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Brașovu, 28 Octomvre 1886.
întrunirea delegațiuniloră în anulă acesta a 

fostă așteptată cu multă bătăi ă de inimă, nu 
numai de popârele monarchiei nostre, ci și de 
streinătate.

Cuprinși de nedumerirea d’a cunâsce stadiulă 
în care a ajunsă situațiunea politică din afară, 
din causa cestiunei bulgare, așteptamu ca dele- 
gațiunile să aducă drecare lumină.

In așteptarea nâstră nu ne-amă înșelată. 
Delegațiunile s’au întrunită și încâtva lumină s’a 
făcută.

Președinții celoră două delegați uni, austriacă 
și ungară, au deschisă ședințele cu discursuri 
răsboinice, care au produsă o adâncă, amă pută 
țjice panică im presiune.

Și unulă și altulu a spusă, că situațiunea e 
critică, că mari suntă jertfele ce se ceră pentru 
susținerea păcii, că nu se scie, dâcă pacea va 
dura încă multă timpă, că monarhia trebue să 
ia tâte măsurile, pentru a nu fi surprinsă nepre
gătită în momentulă când c6rda politicei esterne 
fiindă prea întinsă se va rupe.

Acesta e sensulă discursuriloru de deschi
dere ală președințiloră celoră două delegațiuni.

Mulțî nu voiau să crâtjă că situațiunea ar 
fi atâtă de critică și așteptau să autjă și discur- 
sulă tronului. Se imputa președintelui delega- 
țiunei austriace Dr. Smolka, că în discursulă său 
a dată espresiune, ca Polonă, simțăminteloră de 
ură ale Poloniloră contra Rusiei; âr președinte
lui delegațiunei unguresc! Ludovic Tisza i se im
puta, că a dată espresiune, ca Ungură, simță
minteloră de ură ale Unguriloră contra Rusiei. 
Li se mai imputa, că prin discursurile loru au 
voită să facă presiune asupra delegațiuniloru, ca 
să primâscă bugetulă comună așa cum s’a pre- 
sentată, cu sporulă de cheltueli pentru introdu
cerea în armată a puscei de repetițiune.

Rămânea prin urmare, ca să se audă și 
discursulă tronului, care avea negreșită să întă- 
râscă sâu să slăbâscă temerile esprimate de cei 
doi președinți.

Discursulă tronului s’a audită și din cu- 
prinsulă lui nu vedem ă nici o desaprobare a 
vorbiriloră D-rului Smolka și Ludovică Tisza.

Discursulă tronului afirmă, că încurcăturile 
din Bulgaria suntă de natură a deștepta cele 
mai seriâse îngrijiri, că evenimentele din dilele 
din urmă au provocată o nouă crisă periculâsă, 
dâr speră ca în urma silințeloru ce’și dă guver- 
nulă, să se resolve cestiunea în modă paci- 
nică.

Ori câtă silință și’ar da foile oficiâse din 
Pesta și din Viena să arate, că între discursulă 
tronului și între discursurile celoră doi președinți 
ai delegațiuniloră esistă o mare deosebire, nu 
isbutescă. Da, este o deosebire în formă, e cu 
mai multă fineță compusă discursulă tronului 
pentru ca să liniștâscă încâtva spiritele; în fondu 
însă nu e nici o diferință.

E 6re în stare pasagiulă din urmă, că „gu- 
vernulă monarhiei nâstre își dă silința a aduce 
la cale o resolvare pacinică“, să slăbâscă gre
utatea situațiunei? Dâr dâcă silințele guvernu
lui nu isbutescă, precum arată tâte semnele? 
Și tocmai posibilitatea acestei neisbânde reese 
din o amărunțită esaminare a discursului tronu
lui, căci trebue să ținemă sâma de aceea, că is- 
benda atârnă de concesiunile ce le va face mo
narhia nâstră Rusiei și de pretențiunile acesteia.

Dâcă declarațiunea ministrului președinte 
Tisza, făcută la 30 Septemvre, are valâre, atunci 
sorț! de isbândă nu suntă, pentru că e bine 
sciutu ce pretinde Rusia.

Ministrulă președinte Tisza, prin declarați
unea sa, a trasă ministrului de esterne Kalnoky 
linia de graniță a concesiuniloră ce le pâte face 

monarchia, âr discursulă tronului pare că lăr- 
gesce acâstă graniță. Etă dâr unde e deosebirea.

Ungurii impută guvernului comună, că sa
crifică interesele monarhiei, voindă să susțină 
pacea cu ori ce prețăț și acâsta o deducă ei din 
acelă pasagiu ală discursului tronului, care elice 
că „la regularea definitivă a cestiunei bulgare, 
care are să se facă cu cooperarea puteriloră, să 
se creeze în principatulă autonomă o stare le
gală, care, ținândă sâmă de dorințele admisibile 
ale Bulgariloră, corăspunde atâtă tractateloră 
esistente, câtă și intereseloră europene.“

De aci ar urma, cj-icu. Ungurii, că totă ce 
s’ar face în Bulgaria de cătră Rusia, pănă la re
gularea definitivă a cestiunei, să se primâscă de 
bani buni.

Și tocmai în acâsta vădă Ungurii greutatea 
situațiunei și neisbânda guvernului comună.

D-lă Tisza a dedată, că nu va suferi mo
narchia o ocupare său ună protectorată ală vre 
unei puteri peste Bulgaria. Discursulă tronului 
dice, că să s’aștepte pănă la regularea definitivă 
a cestiunei bulgare. Dâr dâcă înainte de regu
larea definitivă, Rusia își va trimite în Bulgaria 
ună administratoru și ună comandantă rusă în 
Bulgaria, cum dice o telegramă din Petersburg 
isvorîtă din cercurile politice, bre acâsta n’ar în
semna protectoratulă rusă? Și dâcă Bulgaria, 
opunându-se acestui protectorată, ar fi ocupată, 
încă totă ar aștepta monarhia nâstră pănă la re
gularea definitivă a cestiunei bulgare? Cum ră 
mâne atunci cu declarațiunea ministrului Tisza ?

Acestea suntă temerile ce le deștâptă în 
Unguri discursulă tronului, care ar fi trebuită 
să fiă mai clară în acestă punctă, âr nu că n’ar 
recunâsce gravitarea situațiunei. In punctulă con
cesiuniloră se va isbi guvernulă comună în silin
țele sale d’a nu se turbura pacea.

Pănă acum guvernulă din Pesta pare a nu 
eși din cadrulă concesiuniloră făcute prin decla
rațiunea d-lui Tisza, pe când celă din Viena 
pare a fi dispusă să cedeze Rusiei mai multă.

Așteptămă să se mai lămurâscă cestiunea 
în desbaterile delegațiunii. Pănă atunci rămâne 
celă puțină constatată, că deosebire nu esistă 
între discursulă tronului și între discursurile pre- 
ședințiloru delegațiunii în ce privesce gravitatea 
situațiunei politice esteriâre.

sibilitatea de a aduce Puterile occidentale învrăjbite la o 
conscientă politică orientală.

— Din Tărnova se comunică, că două compănii 
din trupele guvernamentale au intrată în Burgas fără a 
întâmpina resistență. Popii și ofițerii ațîțătorî revoltei 
au fugită. Muntenegrenii au fostă tăcuți prisonierl. La 
Filipopolă doi supuși ruși, după mărturisirea țăraniloră, 
după ce au -'ăutată să revolte poporațiunea de prin pre- 
jurulă orașului, s’au refugiată în casa dragomanului lângă 
consulatulă Rusiei. Prefectului, cerendă instrucțiuni pen
tru a urmări pe cei doi supuși ruși, i s’a răspunsă, că 
trebue să r6ge pe consululă Rusiei să-lă însoțâscă în 
casa de care e vorba pentru a procede la arestarea 
acestoră individ!.

— Intr’o întrunire secretă membrii Sobraniei au 
hotărîtă ca răspunsă Ia discursulă regenței să mulțu- 
mâscă guvernului pentru modulă cum a dirigeată aface
rile în timpulă vacanței tronului și să declare, că adu
narea va procede la alegerea prințului.

— Se comunică din Viena în Parisă, că discursu
rile răsboinice ale d-Ioru Smolka și Tisza au fostă cu 
tolulă spontanee și au nemulțumită pe contele Kalnoky, 
care nu voesce răsboiu și ar demisiona mai bine decât 
să cedeze Unguriloră.

— „Novoje Vremja“ dice, că pericululă unui răs
boiu ruso-engleză din norocire a dispărută și ună răsboiu 
între Rusia și Austro-Ungaria de aceea nu e posibilă, 
fiindă că Austro-Ungaria scie adi fârte bine, că Germania 
stă in cestiunea orientală pe partea Rusiei și că Austro- 
Ungaria nu pdte conta pe sprijinulă Angliei său ală 
Turciei. De aceea guvernulă austro-ungară a găsită cu 
cale să nu împedece pe Rusia în restabilirea influenței 
sale dominante. Tâte amenințările din Austro-Ungaria 
nu suntă decâtă isbucniri ale unei manii neputincidse.

— Corespondentulă din Berlină ală Iui nTimes“ 
anunță, că o autoritate demnă de credință i-a datăj lă
muriri despre vederile lui Bismarck asupra actualei si- 
tuațiuni în Orientă. Gancelarulă germană crede continuu, 
că Rușii nu voră ocupa Bulgariaj și că nici o încurcătură 
europănă nu se va nasce din crisa bulgară. Bismarck 
nu se teme, că voră debarca trupe rusesci în Bulgaria; 
dâr chiar în acestă casă e aplecată a crede, că nici 
Auîtro-Ungaria, nici Anglia nu va mobilisa ună singură 
omă, ca să arunce pe Ruși afară din țâră.

— In consiliulă miniștriloră englezi, ce s’a ținută 
de curândă, s’a decisă, ca în cestiunea bulgară să caute 
a se’nțelege cu cabinetulă din Viena și să sprijinâscă 
eventualii pași diplomatici ai acestuia, dâr în același 
timpă să evite orice acțiune, care ar pută turbura pacea 
europână. Acâstă atitudine a Angliei e pricinuită de 
târna unei coalițiuni între Francia, Rusia și Turcia în 
cestiunea egiptână. Deorece în acestă punctă cabinetulă 
engleză nu va ceda nici chiar unei coalițiuni înarmate, 
trebue să renunțe a’și îndrepta puterea sa armată asupra 
unui punctă, unde interesele sale suntă atinse în a 
doua liniă.

— Mai mulțî deputați bulgari au trimisă d-lui 
Gladstone o adresă, în care amintindu-i cu recunoscință 
serviciile ce le datoresce poporulă bulgară lui Gladstone 
în causa liberării sale, îlă rdgă să’și rădice — Gladstone 
— încă odată puternica sa voce în favdrea Bulgariei, 
spre a înconjura, prin sfaturile și mijlocirea sa, periculele 
ce amenință Bulgaria și a susțină Bulgariloră libertatea 
și independența.

— In contra tuturoră așteptăriloră, Bismarck so- 
sesce în dilele acestea în Berlină. „Norddeutsche“ pre
vine sosirea sa cu o contemplare, care nu e nicidecum 
rusofilă. Fdia vorbesce despre escepționalulă caracteră 
ală crisei bulgare, laudă liniștea și circumspecția Sobra
niei, evitândă totă ce ar' pută îngreuia situațiunea . ,și 
speră, că discursurile din delegațiuni nu voră influința 
asupra corectei atitudini a politicei aust.ro-ungare.

Crisa bulgară.
— O șcire privată sosită în Cracovia spune, că 

din tipografia statului rusă s’ar fi trimesă deja exemplarele 
unui manifesta guvernatorului generală din Odessa cu 
ordinulă, ca să le transmită comandantului trupeloră, ce 
voră debarca la Varna.

— In Berlină se discută viu discursurile celoră doi 
președinți ai delegațiuniloră din Budapesta, numai ofi
cioșii evită orice discuțiă. „Nordd. Allg. Zeitung" tace 
și acum cu privire la Bulgaria. „ Vossische Zeitung“ efice, 
că după ce nici Austria, precum nici alte puteri, 
n’a întreprinsă nimică contra Rusiei, cată să fiă cineva 
curiosă a vedea, cum va resolva Kalnoky contradicția 
dintre fapte și declarațiuni. „Național Zeitung*  observă, 
că bărbații de stată ruși ară pute vedâ ună avertismentă 
n discursurile delegațiuniloră cu privire la pasiunile la
tente ale popâreloră din Austro-Ungaria și câtă de im
prudentă ar fi s§ se îngreuneze lucrarea de potolire a 
lui Kalnoky. Din punctulă de vedere ală prudenței po
litice celei mai generale, Austria n’are motivă să rețină pe 
Rusia dela cursa bulgară. In diua când s’ar debarca la 
Varna primulă soldată rusă, posițiunile Austriei și Rusiei 
cătră lumea slavă voră fi tocmai inverse. Rusia este asu- 
pritorulă și Austria scutulă lumii slave de sudă și afară 
de acesta garnizânele ruse din Bulgaria ar sta ca atâr
nate în aeră și ar însemna numai gajuri pentru Anglia 
și Austria. „Kreuzzeitung" judecă altfelă. Ea găsesce, că 
Poarta ca și Serbia ar fi prea amenințate prin ocupația 
rusâscă a Bulgariei. Dâcă cu fote astea nimeni nu 
opresce pe Rusia dela ocupare, motivulă este în impo

Ocuparea parțială a Bulgariei.
Corespondentulă din Berlină ală (jiarului 

„Magdeburger-Zeitung“. care adeseori în cestiun! 
de politică esternă dă împărtășiri din celă mai 
bună isvoră, semnalâză fâiei sale o apropiată o- 
cupare părțială a Bulgariei de cătră Rusia.
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Pe temeiulă informațiuniloră demne de credință, 
vă potă anunța ca fapt.il, că voința suverană, de care 
ascultă politica rustscă, a decisă celă puțină o ocupare 
parțială a Bulgariei, care se va esecuta în celă mai 
scurtă timpă. Tâte încercările făcute d’a o înlătura 
trebue să se considere ca zădărnicite. Cu tâte desmin- 
țirile. în cercurile diplomatice este faptă bine cunoscută, 
că Rusia a făcută pregătiri militare.. Se vorbesce despre 
o declarațiune, că ocuparea va dura numai trei luni. 
Are să se formeze ună guvernă provisoriu sub br. Kaul- 
bars, armata bulgară are să primâscă comandantă rusă 
și gtotulă are să se pregătâscă, ca suirea pe tronă a 
prințului Waldemar de Danemarca să fiă asigurată. Celă 
puțină încă totă de jjelă se vorbesce în locurile înalte.

Pressa și lmgetulil Ungariei.
Foile unguresc!, afară de câteva bugetivore, găsescă 

și ele că rău stau finanțele Ungariei.
»Egyetertes« socotesce deficitulă anului viitoră Ia 

70 miliâne, »Pești Naplo< îlă socotesce la 60 miliâne, 
»ElIenzek" la 54 miliâne. Destulă că deficitulă e mai 
mare ca ală anului curentă și că Ungaria plătesce ad! 
dare cu 120 miliâne mai multă ca acum dece ani.

»Ellenzek“ susține, că mai bine potă trăi astă-dl 
în Ungaria cămătarii; țeranii nu-șl mai potă plăti dările 
loră, o parte din locuitorii Ungariei trecă în America, 
6r în Săcuime emigranții au făcută cărare bătucită din 
fiă-care sată spre România liberă, despre care dice, că 
sporesce în bogățiă și moralitate. Din 30,000 locuitori 
Clușiulă nu mai dispune astăzi nici de 50 industriași, 
cari să fiă de Dâmne ajută, ceilalți au ajunsă tăiători 
de lemne, cerșindă la ușile âmeniloră. Totă așa de rău, 
spune „Ellenzek", stau în Clușiu și comersanții.

«Narodni Listy< , într’ună fârte aspru articulă de 
fondă întitulată ,O lecțiune pentru îngâmfarea maghiară" 
scrie între altele:

Popârele austriace s’au săturată în fine de supre
mația de nesuferită și de îngâmfarea egemoniei ma
ghiare. Acea răbdare, cu care locuitorii Cisleithaniei au 
dală dela 1867 pentru Maghiari partea leului la sarci- 
nele comune, nu mai pâte merge așa departe ca pentru 
acăsta împovărare peste măsură, pentru acâstă sugere 
de cătră Magyar-Orszag să mai sufere încă a fi căleați 
cu călcâiele împintenate, să primescă cu sânge rece bat
jocurile pressei maghiare... Nici ună despotă asiatică 
nu va tracta pe sclavii săi cu mai mare trufiă, cu mai 
mare sumețiă, de cum au îndrăsnită publiciștii maghiari 
a face față cu cererile poporului nostru. Și de aceea 
poporulă nostru va lua cu satisfactiune nefățărită la cu
noștință acea temeinică și morală pedepsire a acestei 
sardanapalice trufii, ce i s’a dată prin mărturisirea mi
nistrului de finanțe maghiară asupra picioreloră de Iută, 
pe care stă acestă întregă uriașă fălosă dincolo de 
Leitha. E o tristă mărturisire despre situațiunâ despe
rată a finanțeloră maghiare, cu atâtă mai tristă după 
19 ani grași de pace și de liniște în timpulă cărora na
țiunile nemaghiare de sigură au contribuită din sudârea 
loră cu ună miliardă întregă pentru susținerea și îngră- 
șarea acestui copilă cu nume rău ală dragostei lui 
Beust. <

După ce fâia cehă blamăză aspru bugetulă, tjicend 
că deficitulă provine în parte de acolo, fiindcă Ungurii 
susțină o gardă întrâgă de mercenari însărcinați a ma- 
ghiarisa pe celelalte naționalități, încheiă astfelă:

Maghiarii se cufundă totă mai adăncă în datorii, 
și fără ajutorulă nostru ară fi isprăvită fără milă, a<|I 
deja, cu economia. Acestă incontestabilă faptă este 
celă mai potrivită răspunsă la nenfrânata îngâmfare și 
pofta de domnire a Unguriloră față cu noi.

Bugetul ti comunu austro-ungarft.
Bugetulă comună pe anulă 1887 e preliminată cu 

suma de 123,855,414 fl., contra 119,709,998 fi. prelimi
nați pe anulă 1886. Acâstă sumă se împarte astfelă:

Ministerulu de esterne 4,477,150 fl., mai multă cu 
27,350 fl., ca în 1886.

Armata permanentă 105,935,378 fl., mai multă cu 
3,987,954 fl. ca în 1886. Pentru procurarea pusciloră de 
repetiția s’au preliminată 3,500,000 fl., pentru procurarea 
a 20 de tunuri de asediu 250,000 fl. Pentru marina de 
răsboiu s’au preliminată 11,316,039 fl., cu 121,229 fl. 
mai multă ca în 1886.

Ministerialii comunu de finanțe 1,991,388 fl., cu 
13,598 fl. mai multă ca în 1886.

Trupele din provinciile ocupate 5,019,000 fl., cu 
936,000 fl. mai puțină ca în 1886.

Administrarea Bosniei și Erțegovinei 8,920,618 fl, 
cu 467,081 fl. mai multă ca în 1886.

Bugetulu justiției unguresci.
In bugetulă acesta pe anulă 1887 vedemă o cerere 

în plus de 719,211 fl. pentru cvincvenaliele judiloră de 
ânteia instanță și ale procuroriloră, pentru sporirea sta
tului personală la judecătoriile din capitală, pentru spo
rirea personalului la judecătoriile din provinciă, pentru 
numirea a 45 practicanți noi, pentru chirii, pentru spo
rirea cheltueliloră de oficiu și cancelariă, pentru aresturi, 
pentru fondulă de ajutorare a arestanțiloră și instituteloră 
de corecțiune, pentru pensiuni ș. a.

SOIRILE PILEI.
»Narodni ListL continuă a agita nu numai contra 

esportului de făină în Boemia, ci și contra esportului de 
porci din Ungaria. Adecă fâia boemă ar mai voi ca din 
Ungaria să nu se esporteze nimică în Boemia. Despre 
porcii boemi dice că suntă mai gustuoșl la mâncare ca 
cei unguresci.

—x—
Recrutarea din 1886 a dată ună resultată fârte 

favorabilă. Pe când în anii din urmă se puteau recruta 
la honvedl de regulă 6—7000 âmeni, recrutarea de ăstă 
ană a dată ună prisosă de 17.000. Și e de observată, 
că atâtă în armata comună, câtă și la honvedl s’au pu
tută înrândui în genere tineri puternici și bine desvolfațl. 
Numai unele ținuturi, cari în anii de nascere respectivi 
au fostă bântuite de epidemii, au dată tineri fârte slabi. 
Din causa prisosului, guvernulă ungurescă va stabili în 
viitoră ună ârecare numără maximală de recruți ce au 
a se înrendui în honvedime, deârece tâte cadrele honve- 
(Jimei se potă deplină întregi cu 12—13000, âmeni 
pe ană.

—x—
Ministrulu ungureștii de agricultură, industriă și 

comerță a numită o comisiune, care să examineze ună 
proiectă de lege asupra interzicerii fabricațiunei de vină 
artificială. Comisiunea s’a întrunită în ministerulă de 
comerță și guvernulă i-a presentată ună proiectă de 
lege, care opresce fabricarea și ven^area de vinuri ar
tificiale, precum și punerea de etichete pe vinurile ce 
se aducă în comerță. Asemenea proiecte au mai pre
sentată și camera comercială și industrială din Cașovia, 
precum și cinci mari comercianțl de vinuri.

—x—
Ună învețătoră diriginte ungurescă din comitatulă 

Turda-Arieșu, avăndă în considerațiune starea de miseriă 
a șcâleloră și învățătoriloră comunali unguresci, cărora 
ministrulă Trefort nu vrâ, pentru că n’are de unde, să 
le dea ajutorulă promisă de stată; avăndă în conside
rația, că o parte mare din învățători nici astăzi nu și-au 
primită salarulă de pe anulă trecută școlastică pe lângă 
tâte rugările de atâtea ori repețite, âr comunele, nefiindă 
in stare a-șî susțină șcâla și învățătorulă loră, o parte 

din ele s’au și declarată, că nu le trebue șcâlă, — în
vățătorulă dirigente provâcă pe totl învățătorii, mai cu 
sâmă însă pe cei din Săcuime, ca să-și înainteze petițiuni 
la dietă, ca-'seu să li-se dea plata, precum li-s’a fixat prin 
lege, său ne putend’o face acăsta să prefacă șcâlele co
munale în șcâle de stată. — Ce facă jupânii kulturegy- 
letiștl ? Ori cheltuielile bancheteloră nu le permită să 
mai ajute și pe învățătorii loră? Și mai vrău copii Zeului 
Fiasco și maghiarisare!

—x—
Statutele reuniunei fsmeiloru rămâne din Aradu 

și împrejurime au fostă aprobate de ministeră.
—x—

„Ellenzâk» într’ună articulă de fondă face compa- 
rațiă între guvernulă de odiniâră ală lui Kossuth și în
tre actualulă guvernă ală lui Tisza. Resultatulă la care a- 
junge e, că Kossuth pentru ună ană greu, ca anulă 1848, 
a avută trebuință cu totulă de ună bugetă de 84 milione 
fl., pe când Tisza în timpă de pace consumă 350 mi
liâne 400,000 fl. pe ană.

—x—
La târgulă de tâmnă din Clușiu dice „Ellenzâk*  

că s’au vândută 6 vaci cu 120 fl., prețulă unei bivolițe 
cu lapte era 30 fl., doi boi se puteau cumpăra cu 
120 fl. v. a.

*) Ar. Densușianu, Negriada. P. I. Cântulă VI.

— x—
Se scrie din Francfurt, că răposatulă br. Rotli- 

schild a dispusă prin testamentă să se dea din averea 
sa 200,000 mărci Evreiloră săraci de acolo, âr 100,000 
mărci să se împartă între săraci fără deosebire de con
fesiune.

—x—
Contele Ștefană Kuun a interpelată în adunarea 

municipală a comitatului Hunedârei, ținută la 27 Oc- 
tomvre, decă are fișpanulă și viceșpanulă cunoștință, că 
solgăbirăulă din Orăștiă locuesce vâră în Sebeșă și nu 
în Orăștiă și că tractâză aspru cu partidele. Viceșpanulă 
a răspunsă, că solgăbirăulă e totdâuna Ziua în oficiu și 
că pănă acum nu s’a plânsă nimeni contra lui; fișpa
nulă însă a asigurată, că nu va suferi abateri dela lege, 
dâcă va ave cunoștință de asemeni abateri. — Câte 
asigurări deșerte 1

. —x—
Bugetulu orașului Budapesta e preliminată pe a- 

nulă 1887 cu suma de 7,958,856 fl.
—x—

O mare minune s’a întâmplată la 26 Octomvre în 
Budapesta. Anume la representarea operei »Aida“ de 
Verdi, trei personage cântau partiele loră în trei limbj 
diferite: polână, ungurâscă și italienâscă. Și pâte în
chipui omulă haosulă de pe scenă și rîsetele în pu
blică ?

—x—
Consistorulu gr. or. din Oradea mare a întărită 

pe preotulă și administratorulă protopopescu din Jaca, 
d. Toma Păcală, ca protopopă ală Oradei-marl.

—x—
Vineri sâră în 12 Noemvre n. d-șâra Vautier cu 

elevele sale va întocmi în sala redutei o serată musi- 
cală teatrală în favârea săraciloră. Se voră esecuta 
„Hănsel și Gretl,< în coră și soli, apoi «Copilulă noro- 
cosă și nenorocosă" operă pentru copii în 1 actă. La 
urmă se voră sorți șâse frumâse obiecte, lucrate de e- 
levele pensionatului Vautier.

—x—
Pădurarulă Ionii Hereghe a stată Zece luni în a- 

restă preventivă, bănuită fiindă că și-a omorîlă amanta. 
Tribunalulă din Oradea mare l’a achitată, constatându-se 
nevinovăția lui. Tabla a aprobată sentința.

—x—

FOILETONU.

Luna
în spiritiilu creatorii ală poporului română. 

(Urmare)
Să vedemă mai ântâiu, cum scie Românulă să îm

brace în mită originea Lunei, carea plutesce, după cum 
Zice elă, pre ceriu. fită o legendă în ăstă punctă de 
vederâ:

Se povesteșce adecă, că sântulă Sâre a umblată la 
pețită; și a umblată 9 ani și 9 luni; și că elă a um
blată și a înconjurată ceriulă și pămentulă, dâr mai fru- 
mâsă ca soră-sa Ilâna CosânZiana, Z>ce c& nu a aflată. 
Când însă a mersă să se cunune, atunci, după cum cântă 
poporulă :

Biserica-a tremurată, 
Icânele-au lăcrămată. 
Dâr icâna Domnului 
Din fundulă altariului 
Și icâna Precestii 
Din fundulă bisericii 
Tâtă-n sânge s’a-nbrăcată 
Și din gur’a cuvântată: 
Nu ești popă cu dreptate

Că cununi soră cu frate 
DumneZeu tare te-a bate!

Dâr DumneZeu, după o poveste poporală, a prefă
cută în mără de aură pe Ilâna CosânZiana și a arun- 
cat’o pre ceră, âr după altă poveste a prefăcut’o în 
mrână de aură și a aruncat’o în fundulă mării. Vrândă 
sântulă Sâre să o scâtă din mare, Dumnedeu a prefă
cut’o în o râtă de aură și a pus’o pre ceră. fir sârele 
s’a dusă supărată, și dice că Dumnedeu i a blăstemată 
ca ei în veci să se uite cu doră unuia la altulă și să 
nu se mai pâtă întâlni. Și Zice, că de atunci sântulă 
sâre plânge odată diminâța când răsare și odată sâra, 
când asfințesce; luna încă e plină de doră și jale și 
pentru acăsta fața ei e totă galbenă-auriă.—Pentru frum- 
seția și classicilatea, cu cari e acestă mită în Negriada 
d-lui Densușianu, ne vedemă prâ forțați a reproduce o 
parte dintr’acestă mită, cu atâtă mai vârtosă că pâte 
mulțl din cetitorii acestui Ziară nu posedă Negriada. fită 
dâră:

Elă Z*ce  și cobâră la dulcea lui dorință
La d’alba CosânZiană, pe ală lumii dulce plaiu.
De nuntă șl-o găteșce în haină de regină, 
La față pare cerulă, când luce mai senină, 
Cu stele sămânată, la peptă cu luna plină, 
Cu brîu muiată în raZe se’ncinge pe sub sînă.

Cunună de lucâferi pre frunte-apoi își pune 
Betâla de mirâsă, ca aburi fluturândă, 
Și plâcă-n cară de aură la-altară să se cunune, 
Dâr vai! altaru ’ndată se simte tremurândă, 
Se stingă lumini și sânții ’șl-ascundă cerăsca față 
fir împrejură preoții înspăimântați cădea. 
Mirâsa se-nfiâră de reci fiori de ghiață 
Și-o mână luminâsă asupră-i se ’ntindea, 
In aeră o ridică și ’n mare-apoi o’niâptă, 
CăZândă, o mrână de aură în valuri s’a făculă. 
fir sârele se ’nalță, pre ceră în susă se ’ndrâptă 
Și merge păn’ ajunge la-ală umbreloră ținută. 
Și se cobâră ’n mare la d’alba lui regină 
fir tatălă mâna ’ntinde și mrână er prinZendă 
In ceruri o aruncă și-o schimbă ’n lună plină. 
Atuncia Domnulă Z'se din graiu așa grăindă: 
Ilână plete de-aură și sâre luminate,
Eternă voi unulă pre-allulă pre ceră să vă priviți, 
Dâr ori unde veți merge pe căile ’nstelate, 
Eternă voi unulă de altulă să mergeți despărțițl, 
Și-aprinși și arși la sufletă de flacăra nestinsă 
Eternă voi Z' nâpte umblațl și v’alungațl, 
CutrierațI tăria cu-a sa câmpiă ’ntinsă 
Și lumile voi tâte umblândă le luminați!.. *)

Pănă aci mitulă cu privire la originea Lunei. 
(Va urma).

fapt.il


Nr. 243. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Concertulu societății «Liedertafel*  din locă, ce 
s’a dată Sâmbătă în 30 Octomvre în sala hotelului Nr. 
1, a rSușitii forte bine. Programa a fostă variată și s’a 
esecutată spre deosebita mulțămire a publicului.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redacforă responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

—x—
Duminecă s’a serbată în București ceremonia pu- 

nerei petrei fundamentale la clădirea Ateneului.
—x—

„România Liberă*  scrie: „Statua lui Ovidiu este 
aședată în Constanța, pe piața Independenței. Inau
gurarea ei se va face la primăveră, pote în luna lui 
Aprilie «

—x—
Astă sâră Marți se va juca la teatrulu germanu 

„Prei Paar Schuhe,*  comediă cu cântece în 3 părți și 
o scenă întroducătâre de Cari Gorlitz și Alois Berla, 
musica |de Cari Millocker. — Mâne sără MercurI se 
va juca în beneficiulă d-nei Caria Dorn, directdre, ,Sie 
weiss etvras,*  comediă nouă în 4 acte de Rudolf Kneisel. 

Valaliisarea în Câmpia.
In numărulă 235 ală fâiei nostre, fundă vorba 

despre valahisarea Maghiariloră din Câmpia, amă repro
dusă și noi pentru curiositate aiurările ce le tipărise ună 
drecare Alesandru Karâcsony din Agrișulă superioră în 
cjiarulă »Ellenzek“.

Acum vine și-lă desminte chiar ună Ungură, care 
se vede, că s’a spăriată și elă de atâtea elenzekiane. Pă
rintele reformată Gavrilă Lorinczy din Calianulă de 
Câmpiă încă se declară pe sine de bună »patriotă“ și 
cu tote acestea nu pote răbda se lase necombătute ni
micurile lui Karâcsony.

In comuna Cătina, cjisese Karâcsony, odinioră două 
din trei părți au fostă Maghiari, pe când astădi abia se 
mai află 10 familii ai căroră membri mai bătrâni își 
vorbeseă limba loră maternă, pe când cei mai tineri 
vorbescă mai bucurosă limba valahă. Preotulă Lorinczy 
răspunde la acesta, că nu e dreptă, pentru că Cătina e 
cunoscută în Câmpiă ea o comună, care represinlă des
tulă de bine elemenlulă ungurescă, cu tote că acolo se 
află reședința unui puternică prolopopiată valahă.

In Uilaculîi de Câmpiă, disese Karacsony, mai 
multă ca două din trei părți au fostă Maghiari, pe când 
astădi abia 10 se mai află, cari vorbescă rău unguresce; 
au preotă și au dascată reformată, dăr atâtă preotulă, 
câtă și dascalulă vorbescă românesce cu credincioșii loră. 
La acestea preotulă Lorinczy, care a fostă la fața lo
cului fi s’a convins despre adevărata stare a lucrului, răs
punde: După statistica cea mai nouă, în Uilacă se află 
72 suflete unguresc! (nu 10, cum visase Karacsony) și 10 
copii de șcâlă. Invățătoră nici nu este și nici n’a fostă 
și pdte nici nu va fi în veci. Ioană Lorinczy nu este 
preotă în Uilacă și nici n’a fostă de când e lumea, dăr 
chiar dăcă ar fi fostă, elă nu se păle trage la răspun
dere, pentru că este mortă de multă și afară de aceea 
cei ce l’au cunoscută numai cu recunoscință potă astădi 
să-i amintescă numele lui. Suntă 18—20 ani de când 
Ungurii din Uilacă și-au căpătată preotulă pe care îlă 
au acum, de atunci însă nu va fi în stare Karâcsony 
să arate nici măcară ună Ungură, care să se fi făcută 
Valahă, ba preotulă acesta, în locă de a vorbi româ
nesce cu credincioșii săi, precum îlă învinovățesce Karâ
csony, n’a fostă în stare nici pănă In (jiiua de astădi 
a-și însuși bine limbă valahă. Preotulă Lorinczy arată, 
că Ungurii din Uilacă vorbescă în limba loră, dăr dăcă 
se află în mljloculă unei maioritățl de Români, n’ar pută 
fi în stare nici chiar Simor, adecă primatele din Stri- 
goniu, ca să-i facă ca pururea să vorbescă numai un
guresce.

In Chibulcutulu de Câmpiă, disese Karâcsony, mai 
nainte de asta cu 20 de ani au fostă Maghiari două din 
trei părți a locuitoriloră, pe când astăzi numai jumătate 
suntă maghiari. Lorinczy răspunde, că pănă acum ju
mătate din locuitorii Chibulcutului au fostă maghiari și 
jumătate valahi, pe când astăzi abia a treia parte dfcă 
mai suntu valahi. Adecă peste totă $icendă, răspunsulă 
lui Lorinczy este diametrală opusă cu aserțiunile lui Ka
râcsony. Cestă din urmă are de scopă a arăta nece
sitatea Kulluregyletului în Câmpiă, celă dânteiu însă 
se laudă că și ună preotă harnică, cu ună învățătoră 
și scolă bine dotată, este în stare să facă aceea, ce tace 
Kulturegyletulă. Altmintreă și preotulă Lorinczy se laudă 
că a trimisă d-lui Bartha o listă de nume ungurescl va- 
lahisate. Care spune adevărulă din cei doi >patrioțl«? 
Pare-ni-se că nici unulă.

întâmpinare.
In Nr. 229 ală fâiei nâstre amă publicată o co

respondență din Năprade subscrisă »Sentinela*,  în care 
se descrieau relele de care ar suferi acea comună. In 
contra celoră cuprinse în aceea corespondență amă pri
mită trei declarațiuni de protestare.

Ună protestă e din partea d-lui Victoru Maiorii 
din Crasna. D-sa declară ca falsă afirmarea, că no- 
țarulă cercuală Petru Maioră „ar fi din familia marelui 
istorică Petru Maioră.*  Numitulă notară nu e de ori
gine Română, ca vice-tribună în 1848/9 a făcută ser
vicii adversariloră, mai târdiu a comisă abusurî în ofi
ciu și alte neajunsuri. D-lă Victoră Maioră își ține ca 
datoriă cătră memoria unchiului său, cătră onorea ce 
datoresce familiei și națiunei sale, a face cunoscută pu
blicului cele de mai susă.

Ală doilea protestă e din partea d-lui notară cer
cuală Octavianu Popă din Ungurașiu, făcută înaintea no

tarului cercuală Ionă Covaciu și adjunctului Vasiliu Pop. 
In acestă protestă se dice că nici d-lă protopopă Ioană 
Cheseli Dragomiră, nici fiulă d-sale nu au pretinsă ni
mica dela concurenții naționali la postulă de notară, ne
cum câte 500 fl. ca să le stea în ajutoră la alegere. Ci 
vădândă, că poporulă e amărîtă de fărădelegile comise 
mai nainte în contulă oficiului notarială, a fostă cu totă 
alipirea pentru candidatulă Buzașiu Filipă. D-lă Octa- 
viană Popă, convingându-se despre acesta eu 24 ore în- 
nainte de alegere, șl-a retrasă recursulă, deși d-lă pro
topopă a avută totă bunăvoința cătră dânsulă și cătră 
familia sa și a fostă gata Ia tote pentru dănsulă și pen
tru interesulă națională.

Ală treilea protestă e din partea antistiei biseri- 
cescl, comunale, și a locuitoriloră din comuna Năprade, 
făcută în presența notarului cercuală Filipă Buzașiu seu 
cum îi dică locuitorii Buzasi Fulep, și fiindă iscăliți 31 
de locuitori și proprietari din Năprade, cei mai mulți 
subscrișl de notarulă cercuală, după cum ni se pare și 
români și unguri, căci unele nume suntă scrise ungu
resce, altele românesce. In acestă protestă se declară 
neadevărate cele scrise de »Sentinela« și anume:

Nu e dreptă că protopopulă Georgiu Stanciu a câș
tigată 90 jugăre de pădure comunei, pentru că pădurea 
a fostă după legile urbariale de lege a nâstră. Nu e 
dreptă că a câștigată scdlei 1200 florenl Georgiu Stanciu, 
și de le-a câștigată n’a dată nimărui sâmă de ele. Do
cenții totă prin repartițiă s’au plătită și sub elă, precum 
documentâză și protecâlele originale scrise în astă privință 
chiar de d-sa. Nu e dreptă, că a pusă fundamentă nici 
la scola normală. Amă pusă noi fundamentă la casa 
parochială, care o amă edificată sub protopopulă actuală 
d. Ioană Cheseli Dragomiră. Biserica amă avut’o noi fru- 
mosă mai nainte, care sub protopopulă Georgiu Stanciu 
a arsă, și numai în parte s’a reparată sub d-sa, er cea 
mai mare parte a bisericei și a superedificateloră ruinate 
le-a reedificată protopopulă actuală.

D-lă pr otopopă Ioană Cheseli Dragomiră, cu fii 
d-sale s’a îngrijită de crescerea morală, națională și 
religiosă a tineriloră, de acum o mare parte a locuito 
riloră e capabilă a ceti diare*) ; ne-a înființată cvartetă 
bisericescă, a stăruită la desvoltarea morală și materială 
a poporului, ne-a dată esemplu bună chiar cu sacrificiu 
materială.

Nu e dreptă, că d-lă protopopă Ioană Cheseli Drâ- 
gomîr și fiiulă său au pretinsă dela concurenții români 
500 fl. său verce alta. Ună concurentă pentru abusurî 
oficiale, sta atunci sub cercetare disciplinară, eră d-nulă 
Octaviană Popă singură demnă între concurenții români 
a recursă târziu, apoi au și repășită. Fostulă notară 
Ioană Maioră la plângerea locuitoriloră din trei comune 
fu suspendată din oficiu pentru abusurî oficidse.

Negămă că Ioană Maioră ar fi nepotă meritatului 
Petru Maioră și protestămă contra acelei afirmări. Ioană 
Maioră în tâlă viâța sa nici pentru biserică, nici pen
tru națiune n’a făcută nimică bine.

Nu Evreii**),  cari posedă în comuna nostră dome- 
niele magnațîloră ca proprietate, ci acelă Ioană Maioră 
sub decursulă notariatului său a sărăcită comuna. Nu 
nolariulă fungentă, ci Ioană Maioră a esecutată și lici
tată vitele âmeniloră, și pentru banii încasați stă încă 
și adî sub cercetare criminală. In comasațiă nu proto
populă, ci d-lă advocată Cociană Floriană ne-a repre- 
sentată, și nu e dreptă că biserica ar fi mai rea decâtă 
care au fostă.

Ce se ține de plângerea din 1873 forțată de fos
tulă pe atunci notară Ioană Maioră și câți va individ! 
seduși de elă, înaintată la Gherla contra d-lui protopop 
ală nostru, s’a constatată de neadevărată. firă acăsta 
a doua plângere făcută cu rea intențiune, înaintată la 
consistorulă din Gherla, prin câțiva indivizi, încă e ne
adevărată.

Dechiărămă neadevărată aserțiunea, că actualulă 
nostru protopopă cu familia sa nu ar fi fostă totdeauna 
de celă mai solidă caracteră națională. Totă cee bună 
și tenteză spre înaintarea morală, culturală și materială 
am făcută cu și prin ajutorulă actualului d-nă proto
popă și ală familiei sale.

Acestea spre orientarea publicului. —
Amă publicată aceste declarațiuni, nevoindă să 

lipsimă pe nimenea de dreptulă de apărare.

Ultime sciri.
Cracovia, 1 Noemvre. O comisiune militară 

rusă, constătătdre din ingineri, sub conducerea 
unui generală, însemndză tdte construcțiunile mai 
mari dealungulu granițeloru galițiene. Aceste 
zidiri au să servăscă ca spitale și casarme. în
semnările au să se încheia adi în guvernămăntulu 
Kielc și să se continue în districtulu Bendzin 
dealungulă granițelor^ prusiane.

Ternova, 8 Noemvre. Guvermtlu bulgară a 
invitată pe agenții puteriloru, să consulte cabi
netele asupra candidatului la tronă. Peste câteva 
dile se aștăptă răspunsulu.

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

CLUȘIU, 9 Noemvre. — In afacerea due
lului dintre Varady și Kozrna, acusatulu Kozma 
a fostă condamnată la doi ani închisdre.

*) De care, ungurescl? Cele românesc! abia sunttt repre- 
sentate. — Red.

*#) Băgați de semă Românilorti sg nu fiți dațî pe bete. Red,

TÎRNOVA, 9 Noemvre. — Sobrania a votată 
cu aclamațiune adressa la masagiulă regenței Adres- 
sa recunosce forte căldurosă silințele ce și le-a 
dată regența pentru a susține pacea și liniștea în 
Bulgaria și drepturile cetățeniloră ei; votdză cea 
mai deplină întredere în guvernulu actuală, și pro
mite că va păși imediată la alegerea principelui.

Ilusia cere estradarea oficerului rusă Nabo- 
koff compromisă în revolta dela Burgas- Guver- 
nulă a promisă estrădarea lui, după ce investiga- 
țiunea va fi terminată,

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă Macaveiu Groze, clerică absolută, 

și d-șora Elena Petricașiu își voră serba cununia loră 
Duminecă în 14 Noemvre n., în biserica greco-catolică 
din Gh. Sâncraiu.

** *
Bine calculată. — Aflămă dela Francfortă de Main, 

că la 25 Octomvre se împărți săracii oră gardiroba re- 
posatului Baronă Rothschildă. Conformă unui vechiă o- 
biceiu la Israelițl în asemenea cașuri se bagă în buzu- 
narulă fiă cărei haine câte o monetă de aură său argint. 
Intre săracii adunați (la împărțire s’afla și ună Evreu 
bătrână, care privea" suri^ândă cu ce stăruință celalțl 
compețitori se băteau pentru hainele cele mai bune și 
mai cu semă pentru cele cu buzunare mai largi; elă 
însă se rugă cu umilință să-I dăruiască numai o giletă 
veche, multă purtată, pe care toți o (respinseră. Mo
desta cerere lui i se acordă îndată; eșindă din sală a- 
rătă amiciloră lui dece piese de aură de câte două deci 
mărci și le dise cu satisfacțiune: >Sciamă forte bine că 
amilia Rotschildă nu mă va păgubi; o casă de bancă 

d’o însemnătate universală trebue să scie a restabili equi- 
ibrulă între marfă și bani: marfă prostă -- bani buni, 
amă calculată și ecă mă mulțumii; ceilalți au căpătată 
îaine bune, dăr bani puțini*.

* * *
Unu vagonii în podii. — Următorulă casă rară s’a 

întâmplată nu de multă în Londra: Pe linia ferată Great- 
Eaștern, ce trece pe d’asupra caseloră, eșindă din șine 
ună vagonă, a căcjută pe o casă, a spartă coperișulă 
și prin podă a pătrunsă pănă într’o cameră, în care 
dormia ună tîneră. Să-și închipuiescă cineva spaima 
tînărului vă(Jându-se visitată de ună asemenea dspe. 
îlă a scăpată însă numai cu spaima momentană.

** *
Secsulu frumoșii în Tonkin. — O Francesă din 

Tonkin adresăză din Hanoi diarului „Le Temps*  din 
Parisă o corespondență în care se află cele mai fru- 
mose amănunte asupra Tonkinezeloră. Juna Tonkineză 
este de sigură superiâră femeei Anamita din Cochinchina. 
Piciărele, cari n’au fostă nici odată diformate d’o încăl
țăminte strîmtă, aceste piciâre fârte frumdse, cu degetele 
puțină depărtate unele de altele, susțină ună corpă dreptă, 
bine făcută, a cărui înfățișare reamintesce înfățișarea 
junei fete din Biblie, care se duce la fântână purtândă 
pe umără ,vasulă din care au să bea vitele set<5se«. 
Costumulă face asemenea să apară acestă visiune; „Kehao*  
seu tunica despicată de amândouă părțile se aședă ast- 
felă pe peptă încâtă lasă să se vădă ună felă de stofă, 
care ascunde sînulă, când roșiă, când albă, când de o 
colore roșiă forte viua. Pe fața arâmie, der câtă se 
pâte mai fină, buzele cele roșii formeză ună contrastă 
dintre cele mai plăcute și mai încântătâre. Nasulă este 
mică, forte mică, er ochii suntă negri și au o uitătură 
viuă în care se observă ceva copilărescă și nevinovată. 
Coafura loră este arangiată cu multă gustă și cu multă 
simplitate. Părulă este lungă și negru și împărțită în 
două printr’o cărare forte bine alesă din creștetulă ca
pului și pănă la frunte, de unde apoi este adusă înapoi, 
strînsă Ia căfă, legată c’o șuviță de stofă negră sâu 
albă și încolăcită în jurulă capului ca ună felă de dia
demă, nelăsândă să se vadă decâtă cele două tâmple de 
pără, cari dau acestoră june figuri o espresiune de dem
nitate modestă. Pe capă portă o pălăriă forte mare de 
foi de palmieră, cu marginele lăsate în josă și împodo
bită cu bumbi de mătase galbeni seu negri, cari atârnă 
de amândouă părțile. Aceste pălării suntă ținute cu 
mâna printr’ună șinurh de mătase, care cade pănă la 
cingătâre. Ele salută rădicându’șl pălăria și lăsând’o să 
cadă la o parte pe umărulă stângă. Adesea, ele umblă 
cu capulă golă și cu pălăria atârnată de umără.

Bibliografia.
Dicționarfi Românu-Maghiarti pentru scâlă și casă, 

de Ioană Lăzăriciu, profesoră. Tiparulă și editura lui 
W. Krafft în Sibiiu (Nagy-Szeben). E unu bună și prac
tică dicționară portativă, cuprindândă 154 pagine desă 
tipărite.



Nr. 243. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ouraaln la bursa de Viena
din 6 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurtt 4% • • • 102 60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 20 
Imprumutulă căilortt ferate 

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

lorfi ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zniști..............................104.90
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vină ung............................98.75
Imprumutulfl cu premiu 

ung..................................121.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.40 
Renta de arg. austr. . . 84 35
Renta de aurii austr. . , 113..20 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 870.—
Act. băncel de credită ung. 292.—
Act. băncel de credită austr. 282.—
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.27 
Londra 10 Livres sterlinge 125.25

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 25 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 911/* 91V<
Renta rom. amort. (5°/0) 94^ 95»/4

> convert. (6°/0) . . 88— 89—.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 103— 104—

* „ !) (b°/o) • 87— 88—
» » urban (7°/0) . 101— lOD/a
’ ’ » (6%) . 92— 93—
» » » (5°/o) • 84— 84VS

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. . 2.02— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vând. 8.45
Argint românesc................. » 8.36 * 8.40
Napoleon-d’orI..................... > 9.86 » 9.88
Lire turcescl......................... » 11.22 . 11.25
Imperiali............................. » 10.22 • 10.25
Galbeni.................................. > 5.89 > 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI..................... > 117.— > 118.—
Discontulă ... » 7—-10°/B pe ană.

Nr. 12376/1886.

Publicatiune.9
De vreme ce lucrările de măsurare pe teritorulă Brașovului suntă 

cătră fine, de aceea se va suscepe în scurtă timpii reambularea și tot
deodată și autenticarea acestoră lucrări.

Scopulă reambulărei și autenticărei stă într’aceea, că cu ocasiunea 
comisionărei tuturoră obiecteloru de măsurare să se convingă atâtă co- 
misiunea câtă și respectivii posesorii de pământă, cum că nu s’a lăsată 
nimicu afară și că măsurarea s’a făcută cu acurateță și în bună ordine; 
mai departe, cum că atâtu numele, câtu și părțile de posesiune ale sin- 
guraticiloră posesori de case și pământuri s’au indusă în operatulu de 
măsurare pe deplinu și cu tdtă acurateța.

De vreme ce deci dace în interesulă fiă-cărui singuratică posesoră 
de casă și de pământă, că măsurarea să fiă esoperată în indicatulă modă, 
se provdcă prin acâsta toți posesorii de case și de pământu, ca intere- 
sanțl, ca să participeze său în persănă 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.

2 -3 Magistratulu orășenescă.

Publicatiune.9
Pentru statorirea definitivă a listei Virilistilorti 

pentru representanța orașului Brașovu pro 1887, sub
scrisa Comisiune — în înțelesulti §-lui 33 alfi Art. de 
lege XXII, din 1886 — va ține ședință publică Marți 
în 4 (16) Noemvre a+ c. la 3 ore p*  m. în sala sfatu
lui orășenesett.

Cei interesați se aviseză despre acesta.
Brașovu, în 6 Noemvre 1886.

luonu Lengeru,
președintele comisiunii pentru conscrierea

1—2 Viriliștiloră din orașulă Brașovă.

$visu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită 4’arulă nostru până acuma.

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

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

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-A.B’adii-Budapesta a calei ferate orientale de statîl reg. ung.

Predealii-lSiidapesta Budapesta—Predealîl
Trenfi 

de 
persane

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnlbua

Trenfi 
omnlbua

BucurescI

Predealu
Timiștt

— 4.50 — —
9.32

— 9.56 — —
Brașovă

— 10 29 — —
■ 7.47 — 4.16 —

Feldiâra 8.24 _ 5.02 —
Apatia
Agostonfalva

8 51
9.14

— 5 43 —
— 6.15 —

HomorodO 9.51 _ 7.06 —
Hașfaleu 11.03 __ 8.52 —

Sighișdra
11.29 __ 9 19 —
11.26 _ 9.31 —

[JElisabetopole 12 00 — 10.16 —
Mediașă
Copsa mică

12.29
12.44

1.05
—

10.57
11.19
11.31

—
Micăsasa — 11.52
Blaștu 1.34 — 12.31 —
Crăciunelfl 1.46 — 12.48 —
Teiuștt 
Aiudti

2.09 — 1.22 —
2.39 — 2.18 —

Vințulii de susti 3.01 — 2.48 —
Ui6ra 3.08 — 2.56 —
Cueerdea 3.14

3.53
— 3 64 —

Ghiristt — 4.51 —
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.10
5.30

5.28
5 56 —

— 6 03 — 8.00
— 6.21 — 8.36,

GhirbSu — — — 9.02
Aghiriști — — — 9.32
Stana — — — 10.11
Huiedin ti — 7.14 — 10.51
Ciucia 7.43 — 12 iei
Bucia — — — 12.50
Bratca — — — 1.21
R6v — 8.22 — 2.02
Mezd-Telegd — 8.48 — 3.06
Fugyi-Vâsărhely — — — 3.38
Vărad-Velințe — — — 3.54

Oradia-mare 

P. Ladăny

_ 9.13 — 4.05
— 9.18 10.55 4.5CM
— 10.38 1.23 7.28

8zolnok — 12.20 3.24 —
Buda-pesta

(
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —Viena — 8.00 6.0o —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Ui6ra
Vințulft de 
Aiudti
Teiușft
Crăciuneliî

sust

Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mie. 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod

Brașovă

Timișâ

Predealu
BucurescI

Agostonfalva
Apatia
Felaiora

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâee.

Trenfi 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnlbuc

Trenfi 
de 

peradne

Trenfi 
omnlbua

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 —
— — 12.54 4.07 — '
— 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 — I
— — 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 — — —
— 6.22 — — —
— 6.47 — — —
— — — — —

11.45

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

Teiușft- kradii-Budapesta

Trenfi 
omnibus

Trenfi 
omnlbua

Trenfi de 
peradne

Teiușfi 11.24 ___ 2.40
Alba-Iulia 11.59 — 3.14
Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Șibotă 12.52 — 4.50
Orăștia 1.01 — 5.18
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47
Deva 2 52 — 6.35
Braniclca 3.23 — 7.02
Ilia 3.55 — 7.28
Gurasada 4.08 — 7.40
Zam 4.25 8.11
Soborșin 5.30 — 8.46
Bărzova 5.56 — 9.33
Conopă 6.27 — 9.53
Radna-Lipova 6.47 — 10.27
Paulișă 7.28 — 10.42
Gyorok 7.43 10.58
Glogovață 7.59 — 11.25
Aradft 8.28 11.39
Szolnok ( 8.42 — 4.52

— — 5.12
Budapesta — — 8.20 |

Viena — 6.05

Aradfi-Timîșdra

Trenă Trenfi de Trenfi
omnlbua peradne mixt

Aradft 5.48 6.05
Aradulă nou 0.19 — 6.33
Nâmeth-Sâgh 6.44 —1 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.65
Merczifalva — — —

9.02 — 9.08

Timișdra-Aradtt

Trenfi de Trenfi de Trenfi
peradne peradne omnlbua

Timișâra 6.25 - 5.00
Merczifalva — — —
Orczifalva 7.46 — 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23
Aradulă nou 9.11 — 8.01
Arodift 9.27 — 8.17

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenfi de 
peradne

Trenfi
de peradne

Trenfi 
omnibus

Viena 11.10 12.10 —
Budapesta 8.20 9.05 —
Szolnok 11.20

4.10
12.41

5.45
—

Aradft 4.30 6.— 7.04
Glogovață 4 43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Conopă 6 09 7.37
Bărzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8.34 9.41 —
Ilia 8.55 9.58 —
Braniclca 9.19 10.17 —
Deva 9 51 10.42 —
Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— --- ■
Vințulă de josă 12.18 12.29 —
Alba-Inlia 12.36 12.46 _
Teluști 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșeui

Trenfi de 
peradne

Trenă 
omnlbua

Trenfi 
mixt

Simeria 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 416
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.0b — 6.40
PetroșenI 3.37 — 7.12

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenfi 
de pers.

Trenfi 
omnlbua

Trenfi 
mixt

Petroșeui 10 07 6.10
Banița 10 48 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 — 8.20
Hațegă 12.42 — 9.01
Streiu 1.22 9.52
Simeria 153 — 10.31


