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Brașovu, 27 Octomvre 1886.
In bugetulu ministerului de interne pe anultl 

1887 vedem ti figurându unii credită suplimen
tarii, cu care să-și acopere d. Tisza cheltuelile 
ce le-a avută cu sporirea gendarmeriei.

Când ministrulii de interne Tisza a eșitu 
la ivâlă cu planulti d’a face acdstă sporire, a 
motivat’o chcendti că e imperiosu cerută de ne 
cesitatea d’a se da o mai mare garanția libertății 
și siguranții cetățeniloră.

D-lu Tisza șl-a îmulțitîi gendarmeria încă 
în acestă ană și negreșitîi că cetățenii erau în 
drepții să se aștepte, ca în adevără să mai 
răsufle puținteii! credându-se puși la adăpostulu 
organelor0 siguranței publice, pe care ministrul^ 
de interne a găsită cu cale să le sporăscă în 
contulu contribiiabililoru.'

Era în dreptu fiă-care să se aștepte, ca ho
țiile, spargerile, atentatele la libertatea și la viăța 
cetățenilor!! să mai înceteze și cei ce le comită 
să se mai rărăscă.

Nirnicu din t6te acestea nu vedemti. Din 
contră se pare că cu sporirea gendarmeriei a 
crescută și nesiguranța publică. Nu arareori 
cetimă, că în cutare comitată poporațiunea e în
grozită de desele furturi de vite, într’altulă po
porațiunea e cuprinsă de spaimă de nenumăra
tele spargeri și ărăși într’altulă că drumurile suntă 
nesigure din causa mulțimei răufăcătoriloru.

Și cu atâta nu e destulă. Trebue să au- 
dimă că chiar gendarmii d-lui Tisza suntă aceia 
cari pună în periculă libertatea și viăța cetățe- 
niloră.

Să reîmprospătămă numai câteva fapte, din 
cele multe care se facă mușama de cei intere
sați, petrecute în scurtulă timpă dela Septemvre 
încăce.

In Seghedină e bănuită ună nenorocită 
de omă că a furată. Grendarmii îlă prindă, îlă 
închidă într’o cameră, îlă bată pănă ce-lă învi- 
nețescă, îi smulgă unghiele dela piciăre, îlă 
spânzură cu piciărele de grindă și, după ce-i 
tărnă și vitriolă în trupă, îlă lasă în acăstă, po- 
sițiune o năpte întrăgă.

Acestă faptă îlă istorisesce „Szegedi Naplo“ 
și e constatată cu marturi chiar de judecătoria. 
Și pentru asemenea torturi, despre care „Ellen- 
zek“ dice că nici gâdii inchisițiunei spaniole nu 
le comiteau, gendarmii torturători suntă pedep
siți cu șăpte <Ș.ile arestă de casarmă 1

într’o localitate a comitatului Vesprimului 
ună bietă omă e bătută de gendarmi așa de rău, 
încâtă rămâne lungită la pământă aprdpe mortă.

In comuna Kis-Uiszallas ună gendarmii des
carcă pușca într’unu sărmană economă și-lă 
om6ră.

In comuna Diviciori unui nenorocită bă
nuită de furtă gendarmii îi smulgă din rădăcină 
unghia dela ună degetă, ca să-lă silăscă a face 
mărturisiri.

Aceste fapte ale panduriloră d-lui Tisza ni 
le comunică ,,Egyetertes“, „Ellenzek“ și „Veszp. 
Fugg. Hirlap.“

In comuna Șimonă din Brană, ună bietă 
omă e bătută așa de rău cu sabia peste mâni de ună 
gendarmă, încâtă cu putință e să nu mai pdtă 
munci; nemulțămită cu atâta, gendarmulă își 
aduce doi tovarăși, îlă mai bată și aceștia, și 
punendu-lă ca p’o vită pe două lemne, fiindă că 
nu-lă mai țineau piciărele și abia mai sufla de 
bătută ce era și din causa scurgerei sângelui, îlă 
ducă și-lă aruncă în arestă.

Acestă faptă ni l’a comunicată ună martoră 
oculară.

In comuna Bavanistje din comitatulă Timi- 
șărei gendarmii, la ordinulă șefului loră, pună 
în lanțuri pe doi tineri și împușcă în ei ca în 
nisce câni, omorândă pe unulă dintr’ânșii, după 
ce’i străpunseseră de mai multe ori cu baioneta.

Acestă faptă ni l’a făcută cunoscută „Ba- 
nater Post“, „Pester Lloyd“ și alte foi ungu
resc!.

In comuna Dergea din comitatulă Solnocă- 
Dobâca doi tineri bănuiți de furtă ajungă pe 
mânile gendarmiloră ; celă mai mare dintre acei 
doi tineri e bătută pănă la sânge și apoi spen- 
durată de grindă în fața a o mulțime de 6men- 
din comună; celălaltă tînără e bătută și elă 
precum și tatălă celui dintâiu, fiindă că a în- 
drăsnită să ceră ertare pentru fiulă său. Victi
mele suntă puse apoi în lanțuri și escortate la 
Grherla, unde judecătoria constată că suntă ne- 
vinovați. Celă mai rău torturată nu se scie dăcă 
în va mai veni în fire.

Acestă faptă ni s’a comunicată de ună mar
toră oculară.

Nu mai citămă și alte acte de sălbatăciă 
comise de gendarmii d-lui Tisza, destulă că mai 
pretutindenea, unde gendarmii au intervenită în 
vr’o afacere, s’a constatată de cătră judecătorii, 
că nenorociții cari au cădută în mânile loră au 
fostă constrînși prin torturi a face mărturisiri 
chiară contrare adevărului. Numai așa ne pu- 
temă esplica o ordonanță a ministrului de jus
tiția, prin care învită judecătoriile ca, înainte de 
pertractarea finală, să cerceteze, dăcă cei ce au 
să fiă judecați nu au fostă torturați de gendarmi 
și astfelă constrînși la mărturisiri false.

. Luat’a și d-lă Tisza, șefulă gendarmeriei ca 
ministru de interne, vr’o măsură spre a pune ca
pătă acestei stări de lucruri, care merită a figura 
în analele inchisițiunei evului mediu ?

N’araă audită, n’amă văzută și n’amă cetită 
nimică. N’a găsită d. Tisza pănă acum în ar- 
senalulă său ce ordonanțe nici una, pentru ca să 
înfrâneze bașibuzuciile organeloră numite în deri- 
siune scutulă libertății și siguranței cetățeniloră.

Dăcă d-lă Tisza crede, că prin terorismă se 
pune capătă releloră și se asigură libertatea, a- 
verea și viăța cetățeniloră, se înșălă amară. Nu 
prin brutalități și torturi își câștigă organele si
guranței publice respectulă de care trebue să se 
bucure, dăcă e vorba ca misiunea loră să fiă în
cununată de succesă.

Omulă e ca și fiăra, cu câtă îlă chinuesci 
mai multă,cu atâtă mai încânită devine, și cu 
câtă îlă tractăzi mai blândă, cu atâtă mai bună 
se face.

D-lă Tisza scie fără nici ună scrupulă a în
lătură prin ordonanțe legile sancționate. Să nu 
pătă 6re pune capătă unoră acte, nedemne de 
secululă nostru, totă printr’o asemenea ordonanță ? 
Voesce ministrulă de interne să fiă considerată 
ca complice la actele de barbaria ale gendarmi
loră săi?

Aternă de șefulă guvernului ungurescă să 
se evite încă de timpuriu consecințele triste ale 
unei asemenea stări de lucruri. E în interesulă 
liniștei și siguranței publice să ’nceteze teroris- 
mulă și gendarmeria să fiă în adevără scutulă 
cețățeniloră, âr nu o instituțiune de sbiri.

Delegațiunile.
In 4 Noemvre s’au începută în Pesta ședințele de 

deschidere a delegațiuniloră.
Delegațiunea austriacă și-a alesă pe Dr. Smolka 

președinte, care, în discursulă său de deschidere, dise 
între altele:

>Nu e îndoială, că de astădată delegațiunea are o 
grea problemă, d’a revolta o afacere ce trage greu în 
cumpănă. E ună secretă publică, care va justifica pre- 
liminarulă (bugetului comună), presentată de guvernă, 
pentru întâmpinarea cheltueliloră în plus ce se ceră în 
contulă administrației de răsboiu. Acesta e o împre
jurare, care, în fața încordatei puteri de contribuția a 
cetățeniloră, pretinde cea mai seriăsă atențiune și cea 
mai fundamentală esaminare din parte*  delegațiunei. în
țelepciunea Maiestății Sale, a prea grațiosului nostru îm- 

părată și domnă, ne a sciută păstra pacea pănă în acestă 
oră, în cele mai grele împrejurări (aplause). Dăr 6re 
se va putea susțină pacea și pentru celă mai apropiată 
viitoră ? O întrebare, care în fața greleloră raporturi es- 
terne, precum au începută să se desfășure, e de natură 
a deștepta o seriăsă neliniște. Sunt convinsă, că toc
mai acum, în fața încurcăturiloră, și încă în măsură 
mai mare delegațiunea trebue se facă totă posibilulu, ca 
se pună pe Austro-Ungaria în posițiune, d’a lua în con- 
siliulu puteriloru posițiunea ce i se cuvin» și care’i oferă 
respectă (bravo!), o posițiune, care dinainte eschide fap- 
tulu, că vocea Austro- Ungariei n'ar putea fi ascultată, o 
posițiune, care dă a cunăsce, că credincidsele popore ale 
Austro-Ungariei suntă firmă decise a susținea neștirbită 
posițiunea de putere ce i se cuvine monarhiei și a apăra 
cu t6te mijlăcele, și dăcă nu se păte altfelă, chiar cu 
ultima rațio.

„In fața nentrerupteloră și colosaleloră înarmări 
ale puteriloră, în fața grabei cu care aceste puteri să 
silescă a’și procura arme covârșităre, în fața situațiunei 
ce s’a desvoltată în timpulă din urmă, trebue să se în
trebuințeze totă ce’i păte oferi monarhiei putința d’a-și 
promova posițiunea sa de putere. Nu putemă refusa 
bravei năstre armate comune aceea ce o pbte pune în 
stare d’a-și împlini perfectă chemarea sa și in viitoră. 
Dâr cu tăie astea atârnă de chibzuință delegațiunei, con- 
siderândă situațiunea strimtorată a contribuabililoră, d’a 
lua măsura potrivită cu privire la mărimea sumei ce se 
cere. Sunt convinsă, că delegațiunea va resolva acăstă 
grea problemă, așa ca să corăspundă și intențiuniloră 
binevoităre ale prea grațiosului nostru împărată și domn*.  
(Trăiască Maiestatea Sa 1)

Delegațiunea ungară și’a alesă pe contele Ludo- 
vică Tisza președinte, care dise, în discursulă său de 
deschidere, între altele :

»Evenimentele politice ivite în cursulă acestui ană 
în peninsula balcanică, care neliniștescă adi și alte cer
curi, inpună delegațiunei, cu totă critica stare financiară, 
mai multă ca Ia alte ocasiunl două lucruri ca o datoriă 
deosebită. Ântâiu, să se silâscă a’șî procura o icănă 
câtă se p6te de clară despre raporturile internaționale 
ale monarhiei și în genere despre situațiunea, spre a se 
convinge dăcă direcțiunea politică esternă a monarhiei 
e corespuntjătăre și dăcă se si face totă, ca să se aducă 
a valăre direcțiunea corăspunijătăre. Sunt convinsă, 
că ministerulă de esterne nu va întârzia a da delegațiu
nei lămuriri. Ală doilea, delegațiunea are datoria d’a 
îngriji, ca puterea armată a monarhiei să fiă de aceeași 
valore cu ale celorlalte mari puteri. Nimenea nu simte 
mai bine ca mine, ce ’nsemneză a aduce, în aceste cri
tice raporturi financiare, jertfe nouă și ârășl nouă pentru 
armată, dâr suntemă nevoițl să le aducemă. Popărele 
monarhiei, și în primulă locă 'păte că tocmai cetățenii 
statului ungară, accentu&ză cu hotărîre — și acâsta cu 
dreptă — că nu [irefrwe se se renunțe la importantele 
interese ale monarhiei în Orientu cu nici unu prețQ, nici 
chiară pentru a se evita o ciocnire cu armele. Speră 
însă, că o politică esternă energică va putea apără și 
interesele monarhiei și pacea internațională. Acâsta se 
pâte face avândă și o armată corespumjătăre, bine înar
mată, cu consciință de sine. Scimă că mari jertfe cere 
o turburare momentană a păcii internaționale, de o mare 
mobilisare, chiar dâcă nu se’ntâmplă ciocnirea. Dăr a- 
ceste jertfe trebue să le aducemă cu atâtă mai curendu, 
cu câtă — cerulă să ferâscă monarhia — în adevără o 
ciocnire cu armele ar ii în perspectivă. Credă deci, că 
delegațiunea esaminândă strictă preliminarulă bugetului 
comună, nu va trece cu vederea, că trebue să se în- 
grijâscă de mijlăcele necesare pentru a face ca armata 
să fiă perfectă gata de luptă. Pentru a afla adevărata 
cale, ne va servi ca stea conducătăre esemplulă dom
nului și regelui nostru, a cărui cunoscută cruțare și ne
obosită activitate e continuu îndreptată spre fericirea po- 
poreloră sale și spre scutulă intereseloră loră.*  (Trăiâscă 
regele 1)

Amândouă aceste discursuri au făcută să tresară de
legații , autjindă de seriositatea criticei situațiunl din 
afară.
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Bugetulu instrucțiunei sij honvedimei.
In bugetulă ministrului Trefort se află o cerere în 

plus de 728,989 fl. Acestă cerere este numai aparentă, 
<jice „Pester Lloyd,“ deârece și în anulă curentă chel- 
tuelele efective ale acestui resortă au trecută peste pre
liminară cu peste o jumătate milionă. Ii trebue minis 
trului făcătoră de datorii bani mulți pentru înființarea 
unui oficiu economică la universitatea din Pesta, pentru 
trecerea gimnasieloră din Baia mare și Solnocă în sar 
cina statului, contribuindă însă și orașele acestea cu 
sume de bani, apoi pentru îmulțirea gimnasieloră din ca
pitală, pentru scâlele reale în care are să se introducă 
și limba latină spre a pută trece școlarii din ele la uni
versitate, pentru înființarea de clase paralele la scolele 
reale, pentru ajutorarea scâleloră confesionale ungurescl, 
pentru scolele industriale, pentru instrucțiunea în scolele 
poporale, pentru scâlele superiâre de fete ș. a. Etă ună 
ministru cu ună bugetă împăunată și care nu-și pâte 
plăti învățătorii cu anii!

Din bugetulu ministrului honvedimei vedemă, că 
ținerea în evidență a glotașilor va începe abia la 1 Oc- 
tomvre 1887, fiindcă nu suntă bani. Mai vedemă, din 
bugetă, că în timpă de răsboiu infanteria de hon^edi are 
nevoiă de 3188 oficeri, pe când în liste suntă numai 
2562, lipsescă prin urmare 626 oficeri și anume: 5 ge
nerali, 21 coloneii, 38 Ioc-coloneli, 35 maiori, 295 că
pitani, 237 locotenențl și 206 cădeți, pe când subloco
tenenții dau ună plus de 261. Cavaleria de honvezi 
are nevoiă de 485 oficeri, listele arată însă numai 226, 
deci e o listă de 269 și anome : 8 coloneii, 3 loc.colo
neii, 1 maioră, 17 căpitani, 94 locotenențl, 113 sublo
cotenenți și 46 cădeți. Lipsescă prin urmare cu totulă 
852 oficeri și anume: 5 generali, 29 coloneii, 41 loc. 
coloneii, 36 maiori, 312 căpitani, 331 locotenențl și 252 
cădeți, pe când sublocotenenții dau ună plus de 148. 
Mai lipsescă vr’o 100 medici, pe când plusulă în infan
teria de 167,966 cătră 136,931 trebuincioși în răsboiu, 
așa dâră 31,035, în cavaleriă 24,793 cătră 12,873, așa- 
dâră 11,920, cu totulă plusulă e de 42.955 omeni. Mai 
e de amintită, că în casă de răsboiu ar trebui procurați 
pentru infanteriă 188 cai de călăriă și 2004 de trasă; 
pentru cavaleriă 4248 cai de călăriă și 673 de trasă. 
Listele arată, că statulă cailoră cavaleriei e de 6749 cai 
și în trebuința de răsboiu 10,997.

SOIRILE DILEI.
Guvernulu ungurescă a găsită nodă în papură și față 

cu congresulă bisericescă serbescă din Carloviță. Sub 
cuvântă, că subscrierea patriarhului e defectuosă, ca și 
cuprinsulă adressei congresului cătră coronă, a făcută 
cunoscută congresului, că Corâna nu-i pote primi adressa. 
Acâsta a făcută impresiune deprimătâre asupra maion- 
tății congresului, care s’a și amânată pentru câte-va cjile, 
ne'fiindă presenți numărulă necesară de membri spre a 
se pută lua hotărîri.

—x—
Pe >Ellenzâk« l’au apucată năbădăile contra șcilei 

confesionale românești din Papolța. țtice că mai de multe 
ori a făcută amintire, că „la numita șcâlă funcțiunâză 
ca învățătoră ună »dâszkel< cu numele Georgiu Lazaru, 
care nu scie nici scrie nici ceti unguresce. Limba ma
ghiară Ia acâstă scâlă nu se propune după cum ar fi da- 
torința. In anulă trecută fostulă inspectoră de șcâle 
Andor Komâromi a luată măsuri în ședința comisiunei 
administrative, ca acestă școlă s6 se închidă, dâr de 
atunci cronica tace în cestiunea acesta. De aceea, sfîr- 
șesce „Ellenzâk", fiindă acum începutulă anului școlas- 
tică învitămă pn d-lă inspectoră reg. de șcâle ală comi
tatului. Ludovică Szeremley, *ba  să-și îndrepte atențiunea 
asupra acestei afaceriK. — Și noi învitămă pe vr’ună 
medică alienistă sâ’șl îndrepte atențiunea asupra lui 
»Ellenzâk‘.

*) Baterea grindinii d. e. Joia, face pe Română a 
adora acea <Ji prin contenire dela lucru și prin darea 
de jertfe la biserică. Acestă faptă se numesce: „Legarea 
Joiloru.“ — Coelum tonantem credidimus Jovem reg- 
nare (Horațiu). Faptă curată romană! 

Intr’o corespondență din ^Sieb. Deutsch. Tgbltt*  
cetimă, că locuitorii din Crișdu suferă o mulțime de 
neajunsuri din partea notarului Stock și a solgăbirâului, 
care la plângerile locuitoriloră sași le-a disă: „Am sâ 
aducă lucrurile acolo, ca trei economi să are cu ună 
plugă; și cui nu’i place aci, n’are decâtă să se înfâreă 
în Flandra, pașaportulă îlă capătă gratis. Comuna a 
făcută recursă contra procederii arbitrare și nelegale și 
a cerută să se facă anchetă.

—x—
Din Reșița se serie că, în ținutul Bogșei germane din 

comitatulă Carașu Severinu, omenii, cari lucrau la drumă 
pe câsta unui munte de vară au dată în pămentă peste 
cârne de cerbă, âse și dinți, care, socolindă după mă
rimea loră, au aparținută unei specii de cerbi de o mă
rime deosebită. S’au mai găsită mulțime de hârburi de 
Iută roșii și negre, care represintă parte resturi de vase 
primitivă formate, parte resturi de instrumente, precum 
linguri, lampe ș. a.; apoi bucăți de petră cu muchi as
cuțite și bine netezite. Multe din cornele găsite suntă 
găurite și pilite său arată urme de a fi fostă brută lu
crate de mână omenâscă și pâte că au servită ca to- 
pore, ciocane, cuțite ș. a.; totu așa și bucățile de pâtră 
lucrate se pâte că s’au folosită unele pentru ascuțirea 
său poleirea (netezirea) intrumenteloră primitive de âse și 
de petră.

—x—
Aprâpe de stațiunea căii ferate Racoșu ună cară 

la care erau înjugați trei boi fu sdrobită Joi diminâța 
de trenă și boii omorîți. Stăpânulă lipsea de lângă cară.

x—-
După cum anunță »Kreuzztg< din provinciile baltice 

rusesci, guvernulă Estlandei a dispusă, ca comunele bi- 
sericescl ale Revalului sâ'șl predea capitalele loră bise
ricesc! în timpă de 14 dile băncii imperiale. De asemenea 
se interdice d’a se mai plăti bisericeloră subvențiuni din 
mijlocele orașului. Acâstă măsură e primulă pasă pentru 
nimicirea bisericei evangelice-luterane în provinciile bal
tice rusesci.

—x—
Defraudatorulă Harang a fostă prinsă și arestată 

in Gyongyos, 4’ce „Pester Lloyd*.  Cea mai mare parte 
din banii defraudațl s’au găsită la elă.

— x—
La concertulă ce s’a dată Sâmbătă săra în sala 

hotelului Nr. 1 cele mai multe aplause le a secerată d-lă 
lacobă Nagy cu fluerulă, care acompaniată de violină 
și-a esecutată piesele sale cu adevărată destoiniciă 
artistică. Prin numerâse aplause d-lă lacobă Nagy fu 
de repețite ori rechiămată, fiindă continuu ascultată cu 
deosebită plăcere din partea publicului.

—x—
>Epocei‘ i se scrie din Turnu Severină, că pagu

bele causate prin incendiulă ce a isbucnită la magaziile 
societății austriace de navigațiă se urcă la suma de 
130,000 franci. 0 parte numai se afla asigurată.

Ună duelu cu pistolulă a fostă Sâmbătă diminâță 
la Bucîiresci între d. Vintilă C. Rosetti, direcforulă „Ro
mânului,*  și d. I. G Bibicescu, fostă redactoră ală ace
lui diară, din causa unei scrisori publicată în »V. Na- 
țională“ de d. Bibicescu la adresa d-lui V. Rosetti. Nici 
unulă din adversari n’a fostă lovită.

• —x-4'
La congresulu de hirurgii, ce s’a ținută în dilele 

astea la Parisu, d. Dr. Severeanu, delegată din partea 

României, a făcută o interesantă espunere asupra unoră 
cașuri dificile practicate de d-sa.

—x—
La teatrulu germană se va juca astă sâră la ce

rerea publicului »Graf Waldemar», dramă în 5 acte de 
G. Freitag.

Răspunsa la cele dise de preotulti refor
mata Irsai.

In Nr. 229 alu f6iei nâstre, între J„Scirile 
dilei", amu comunicată cuprinsulă unei „patrio
tice “ și ellenzekiane scrisori a preotului reformată 
losif Irsai, despre v a 1 a li is a r e. Găsise adecă 
dumn&ui, că Românii dintr’o mulțime de comune 
suntă Maghiari valaliisați — așa precum ună 
altă „patriotă" găsise, că Elinii au fostă Ma
ghiari elenisați. Mai dicea dumndlui despre pă
rintele Bene din Sinteu, că „sângele apă nu se 
face", făcându-lă Săcuiu de origine. Eramă con
vinși, că părintele Bene se va indigna de ase
menea năsdrăvănii ale preotului ungurescă și că 
va răspunde. Sub titlulu de mai susă s’a și gră
bită părintele Bene a ne scrie următdrele și a 
da o lecțiune bine meritată tînărului apostolii ală 
maghiarisării.

Sinteu, 30 Octomvre 1886.
Pe aripele fantasiei s’a pusă tînărulă preoții Irsai, 

cercândă, cum ar pute să o facă mare, numerâsă și pu
ternică națiunea ungurescă — și pre sine cunoscută de 
connațioualii săi. — Intr’unfi ană de dile a cercată ce 
n’a aflată și a aflată ce n’a cercată.

Preotulă Irsai e omă tînără, deci nu e mirare, că 
are fantasiă puternică; der totuși e șodă, că densulă în 
decursă de 365 dile n’a văzută și n’a audită altele de
câtă : „res romanica#", când eu chiar în acestă timpă 
potă <4<ce, că nu am văzută și nu am audită decâtă „res 
hungaricae“, pentrucă ori unde întri intr’o societate un- 
gurâscă, cuvântulă „magyar“ trebue sS-lă autji de nenu
mărate or! — și acestă cuvântă de ună timpă incâce 
așa de desă se folosesce din partea Unguriloră, încâtă 
mai scote din usă pe „ize*  inlocuitoriulă tuturora ideiloră 
neesprîmate, ori neesprimabile ale Unguriloră.

La tolă pasulă dai de câte ună apostolă ală ma- 
ghiarisărei, care și din piâtră ar voi să facă Unguri — 
uitândă că o națiune numai pe calea naturei se p6te 
înmulți.

„Procesulă valahisăriP nu esistă, pentru că noi Ro
mânii suntemă de acea convingere, că renegatulă, care 
pentru noi se va lăpăda de limba și națiunea sa — Ia 
ocasiune dată ușoră ne va înlârce și nouă spatele; âr 
omă cu caracteră firmă, renegată nu se face niciodată.

Preotulă Irsai cugetă, că: „Kis, Suto și Bota“ suntă 
de origine maghiară, pentru că le sună numele cam un
guresce, — der întrebă, că pentru ce nu a luată în a- 
cestă catalogă și pe „Sipos, Boldizsâr și Lalcatos“ ale că- 
toră nume sună mai tare a Ungură ? — Ori dâră i s’au 
părută că suntă pre negri la piele?

Pentru că portă cineva numele »Kis“, nu urmâză 
să fiă de origine maghiară, ci purtătoriulă acestui nume 
pote fi Română, Ungură ori și Jidană; însă după păre
rea ,istoricului" nostru Irsai nu numai JG’seșlii din Bă
buță, ci și unii Jidovi, precum: Kis, Mor, Lajos, lozsef 
ară trebui să fiă de origine maghiară, deși la tăiârea îm
prejură au fostă numiți: Jfoî'se, Leibes, Iosele.—Suto nu 
e de origine maghiară, ci tatălă său bătrână a fostă

FOILETONU.

Luna
în spirituliî creatoră alu poporului română.

In spirituliî creatorii ală popo
rului română lumea vfidută și ne- 
vSdută se arată cu multă mai 
frumosă și cu multă mai urîtă ca 
în realitate: Etă adevărata artă!

Spiritulă, sâu mai bine disă puterea de imagina- 
țiune a poporului română e acea limbă minunată, carea 
scie să vorbâscă despre lucrurile naturali și supranatu
rali în ună modă cu totulă deosebită, de cum ar sci să 
vorbâscă limba filosofiloră și a âmeniloră erudițl. Limba 
poporului română scie să telcuiâscă și să represinte lu
crurile naturei fisice în modă atâtă de frumosă, atâtă 
de patetică, încâtă acelea să nu fiă privite ca icâne 
reale, profane și seci, ci ca icâne ideali, sânte și poe
tice. Speluncile si munții, apele și bărcurile, ceriulă și 
pământulă, raiulă și iadulă, în limba poporului nostru 
nu apară în forma, cum apară ele în limba geografului, 
filosofului și teologului, ci ele apară in formă câtă să 
pâte de pitorâscă, poetică și ideală.

Speluca și muntele de esemplu nu se privescă de 
Română, ca nisce locuri gole și reci, ci ele se privescă 
ca nisce locuri unde își au adăpostă voinicii de codru, 
unde jâcă Elele, unde cântă f)înele, unde locuescă Smeii, 

unde vrăgescă babele, unde cresce ârba fârăloră, și unde 
potă afla fetele Mătrăguna.

Deci deră limba poporului tâte lucrurile naturei le 
presintă în ună modă caracteristică, seu lâgă de ele a- 
numite basme, povesti, sâu puteri extra firesc!. încă mai 
multă: ea le însuflețesce, ea le (Jeifică 1 Pe când astro- 
logulă (jice la: „Sâre“ — sâre și la „Lună“ — lună, 
Românulă (jice: ’Sântulă Sâre“, „Sânta Lună“. Câtă 
de debilă icână presintă Sorele în limba astrologului, și 
câtă de măreță se presintă elă în limba Românului! Pre 
când în limba astrologului presintă o icână prâ debilă, 
profană și reală, în limba poporului nostru presintă o 
icână sensibilă, sântă și poetică!... Ună adevărată și bo
gată materială de arte și poesiă acâsta! 0 adevărată 
putere de imaginâțiune a sufletului la poporulă română! 
Și cine în lume ar nega, că acâsta putere sufletâscă la po
porulă română de a edifica, de a sânți, și a esprima obiectele 
create în timpuri sensibile și vii, nu-șl are sorgintea de înru
dire de sânge și rassă cu poporulă celă cultă din Italia, 
care astădl nu mai este? Ună adevărată cultă romană 
profețâză dâr poporulă română și astăzi față eu elemin- 
tele naturei tocmai precum au profesată deja și stră
bunii săi. —

Natura fisică cu elementele ei în spiritulă creatoră 
ală poporului română nu se arată ca mârtă și rece; ea 
se arată că viuă^și sensibilă. Elementele ei formâză ti
puri, cari jâcă rolă în viâța și mechanismulă metafisică 
ală lumei. Mai multă! Elementele naturei create se în- 

fățișâză în spiritulă creatoră ală poporului română ca 
adevărate vehicule, ce influințâză asupra sorții omului 
creată și cari stau în necsă cu lumea sa psichică in
ternă. Aparința cornetului, de esemplu, e pentru Ro
mână ună motivă și ună vehiculă: e presemnulă unui 
răsboiu, epidemii, potopă ș. a.

Baterea grindinii în o di âre-care e ună vehiculă, 
ce impune Românului a nu lucra în aceea di pentru 
timpulă viitoră.*)  Și apoi Buha, ce cântă la omă în 
apropierea casei sale, e semnă, că din acea casă cineva 
o să mâră. Urletulă cânelui îlă explică Românulă ârășl 
în sensă fatală. Incâlă are dreplă și nu are Românulă 
la acestea, nu e lucrulă nostru pentru astădată; dâr e 
lucrulă nostru a espune acilea, că natura și elementele 
se presentă în spiritulă creatoră ală poporului română și 
se arată cu totulă altcumă, decum se presintă în spiri
tulă omeniloră de carte.

Ună lucru nu trebue să uitămă, și adecă, că na
tura se presintă cu multă mai frumâsă și cu multă mai 
urîtă în spiritulă poporului nostru. Raiulă d. e. în spi
ritulă poporală se presintă cu multă mai pomposă, cu 
multă mai sensibilă, cu multă mai viu, decum l’ar putâ 
descrie cineva; pe când Jadulă se presintă cu multă 
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cocătoră de pâne (brutară) la curtea domnescă, unde a 
fostă slușbașă, de aci a primită aceslă nume ; — apoi 
Bota nu e nume ungurescu, ci e nume împrumutată dela 
ună obiectă (bâta seu bota), ad normam: Mălaiu, Go- 
ronu, Dumbravă etc. — Omulă celă mai bătrână în Bă
buță nu e Bota ci Meseșanu Timocașu.

Preotulă Irsai 6re ce voiesce cu numele Râkoczi 
ori Răkolcza? —In Covaciu (Kovâcsi) nu este omă, care 
să-lă porte acesta nume, 6re pentru ce vorbesce deră 
despre aceea ce nu scie? — E dreptă, că a fostă acolo 
ună notară, cu numele Nicolau Rakoczi, der acesta e 
mortă de 11 anî, din care causă pre credă, că nici o fi
lială kuli uregyletistă nu-lă va pute »magyaroșitălui*.

mai înfricoșată, decum ar pută cineva a-lă presenta 
Dăr și .acestă urîtătt, fiind-că e înfățișată în formă câtă 
se păte de viuă și originală, represintă ună ce frumosă. 
Cine ar dice, că infernulă Iui Dante, tocmai pentru că e 
desemnată în formă așa viuă și imaginară, nu e ună a- 
devărată capă d’operă pe câmpulă artei și ală poesiei?—• 
Etă dără, că „urîtulă artistică11, tocmai pentru că corăs- 
punde ideii adevărate, e frumosă și plăcută!...

Prin urmare „ UrîtuliU și „Frumosulă relă" în 
spiritulă creai oră ală poporului română ia forma și co- 
lărea de urîtă și frumosă ideală, sensibilă, ce e conditio 
sine qua non a artei în înțelesă strictă. Și apoi orice 
lucru de artă nu păte fi pentru ochiulă omenescă neac- 
ceptibilă și nesuferibilă, presinte elă lucruri frumose, său 
lucruri nefrumăse. E deja constatată, că atâtă celă ce 
șcie se presinte, „Reulu“ în modă sensibilă, plăcută și 
viu, câtă și celă ce scie a presinta „Bunulu" în astfelă 
de modă, se artiști de profesiune. Er spiritulă
poporului română e în stare a face acesta. Elă o face 
cu natura și o face cu elemintele ei. Să luămă de es. 
în disertațiunea, ce o avemă în vedere, ună lucru ală 
naturei său mai bine (fisă ună corpă fisică și să-lă pre- 
sintămă în forma cum se presintă acăsta în spiritulă crea- 
toră ală poporului română.

Și acestă corpă fisică va fi: „Luna“.

(Va urma).

Râkoczi, recte Racolța, a fostă de origine din Cu- 
bleșă (Magyar Koblos), in care sată ungurescă trăiescă 
familii cu acestă nume, der nu credă, că se va afla ba- 
reml unulă din purtătorii acestui nr.me, care să recu- 
ndscă, că e de origine maghiară.

Der Unguri, cari să părte numele Râkoczi unde se 
află? Eu din parte-mi nu sciu, der credă, că nu multă 
ar trebui să cercă, pănă ași afla vre ună Râkoczy Na- 
thanu.

In Sinteu (Solyomlw) cei ce părtă numele Davidii 
pentru ce să fiă de origine maghiară? Doră din acea 
simplă causă, că preotulă Irsai a audită de veste, că în 
Clușiu tvăiesce ună domnă maghiară cu numele Davidă 
Antal? Atâta încă nu e de ajunsă.

Der mulțimea Jidoviloră cu numele Davidii nu cumva 
au fostă drecând connaționalii d-lui Irsai?

In Sinteu două rudenii suntă mai estinse: Davidescii 
și Niculescii. — cei dinteiu au avută de strămoșă pe 
ună individă cu numele de boteză Davidă și succesorii 
lui s’au numită : Ioană lui Davidă, Simeonă lui Davidă 
etc.; — destulă e atâta, că acestă neamă a primită de 
conume numele Davidă; cei din urmă—avândă de stră- 
moșă pe uuă Nicolae — s’au numită însă după loculă 
originei Mureșianu și deși îlă portă acestă nume—Reșce 
care sciă că dânsulă e dintre Niculesci.

„Sângele apă nu se face,« (fice Irșai, scriindă des
pre mine, și ce vre să d’că cu acesta eu nu potă sci, 
dăr cugetă, că aceste cuvinte ale lui se referescă la aceea, 
că eu limba maghiară o vorbescă curată, tlaen’O, cu 
ușurătate și fără nici ună sunetă străină, ce nu e mi
rare, pentru că am studiată la gimnasiulă rom. cat. din 
Clușiu 12 ani și am locuită prin urmare în orașulă, 
unde se vorbesce curată limba maghiară.

„Bene*  — cine p6te (Jice, că e nume ungurescă 1? 
Credă, că și preotulă Irșai scie (Ji.cala: qui bene bibit 
bene dormit etc...., care așa cugetă, că nu e disă în 
limba ungurâscă. — Apoi In urma urmeloră pentru că 
suntă Săcui cu numele Bene și se află și Români destui 
cu acestă nume, nu numai în părțile ardelene, ci și în 
alte părți ale Ungariei, cu totă dreptulă se pdte pune 
întrebarea, că: nu cumva și cei din săcuime au fostă 
drecândă în trecută Români?

Mulțl, tare mulțl Români pdrtă nume unguresc!, 
de unde nu e la locă a deduce altă ceva, decâtă că: 
Românulă a avută dile grele de suferință, în cari nu 
era stăpână pe ale sale; ci chiar și nume a fostă silită 
a-lă primi acela, cu care a voită srăpânulă său a-10 
dărui, — apoi nu trebue.să uitămă, că acelă stăpână a 
fostă Ungură.

Preotulă Irsai voiesce să facă din noi Unguri, — 
dăr pentru ce? De sigură cugetândă, că mișelulă, care 
se va lăpăda de limba strămoșescă, va arunca de o

parte și religiunea strămoșiloră săi — și așa sperăză 
că își va pută înmulți ascultătorii săi.

Irsai dinpreună cu ceilalți Unguri, ar trebui să scie 
și să fiă convinși că precum Germanii nici cu bine nici 
cu rău nu i-au putută face pre dânșii să-și părăsăscă 
imba strămoșăscă, —■ precum Polonii pe lângă tote sufe
rințele răbdate din partea Rușiloră pentru limba și reli
giunea loră au rămasă Poloni și catolici, precum Polonii 
din Germania rabdă asupreli și se luptă cu bărbățiă 
pentru tesaurulă scumpă, pentru limba strămoșăscă; așa 
și Românulă pe veciă va rămână — și între suferin
de cele mai grozave — Română, pe cum Dumnezeu 
’a rânduită.

In comunele din jurulă acesta era pace și liniște 
între naționalități, — Ungurii cu Românii erau frați, 
precum ar trebui să fiă in totă loculă și nimeni nu se 
află între noi, care să se amestece în afacerile celeilalte 
națiuni, încâtă privesce religiunea ori naționalitatea; 
pentru ce dără voesce preotulă Irsai acăstă bună rela- 
țiune și conțelegere a o ruina?

După ce am gătată cu hipotesele preotului Irsai 
am încă a răspunde la întrebarea, care-mi este pusă în 
!Qr. 229 ală acestui prețuită diară.

Eu în ispita maghiarisării nu am cădută despre ce 
e convinsă fiă care preotă și inteligentă română din ju
rulă acesta. Pentru mine potă trăi în pace frații Un
guri, că la dispută despre religiune ori naționalitate nu-lă 
voiu provoca nici pe unulă, pentru că unde n’am trăbă 
nu mă amestecă; atunci însă, când suntă din partea 
loră atacate acestea, ori careva dintr’aceste — îmi îm- 
dinescă datorința. ca ori și care Rămână, — ce dân- 
du-se ocasiune totdeuna am dovedită. Bene.

Teatru germanii în Brașovti.
Amă disă că trupa directorului Dorn a jucată în 

două cicluri ună șiră de drame și comedii alese. Din 
dramele ce s’au representalu mai in urmă suntă remar
cabile următdrele: „Dorf und Stadt*,  de d-na Birch- 
Pfeiffer, lucrată după o novelă a lui Auerbach ; drama în 
4 acte „Daniela*  de Felix Philippi și „Amorulă ultimă*,  
comediă originală tradusă din unguresce de L. Doczi.

In cele două piese dintâiu a jucată rolulă de că
petenia d-na Dorn, dobândindă ună deplină succesă. In 
anii din urmă și mai alesă de doi ani încdce d-na Dorn 
a făcută mari progrese; densa se bucură de simpatiile 
publicului brașoveană încă din timpulă când juca numai 
roluri de naivă. AstăclT, putemă dice, a devenită o ar
tistă în sensulă adevărată ală cuvântului. Ga >Lori*  în
• Dorf und Stadt", ca >Daniela*  în drama, ce părtă ace
iași nume, și ca «Catarina" fiica lui Francesco Carrara 
in „Ultimulă Amoră“ de Doczi etc. D-na Dorn a des
fășurată întregă talentulă ei, producândă frumăse efecte 
dramatice, secerândă viile aplause ale publicului.

D-ra Eriîa este în drame, după d-na Dorn, cea mai 
forte.

In piesele ,Dorf und Stadt*  și „Amorulă ultimă*  ca
• Maria de Drougeth*  a dovedită multă abilitate. D-ra 
Erna are voce, accentă, precum și aparițiune plăcută pe 
scenă.

Dintre dame, mai merită a fi citată d-ra Spiller, 
care în piesa „Amorulă ultimă" de Doczi, a produsă cea 
mai plăcută impresiune asupra publicului ca pagiulă Mă
riei „Duczi*.  c

Nu putemă trece cu vederea concursulă puternică 
ce-lă dau în drame și comedii, d-nii Bocka, Nadler, 
Rosen, Deutschinger și Knaack. D-nu Bocka este unu 
artistă consumată și nu putemă decâtă să recunoștemă că, 
în calitate de regisoră șl-a câștigată ună titlu de recu
noștință la visitatorii teatrului. D-lă Nadler se distinge 
asemenea ca ună probată și dibaciu adoră, mai alesă 
în rolurile de intrigantă. D-nu Rosen este o putere în
semnată a trupei, ca primă amoreză, și pubhculă l’a și 
distinsă prin desele sale aplause. — D-nu Knaak se dis
tinge mai alesă în rolurile de comică. In „Amorulă ul
timă*,  a făcută cu succesă pe „Servatius", aprodulă 
Voivodului Transilvaniei.—Mai notărnă dintre actori pe 
d-ra Dornstein, d-nu Grand, d-nu Lignori, cari jdcă des
tulă de bravă.

O putere însemnată a trupei Dorn este de sigură 
d-ra Leucherf, și, precum ne-a dovedită în >Fledermaus«, 
singura operetă dată pănă acuma, este și pentru operete 
ca ș' pentru comedii forte la loculă ei. In „Fledermaus*,  
cunoscuta operetă de Strauss, d-na Leuchert a jucată 
rolulă mulțămitoră ală .Adelei" așa de bine și drăgălașă, 
încâtă publiculă a fostă cu totulă încântată de joculă ei 
și de cântarea plăcută și corectă, la ceea ce mai putemă 
adauge și toaleta ei de multă gustă.

Ultime sciri.
Sofia, 5 Noemvre. — Din causa uneltirilor!! 

consulatului rusescă din Filipopolă s’a procla
mată asupra cercului Filipopolă starea de asediu. 
TJcasulă respectivă l’a subscrisă și Caravelov.

Berlină, 6 Noemvre. — O soire din Londra 
cătră „Tageblatt“ elice, că puterile, cu Germania 
împreună, voră adresa Rusiei o representațvune, 
spre a o fiace se ia o posițiune hotărîtă în ces- 
tiunea bulgară. După același isvortt, dela visita 
lordului Churcliill s’ar fi apropiată Germania de 
Anglia.

Belgradă, 6 Noemvre. — Locuitorii grăni- 
țeri ai districtului Vlassina au năvălită pe teri- 
toriulă bulgară și le luară Bulgarilor^ cu forța 

mai multe vite. Guvernulu bulgară a însărci
nată pe agentulu său diplomatică Dr. Stransky, 
să protesteze contra încălcării granițeloră și să 
cără despăgubiri pentru cei păgubiți.

Sofia, 5 Noămvre. — Scirile sosite aeji din 
Ternova. că regența, ministerulă și Sobrania 
suntă decise a’șl înplini problema alegândă ime
diată după verificări pe principele, au înălțată 
și încurageată spuitele în Sofia.

Ternova, 6 Noemvre. — Auditorulă generală 
Panitza se duce la Burgas să ancheteze cele în
tâmplate. Ordinea legală s’a restabilită în Burgas.

Petersburgă, 6 Noemvre. — Circulă sgomo- 
tulă în cercurile politice, că Rusia nu vrea nici 
regență nici ministeră în Bulgaria, fiă și rusofilă. 
Cabinetulă rusă are intențiunea sâ însărcineze cu 
administrarea Bulgariei pe ună demnitară rusă — 
senatorulă Stojanovski e numită — pănă când 
se va părea potrivită a se alege noulă principe.

DIVERSE.
Necrologu. — Petru Popescu, protopopă emeritată, 

decorată cu crucea cu coronă pentru merite, în etate de 
80 de ani, după o căsătoriă fericită de 41 de ani și 
după ce a funcționată ca protopresbiteră în tractulă 
Făgărașului 40 de ani, împărtășită cu Sf. Taine, a înce
tată din vieță Mercurî în 22 Octomvre a. c. st. v. la 5 
6re după amâdi. Rămășițele pământești s’au depusă 
spre odihnă eternă Sâmbătă în 25 Octomvre a. c. 
st. v. după ametjl Ia 2 dre în cimitirulă bisericei greco- 
orientale din Făgărașă.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria neuitată!
Unde e boulu ? — »Allg. Deutsche Eisenbahn-Zei- 

tung“ istorisesce următorea întâmplare: Ultimulă trenă 
de persone părăsise deja de o oră stațiunea C., când 
elă vină doi călător! țărani, cari voiau să plece la G. 
Veniseră într’ună suflelă pe drumă și cu tdte astea scă
paseră trenulă. Trebuiau cu orice preță să mergă acasă, și 
pe josă era pănă acolo drumă de nouă Ore. Se adresară 
deci cătră șetulă stațiunii cu rugarea, să le facă posi
bilă a pleca cu trenulă de marfă ce sosea peste două 
dre, deși era strictă oprită orice transportă de persdne 
cu acesta. După multă vorbă, șefulă stațiunii le declară, 
că deeă voră plăti taxa unui vagonă de vite, atunci e 
posibilă să plece mai departe, trecându-se în cola de 
transportă unulă ca însoțitoră, celălaltu ca bou. Amân
doi țăranii se învoiră. Plătiră taxa și se luară măsuri 
ca să pregătescă încopciarea vagonului la trenulă de 
marfă, Când sosi acesta și conductorulă făcu obicinuita 
controlare a vagdneloră, întrebă pe presupusulă însoți
toră de vite, că unde e boulă. „Eu sunt!" răsună 
dintr’ună colță din fundulă vagonului, și în rîsete gene
rale se iucopciă vagonulă la trenă.

Ouăle ca nutrimentu. — Ouăle pasăriloră conțină 
în volumă mai mare cantitate de esență hrănitdre de 
câtă cele mai multe alte nutrimente. Cu tote astea în
lesnirea cu care ele se găsescă și se conservă, precum 
și calitatea pe care o au de a nu da mijlocă la falsifi
care, le cunstituiă ca ună isvoră de hrană din cele mai 
prețidse. Oulă de găină din causa lesnei sale digera- 
țiunl, a fineței și mai cu sâmă pentru avantagiele lui, că 
contribuesee pentru recăștigarea puteriloră corporale, e 
oulă celă mai escelentă, a cărui valdre Hippocrate, pă
rintele medicinei, a constatat’o. Ouăle găinei au fostă 
obiectulă unei adevărate adorațiunl la multe popdră din 
vechime. Romanii le aduceau cu mare pompă la serba
rea <j.eiței Ceres, er la Greci nu obțineau mai puține o- 
norurl. Japonezii iubescă prea multă ouăle, și le mă
nâncă ca fructe, în urma mesei, și de multe ori și după 
portocale. Japonesii cei bogați, fdrte pretențioși, când 
este vorba despre ouă, nu mănâncă ouăle de găină, cari 
umblă încoa și încolo libere și se hrănescă cum le vine 
loră. Trebue ca găinile să fiă hrănite cu oreză și să 
ouă în camere întradinsă destinate. Pe la noi, Europe
nii, se preferă ouăle de găini, cari să hrănescă cu ortjlă, 
și suntă primite în unanimitate ca rele oule de găini, cari 
mănâncă multe insecte. Ouăle fasanului suntă cele mai 
bune după ouăle de găini. Romanii stimau multă ouăle 
păunului, cari se vindeau în Roma pănă la cinci dina- 
reere (40 bani) unulă; și într’adevără ele suntă escelente 
cum suntă și cele de lebedă, din ele se pregătescă om
lete. Ouăle de curcă și de bibilică asemenea au gustulă 
fină și seamănă cu cele de găini. Er cele de gâscă și 
de rață suntă multă mai inferidre; ele suntă mai mari 
și grele la mistuită ; cu tote acestea din causa gălbenușului 
lor mai voluminosă, suntă căutate de cofetari. In fine 
enormele ouă de struță cari echivalează cu trei dusine 
de ouă de găină nu suntă vrednice de laudă nicidecum, 
pe cari nisce călători, probabilă flămânzi, le au lăudată 
prea multă. Gustulă ouăloră struțului este slabă și om
letele ce se facă din ele se despartă în bucăți; și pen
tru acesta Arabii și emigrații în Algeria le întrebuințăză 
numai pentru prăjituri.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 242. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursulâ la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 6 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 103 20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.75 
împrumutul^ căilortt ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Âmortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti-

zniști............................104 90
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 105.—

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

vină ung........................ 98.—
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 83.75 
Renta de arg. austr. . . 84 80
Renta de aură austr. . . 113 80 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 870 —
Act. băncel de credită ung. 293.20 
Act. băncel de credită austr. 283.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.90
Napoleon-d’orI .... 9.87
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.15

Cota oficială dela 24 Octomvre st. v, 1886.

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

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

> >> » (5°/o) • 87— 88—
> » urban (7°/0) . . 101— IOIVs
> > (6°/o) • 92— 93—
» » (5°/o) • - 84— 84i/a

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

< » » Națională 208 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.Va 16.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03-- 2.04

Cursulu pieței Brașovii
din 8 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump., 8.42 Vând . 8.45
Argint românesc .... . . » 8.35 i 8.40
Napoleon-d’orl................. . . » 9.84 i 9.87
Lire turcescl..................... . . • 11.20 11.25
Imperiali......................... . . » 10.10 ♦ 10.20
Galbeni............................. . . » 5.89 > 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 101.50
Ruble Rusescl................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Nr. 12376/1886.

Publicatiune.
5

De vreme ce lucrările de măsurare pe teritorulfi Brașovului suntă 
cătră fine, de aceea se va suscepe în scurtă timpii reambularea și tot
deodată și autenticarea acestoră lucrări.

Scopulu reambulărei și autenticărei stă într’aceea, că cu ocasiunea 
comisionărei tuturoru obiectelor!! de măsurare se se convingă atâtă co- 
misiunea câtă și respectivii posesorii de pămentu, cum că nu s’a lăsată 
nimicu afară și că măsurarea s’a făcută cu acurateța și în bună ordine; 
mai departe, cum că atâtă numele, câtu și părțile de posesiune ale sin- 
guraticiloru posesori de case și pământuri s’au indusă în operatulu de 
măsurare pe deplină și cu tdtă acurateța.

De vreme ce deci (Jace în interesulă fiă-cărui singuratică posesoră 
de casă și de pămentă, că măsurarea să fiă esoperată în indicatulă modă, 
se provdcă prin acâsta toți posesorii de case și de pământu, ca intere- 
sanți, ca să participeze său în persdnă său plenipotențiații loră la ream
bularea terenului de măsurare.

piua și loculă, când și unde ’și va începe și va continua comi- 
siunea lucrările sale, se va publica prin asigurarea seduleloră la magis
trată și la căpitanulă orășenescă.

Brașovă, 2 Novembre 1886.

.3 Magistratul!! orășenesc!!.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (j.’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. 1RANS“

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

pe linia I*redealii-Bu<iapesta  și pe linia Teiușfl-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeal»!

BucurescI

Predeală (
(

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibna

Trenă 
omnibue

4.50
9.32

Timișfi

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișdra 

jElisabetopole
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelti 
Teiușft 
Aiudti 
Vințulti de susti 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ii 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

( 
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

9.56
10 29

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5.43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.62
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15

8.00| 6.05

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5!
1216
12.501
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de n6pte sunttt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin' 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Ui6ra 
Vințulti de 
Aiudti
Teinștt 
CrăciunelO
Blaști 
Micăsasa
Copșa mit 
Mediaș ii 
Elisabetopole 
Sigiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovtt
Timiști

(
(

(
(

susfl

(
(

Predealu

BucurescI

( 
(

cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibng

11.10 — — —
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 •-2-
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.31 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
— — 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 ,_ _ — — 10.09
1.20 ___ __ — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.00 _____ — — 11.14
2.35 ____ — — 12.12
2.48 ~_ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 ____ — — 1.32
4.00 ......... — — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 — — — 4.28
7.02 — — — 6.16
7.43 ____ — — 7.06
8.11 _____ — — 7.46
8.41 — — 8.25
9 21 — — — 9.15
— 5.45 •J— — —
—T 6.22 — — —
— 6.47 — —ț —
—. ■ — — —

11.45

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

Teiușft- ItradA-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

1 Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenu Trenă
omnibua omnibus peradne peradne de peradne omnibni

Teinșft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 oZOlUOK 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă . 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — — 1 8.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — -

6.05 | Telușik 1.29 1.41 —

Aradft-TIraișdra Simeria (Piski) PetroșemM

Trenfi Trenă de TreDfi Trenfl de Trenă Trenă
omnibus peradne mixt peradne omnibna mixt

Aradul 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58|
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.41
Timișdra 9.02 — 9.08 PetrosenI 3.37 — 7.12

Timișdr a-A rad ii PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenu Trenă Trenă
peradne peradne omnibus de pers. omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petreșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — ■ 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52

9.27 — 8 17 Simeria 1 53 — 10.31


