințele lui suntă îndreptate în- 
tr’acolo ca, la definitiva regulare a cestiunei 
bulgare, care trebue să urmeze prin cooperarea 
puteriloră, să se creeze în principatului autonomă 
o stare legală care, ținendă sâmă de dorințele 
admisibile ale Bulgariloră, corăspunde atâtă trac- 
tateloră esistente, câtă și interesului Europei.“

„Raporturile escelente, în care stămă cu 
tâte puterile, și asigurările de pacinice intențiuni 
ce le-amu primită dela tâte guvernele, ne lasă 
să sperămă că, cu tâtă situațiunea cea grea în 
Orientă, va succede Europei, păzindu-se intere
sele Austro-Ungariei, să mențină binecuvântările 
păcii “.

Trecândă apoi la starea internă, discursulă 
Tronului accentuâză necesitatea d’a se pretinde 
mai mari jertfe și abnegațiune în urma desvol- 
tării progresive a tehnicei armeloră. In Bosnia 
și Erțegovina arată administrația progresă cons
tantă pe tâte terenele, fără a mai pretinde adau

suri bănesc! pentru anulă viitoră, din causa re- 
pețitei reduceri a cheltualiloră trupeloră de acolo.

Președintele deputațiunei ungare accentuâ 
într’ună discursă cătră regele că, dâcă interesele 
neseparabile ale Tronului și ale monarchiei ară 
cere și că decă în adevără ar ajunge lucrulă a- 
colo, națiunea ungară nu se va da îndărătă dela 
nici o jertfă spre a sprijini problema eroică a 
armatei.

DIVERSE.
Descântecă de spaimă. — La acestă descântecă se 

folosesee baba vrăjitâre de ună cuțita, o mătură de nuele 
și ună c'earșafă (lepedeu), pe care îlă pune spăriatului în 
capă, începându-și bolborosâla: Nouă ogăurași negri, dela 
nouă munți negri au coborîtă Ia sată să capete de mân
cată; de mâncata n’au căpătată, nimenea nu i-au văcjuta, 
nici nu i-au audită; numai Maica Precesta în drumă 
le-au stata, cearcă albă au întinsă și pe ei i-au între
bată : Voi nouă ogăurași unde a-ți umblată ? Cu dinții 
rânjiți, cu părulă întorsă pe dosă, cu urechile blegoșate 
și cu gurile căscate? — Noi amă umblată la sată să 
căpătămă de mâncată. — Maica Precesta așa cjicea: De 
mâncată nu căpătați, mergeți și mâncați spaima lui X,.. 
spaimă dela tată, dela mamă sâu spăriată de cânteculă 
cocoșului, de guitulă porciloră, de sbieratulă vaciloră, de 
miorlăitulă pisiciloră, de împunsulă tauriloră, de lătratulă 
câniloră și câte spaime o mai hi. Spaimă! să piei, că 
de nu vei peri, cu mătura te-oiu mătura, cu cuțitulă 
te-oiu tăiâ, în pădure te-oiu arunca unde nu umblă ni
menea. Er tu spăriată (ă) să rămâi curată luminată ca 
sârele celă înaltă, ca aurulă celă curată. Ptui!.. ptui... 
ptui... f...u...u... (suflă baba). Descânteculă dela mine și 
leacu dela Dumnezeu 1 — N. J.

* * *
Ună virtuoșii în răbdarea fomei. — CunoscutulO 

Succi cu lichuorulălui »făcătoră de minuni“ a mai postită 
încă 30 de (jile în continuu, cari au espirată la 20 Sep- 
temvre a. c., când Succi a luată primulă dejună. Elă 
a fostă în totă timpulă bine supraveghiată, așa încâtă 
nu pote fi vorba de o înșălăciune. Se pare dâr că 
Succi a făeută o descoperire cu lichuorulă său, care 
pâte să fiă pentru omenime de o mare însămnătate. Ciu
dată este, că Succi după postă îndată consumă cuanti- 
tăți mari, și nu face ca alții, cari îșl dedau er stomachul 
încetă încetă la mâncare. Succi a mâncată una după 
alta 4 sardine cu pâne cu untă, ună risotto, o becață, 
creeri prăjiți, friptură de vițălă și pome; a beută în 
timpulă mâncărei cafea cu apă rece și vină de Bordaux. 
Dejunulă a durată o jumătate de oră. După 2 ore a 
luată ună prânejă cu 10 feluri de mâncare, avândă celă 
mai mare apetită.

Unu merii giganticii. Ună mără colosală posede 
Delos Hothkiss în Chester, Konnektikut. America de 
nordă, Acestă pomă este cam de vre-o 175 de am și 
după informațiuni demne d.e credință posede optă ramuri 
mari, dintre cari în totdâuna cinci aducă fructe în ună 
ană âr trei în altă ană, ceea ce precum scimă să în
tâmplă adeseori la pomi bătrâni. La o înălțime de ună 
metru dela pământă trunchiulă pomului are o periferiă 
de 4.15 metri. In unii ani rodulă ce-lă aduce jumătatea 
pomului se urcă la 14 hecțolitre.

Unu câne deșteptă. — „Dorința Argeșului* scrie, 
că dilele trecute o d6mnă se sui, la Chitila, în trenă 
spre a veni la Bucuresci. Ună câne ală acestei d6mne 
se luase după stăpână-sa și nu se deslipi de lângă trenă. 
Dâmna în cestiune aplecându-se spre a goni cânele, îi 
căcju pălăria tocmai în momentulă când trenulă se puse 
în mișcare. Fidelulă animală luă în gură pălăria stă
pânei sale și urmă în fuga mare trenulă, sosindă în 
gara de Nordă din Bucuresci cu 3 âre mai târdiu de- 
câtă stăpâna lui.

Obrăsniciă pedepsită. — Una din cele mai fru- 
mâse mai avute și mai sburdalnice domniș6re ale ora
șului Manchester, In Englitera, Miss Baudrey, comise 
Duminecă la 17 Octomvre în biserică în timpulă 
serviciului divină ună actă de neaudilă aroganță și de 
scandală, puindă mâna deschisă pe verfulă nasului, cu 
alte cuvinte, dândă în semna de batjocură tiflă preotului 
oficiantă. Citată pentru acâstă faptă neeuviinciâsă îna
intea tribunalului corecțională, Jpărîta răspunse judecă
torului, rîdândă cu obrăsniciă: »Ei, domnule, prea pu
țină îmi pasă, dâcă pentru gluma mea mă vei osândi la 
o amendă de o sută livre sterlinge; tatălă meu e des
tulă de bogată să plălâscă amenda.* — ,Sciu forte 
bine că așa este," replică judecătorulă, ^d’aceea nu te 
osândescă pentru obrăsniciă și scandalulă comisă în bi
serică la nici o amendă, ci la două săptămâni închi- 
sâre.* Domnișârei Baudrey, audindă acâsta, îi trecu 
pofta de glumă, și fu scâsă din sală leșinată Lecțiunea, 
deși cam severă, va fi bună.

Editoră: lacobtt Jliireșiann.
Redactoră responsabilă Dr. 4 urel Mureșianu



Nr. 240. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ouxculn la bursa de Vlena Bursa de Bucurescl.
din 25 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurti 4°/o . . . 103,10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.
Imprumutulti căilord ferate 

ungare........................151 50
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 11475

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișft............................ 104 70
Bonuri cu cl. de sortare 104.70
Bonuri rurale transilvane 104.75

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

vinii ung........................ 98.—
Imprumutulti cu premiu 

ung................................... 121.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.80 
Renta de arg. austr. . . 85 —
Renta de aurii austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 870 —
Act. băncel de credita ung. 293.75
Act. băncel de credita austr. 283.70 
Argintuia —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.90
Napoleon-d’orI .... 9.86

i Mărci 100 împ. germ. . . 61.20 
j Londra 10 Livres sterlinge 124.90

Cota oficială dela 20 Octomvre st. v, 1886.
Cump. vend.

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

> convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 101—

> „ n (5°/o) ■ 87— 88—
» » urban (7°/0) . . 101— iod/2
> » (6°/o) - 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. V3 16.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03-- 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vând . 8.45
Argint românesc .... . . » 8.35 > 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.84 > 9.87
Lire turcescl..................... . . » 11.20 > 11.25
Imperiali......................... . . » 10.10 10.20
Galbeni............................. > 5.91
Scrisurile fonc. «Albina» . . > 100.50 * 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Cele mai frumose șaluri pentru dame!
Din causa releloră afaceri și esportului slabă mă vâdă si

lită a desface totală intregulă meu deposită de 3000 duzine 
șaluri din cele mai frumâse cu ori ce preță, și Ie dau cu ună 
prețtt așa de ieftinii, încâtă de abia se plătesce vaforea lânei 
brute, âr nici decum prețuia fabricațiunei și ală fason, modernă.

Dau prin urmare pe câtă timpă ajunge provisiunea:
1 Cârpă (maramă) pentru capă frumosă și modernă cn 

70 cr., 1 Sălii mare de dame forte elegantă și fină fl. 1.40, 
din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompose colori și 
cele mai frumose ape precum: Bordeau, granată, gensdarmcs, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 fasone fme, cela mai elegantă 
și frumosă portă pentru fiă-care damă, în casă, pe stradă, la 

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tămnă și ernă fiind forte căldurâse. 
Intrebuințede dar fie-care damă aeestă ocasinne favorabilă de a’șl procura 

aprope pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frumosă, fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră forte mari va fi întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mă rogă a mi se arăta adresa pre 
cisă, specia și coforea dorită. Se trimite în fote părțile lumei în 24 ore cu 
rambursă, seu trimițendu-se prețuia prin:

Wiener - Tiicher - Fabriks - Niederlage 1—4

A. Gaas, Wiexx, III. 2Solonitagasse 8/66.
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Conspectulu operațiuniloru 
institutului de creditu și de economii , ALBINA' 

în luna Octomvre 1886.
Ist trate:

Numerariu din 30 Septemvre 1886 . . fl. 55,840.—
Depuneri................................................... » 166,828.60
Cambii răscumpărate............................... » 281,307.14
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 27,037.20
Interese și provisiuni.............................. » 33,205.68
La fondulă de pensiune......................... » 672.76
Moneta vândută.................................... , . » 12,621.98
Efecte ,................................................... » 7,403.50
Conturi curente ....................................... » 8?,605.57
Diverse .................................................... » 2,290.07

Esite: Suma fl- 669,812-50
Depuneri....................................................fl. 11 >,780.02
Cambii escomptate .................................. » 290,322.15
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 18,920. -
Interese pentru depuneri............................... » 458.59 |
Contribuțiune și competințe...................... 294.51 I
Salarie și spese ......................................... « 2,685.01 '
Moneta cumpărată......................................... » 10,306.47 !
Conturi curente ......................................... « 83,214 43
Diverse......................................................... » 1559.62
Efecte..............................................................„ 50^973.16
Interese de scrisă fonciare..........................„ 22,211.62
Saldulă Numărarulni cu 31 Oct. 1886. ,, 76,086.92
Si bii u , în 31 Oct. 1836.

P. Cosma m. p.
Director esecutiv.

Suma fl. 669,812.50 
losifO Lissai, m. p.

Comptabilă.

CANCELARIA NEGRUȚIU.
în Gherla — Sz. Ujvăr — (Transilvania.)

DESCHIDE ABONAMENTE PE ANULU 1886 LA:
„Amiculu Familiei/1 țliarR beletristică și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.

„PreotulU Românu.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/<—31/* c61e; și va publica articull din sfera 
tuturoră sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră.
—Ez Colectanții p r i m e s c u gratis a 1 îi patrulea exemplar A. EE—

acolo au apăru tu și se află de vândare:
Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- j plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 

vinară. Prețulă 20 cr.
Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 

mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.
Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr. 
Economia pentru scolele poporale de T. Roșiu. 

II. Prețulă 30 cr. 
Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 

Izebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.
Probitatea în copiiăriă. Schiță din sfera educa- 

țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăcianî, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii el de
auru. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu.
Prețulă 20 cr.

Totu
Biblioteca „Săteanului Românu,“ Cartea I. II., III., 

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la fote patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economiă, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețulă 50 cr.

Apologia. DiscusiunI filologice și istorice maghiare 
privifore la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. T<5te trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 11. 20 cr.) Ia 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 oble. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea lui 
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

ElU trebue se se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Calendare pe annlft 1887.

Ed.

de Dionisiu O. Olinescu.

îndreptării teoreticii și practicii pentru învăță-
...L L. LI—Li eleviloră normali (prepa-

18—20

desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie 
a-Iă

interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
recomanda cu fotă căldura.
Manuală de gramatica limbei române pentru sc6- 
poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro-lele

fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.
Manuală de stupărită, de toană Costinu. Cu 36 

figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr

Ce,'e mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculă Mărgăritară sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 11., legate 
17 fl., legate în pânză 22 fl.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe ic6ne frumose. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Sâ se noteze : care edițiune să cere.)

Visulu prâ sântei vergure Maria, a Născătorei de 
Dumnezeu, urmată de mai multe rugăciuni frumdse. 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100

mentulu intuitivă în folosulă 
randiall), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scolă, 
,de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.' 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 II. 80 cr. Aeestă opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiun! a plăpândei generațiunl a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprincjendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nostre în mă- _____ ____  _ __
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu I exemplare 5 fl. v. a.

„Aniiculu Poporului^ cu 50 cr. „Noiilii Calcndaru de casă“ cu 30 cr. și 
„Calendarulu Calicului" cu 36 cr. — adaustî câte 5 cr. de portopostald.

Tipografia ALEXI, Brașovfi,
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