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Brașovu, 3 Novembre 1886.
Bucuria Bulgariioră, că prin alegerea prin

țului Waldemar de Danemarca ca principe ală 
Bulgariei se pune în fine capătă uneltirilor^ ru
sesc!, n’a foștii de lungă durată.

Cumnatulă Țarului a refusată alegerea, pre- 
textândă că alte datorii în altă parte îlă cbiamă. 
Motivele care au determinată pe prințulă Wal
demar să refuse alegerea sa ca principe ală Bul
gariei suntă bine cunoscute.

Rusia nu recundsce legalitatea Sobraniei ac
tuale, noulă principe trebue să calce pe urmele 
fostului principe Alexandru de Battenberg, prin- 
tulă Waldemar nu vrea să se strice cu Țarulă. 
tronulă Bulgariei nu oferă destule garanții, că 
scutită va fi de loviturile trădătoriloră, puterile 
europene observă o atitudine șovăitdre, ătă atâtea 
motive, care au fostă hotărîtdre pentru prințulă 
Waldemar.

T6tă lumea se’ntrăbă acum, că ce se voră 
face Bulgarii, după ce din nou a rămasă va
cantă tronulă? Avea-voră ei tăria șă resiste și 
mai departe Rusiei?

Dăcă judecămă după opiniunea publică din 
Bulgaria, așa precum ni-o arată diarele loră și 
telegramele ce le primimă, avemă destulă te- 
meiu a crede, că Bulgarii nu voră ceda, întru 
câtă adecă împlinirea pretențiuniloră rusesc! de 
până acum însemnăză nimicirea independenței 
Bulgariei și prefacerea ei în provincia rusăscă.

Ce voescă Rușii? Ună principe, care să 
jdce după cum cântă guvernulă din Petersburg 
și se pare că prințulă de Mingrelia, care pănă 
acum trece de candidatulă Rusiei celă mai a- 
greată, ar fi celă mai protrivită pentru ducerea 
la îndeplinire a scopuriloră Rusiei.

O căpeteniă asiatică, a cărui țâră a căzută 
» în mânile Rusiei la 1804 și formăză dela 1867 

o parte constitutivă a imperiului rusă; ună 
prință care stă în serviciile Rusiei ca colonelă, 
care n’are altă merită decâtă că nici nu se scia 
pănă acum de elă și care abia își va fi adu- 
cendă aminte că a avută o altă patriă decâtă 
Rusia, negreșită că le convine celoru din Pe
tersburg, totă așa de bine ca și Tgnatief, Gurco 
și alții.

Nu le convine însă Bulgariloră ună ase
menea principe și nici Europei nu credemă că 
i-ar conveni, dăcă nu vrea să sufere mai târ
ziu consecințele ce ară resulta de aci.

Bulgarii suntă fărte amărîț! și se pare că 
suntă în ajunulă de a da o lecțiune Rusiei și 
peste totă Europei.

„Agenția Havas“ ne comunică din Sofia, 
că în cercurile bulgare se vorbesce despre rea
legerea prințului Alexandru de Battenberg, sin
gura cale d’a se revolta cestiunea bulgară.

Se vede că gândulă Bulgariloră e seriosu, 
căci generalulu Kaulbars s’a și grăbită a declara, 
că o împăcare înti'e Țarulă și între prințulă 
Alexandru de Battenberg e cu neputiuță.

Prin realegerea prințului Alexandru situa- 
țiunea s’ar agrava, despre acăsta nu mai pote fi 
nici o îndoială. Dăr nu vina Bulgariloră ar fi, 
ci a Europei, care stă nemișcată.

Bulgarii și-au călcată pănă acum pe inimă, 
au satisfăcută, p6te mai multă decâtă permitdu 
interesele libertății și independenții țârei loră, ce- 
loră mai multe dorințe ale Rusiei și ale pute- 
riloră europene, numai ca s& nu se turbure pa
cea europână.

Bulgarii voră fi în cele din urmă sătui și 
obosiți de atâtea frământări și hărțueli, și deci 
nu e mirare ddcă ne voră surprinde cu ună faptă 
împlinită, negreșită după dorința loră, dâr fatală 
pentru pacea europână.

Din delegațiuni.
Comisiunea pentru armată a delegațiunei ungare 

a desbătulă în ședința dela 11 Noemvre asupra buge
tului armatei.

Raportorulă Ștefană Ralcovszlcy arătă, că ordina- 
riulă preliminată pe 1887 e cu 1, 275,791 fl. mai mare 
ca celă din acestă ană, din causă că legea pentru în- 
cvartirare pricinuesce cheltuell în sumă de 1.630,029 fl. 
Deoreee însă după amintita lege au să se plătăscă bani 
de cvartiră deja pentru 1886 și deci se cere în acestă 
scopă ună credită suplimentară de 1,614,000 fl., com- 
parațiunea numai atunci e corectă, dăcă acăstă sumă ae 
socolesce la bugetulă din acestă ană, in care casă bu- 
getulă de față apare cu 338,209 fl. mai mică ca celă 
din anulă acesta. Bugetulă de răsboiu e în genere o grea 
povară, dăr deoreee e întocmită cu cea mai mare cru
țare, recomandă oratorulă spre primire bugetulă.

Akusiu Beothy acceptă ordinariulă în generală, dăr 
unele aparițiuni -deșteptă îngrijiri. Așa d. e. credite su
plimentare ar fl să se cără numai pentru cheltuell pre
văzute mai nainte, ăr nu pentru cheltuell ce le-ar fi pu
tută prevedea administrațiunea armatei. Amintindă apoi 
broșura apărută despre «puterea armată a monarchiei 
austro-ungare în ora a 12-ea,< întrebă, dăcă e adevărată 
că noulă sistemă îngreuiază mobilisarea și că fortifica- 
țiuniloră dela Przemysl, esecutate cu mari cheltuell, le 
lipsescă tunurile corespundătore.
Ministrulă de răsboiu Bylandi-lîezcZi dice, că broșura 
conține nenumărate neadevăruri. Organisarea de adi a ar
matei e mai avantagiăsă decâtă cea de mai nainte. Mo
bilisarea nu cere acum nici jumătate din timpulă, câtă 
cerea mai nainte. Ce privesce Przemysl, tortăreța e 
provădulă cu doritele tunuri moderne. Imputareă făcută 
artileriei e fără temeiu, artileria s’a îmbunătățită, ceea 
ce au recunoscută și specialiștii militari streini.

Thaddaus Pnleszky dice, că bugetulă 'de răsboiu 
va cresce din ană în ană, căci acăsta este o urmare 
naturală a desvoltării și organisării. Cu tote astea, 
bugetulă e întocmită cu economiă, căci armata nostră 
stă în privința gageloră și a nutrimentului multă indă- 
rătulft altoră armate. .

Raportorulă Ralcovszlcy dice, că sporirea bugetului 
e o urmare naturală a pretențiuniloră armatei și institu- 
țiuniloră din țără.

După ce comisiunea a primită in generală ordina- 
rulă, trecu la desbaterea altoră cestiunî, mai alesă a lo- 
curiloră din academiile militare.

Raportorulă Ralcovszlcy constată, că numărulă ele- 
viloră ungari la cele două academii militare din Viena 
cresce mereu. Nici din punctă de vedere militară, nici 
de serviciu, nici financiară nu e consultă a se mai înfi
ința o nouă academiă, deoreee în cele două din Viena 
mai suntă vacante încă 54 de locuri,

Bela Grimwald nu e mulțămită cu acăsta. Scopulă 
nostru este, să se ușureze câtă se p6te tinerimei ungare 
a se educa în institutele militare superiore, ceea ce cu 
sistemulă de adi nu e cu putință. E în interesulă pu- 
terei armate a monarhiei și ală Ungariei, ca să se nu- 
măscă oficeri câtă mai mulți Unguri, și deci e nevoiă de 
înființarea unei academii militare în Ungaria cu limba de 
propunere ungurăscă. Cere să ia comisiunea o resolu- 
țiune în acestă sensă.

Ministrulă de răsboiu Bylandt-Rheidt observă, că 
nici în academii, nici în celelalte scăle militare nu se 
impune limba germană; intrarea tineriloră unguri în ar
mată e cu bucuriă salutată.

Emeric Jvanlca accentuăză că numărulă eleviloră 
unguri în academii a crescută multă și speră deci că 
voră întră mai mulți Unguri în armată. Intrăbă apoi, 
câți Unguri suntă în scălele de cădeți?

Virgil Szilagyi încă găsesce necesitatea d’a se în
ființa academiă militară în Ungaria cu limba de propu
nere ungurăscă.

Raportorulă Ralcovszlcy declară că se’nvoesce cu 
scopulă acesta, care se va ajunge însă numai în mo
dulă arătată mai susă.

Akusiu Beothy intervine pentru înființarea acade
miei în Ungaria.

Moriz Wahrmann <|ice, că comisiunea vră să ese- 

cute înființarea academiei în modă practică, dăr e în
trebare, ținendă sămă de cheltuelile cele mari ce s’ară 
cere, dăcă și delegațiunea austriacă primesce acăstă 
hotărîre.

Prileszlcy vorbesce în același sensă, pe când Rud- 
nyanszlcy e de părerea lui Grunwald.

Maioritatea comisiunei respinse propunerea lui Grun
wald, primindă espunerile raportorului, precum și cea 
privitore la instrucțiunea limbei maghiare

Raportorulă Ralcovszlcy constată că dintre 2028 
elevi, 588 au primită instrucțiune în limba maghiară. 
Intre aceștia 51.8 au fostă din țările coronei ungare. In 
institutele de cultură maghiare suntă cu totulă 476 
Unguri.

Alexandru Hegedils propune, ca elevii din institu
tele militare din Ungaria să se instrueze în mai mare 
măsură în limba ungurăscă. '

Bela Grunwald ^ice, că în institutele militare de 
învățămentă nu se ține sămă de planulă instrucțiunei 
unguresc!, care se face într’o oră pe săptămână, pe când 
limba germană se propune în șăse, cea francesă în pa
tru. La acăsta mai vine, că limba de instrucțiune, con- 
versațiunea și chiar corespondența e cea germană. Ur
marea e, că fii noștri se desnaționalisăză, simțămintele 
loră se strică prin cărțile de învățămentă, cari suntă 
fără simțăminte naționale, și chiar cărțile istorice con
țină în mare parte neadevăruri. Dăr deărece nu e nici 
în interesulă armatei, ca tinerimea să se germaniseze, 
oratorulă propune să se aviseze ministrulă comună de 
răsboiu, ca în institutele militare din Ungaria, ținându-se 
sămă de raporturile de serviciu ale armatei comune, elevii 
să învețe obiectele de învățămentă în limba ungurăscă

Emeric Jvanlca nu găsesce întemeiată învinuirea 
desnaționalisării. Și elă a primită instrucțiune în insti
tute militare, fără să fi încetată a fi ună bună patriotă 
ungură. Der și elă găsesce, că nu e absolută necesară 
limba de instrucțiune germană, pentru ca să fiâ cineva 
ofițeră cultă. Nu trebue desgustată națiunea ungurăscă; 
cărțile de învățămentă să se cerceteze strictă.

Edmund Szalay încă dice că a fostă crescută în
tr’o academiă militară din Viena, fără să i se fi micșo
rată patriotismulă. Dăr că limba ungurăscă se propune 
într’o oră pe săptămână, asta’i ună regresă.

Moriz Wahrmann acceptă propunerea Iui Grun
wald, d’a fi în Ungaria limba de instrucțiune cea un
gurăscă.

Ministrulă de răsboiu Byland-Rheidt, declară că 
bucurosă 'împlinesce orl-ce cerere drăptă, dăr în cesti- 
tiunl de limbă se cere precauțiune, ca nu cumva, pe 
lângă dorințele naționale, în armata compusă din dife
rite elemente să ăsă deasupra fanatismulni limbei. Căr
țile de învățămentă se revidăză, mai alesă de istorice. 
Aci însă nu e lucru ușoră. Trebue ferită armată de is
torii cu păreri unilaterale. Cărțile se voră mai revida 
și speră că atunci nu se va mai obiecta nimică. Ce 
privesce limba de instrucțiune ungurăscă, s’ar pricinui 
prin acăsta zăpăceală. Va face însă, ca să nu se pro
pună limba ungurăscă numai într’o oră pe săptămână.

Cu acăsta s’a terminaiă ședința.

Atitudinea Angliei în cestiunea 
Orientului.

„National-Zeitung“ atrage atențiunea asupra 
unui articulă publicată în fdia toryistă „Nation 
Review“, subscrisă cu „Pliiloteuton“, asupra ati- 
tudinei Angliei în cestiunea Orientului, ală cărui 
autoră se presupune a fi Salisbury și care, dăcă 
acăsta e adevărată, ar da o însemnată lămurire 
discursului lui Salisbury.

Articululă arată, că ținta politicei germane este a 
împedeca orice alianță a Franciei cu o mare putere; de 
aceea Germania acordă Rusiei atâta libertate de acțiune, 
câtă o păte suferi Germania și puterile împretinite cu 
ea, dăr o strinsă alianță cu Rusia o evită. Politica 
Austriei merge simplu într’acolo, a lăsa în liniște lucruri 
neturburate, a împedeca orice convulsiune subită. Francia 
e cu totulă necapabilă și isolată. Italia urmăresce cu 
dibăciă o politică de bacșișă, va merge cu celă ce’i o-
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feră mai multă. Interesulă Angliei ar fi atinsă prin po
sedarea Constantinopolului de cătră Rusia; interesulă 
său îi impune însă d’a nu împedeca înaintarea Rusiei, 
dâcă afară de Turcia nici o putere n’ar apăra Constan- 
tinopolulă. Numai câtă atunci ar trebui Anglia să caute 
compensațiuni pentru ca să apere intrarea din Marea 
marmoră în Marea mediterană. In casulă estremă însă 
totă va găsi o putere gata a coopera cu ea împreună. 
Acesta pote fi numai Austria. Scopulă alianței austro- 
germane este numai d’a se apăra reciprocă Austria și 
Germania de Rusia, 6r nu d’a ajuta Austria pe Germania 
în casă de răsboiu cu Francia. Totă așa trebue să-și 
cruțe Germania puterile sale contra Franciei, nu pote 
așadâră păși pe față alăturea cu Austria în contra Ru
siei. Aliatulă naturală ală Angliei este deci numai Austria. 
Ajut.orulă Turciei și Germaniei numai mărginită pote fi, 
cu Austria din contră are să nutrescă Anglia cea mai 
strînsă înțelegere. Bunăvoința Germaniei va însoți tot- 
deuna pe aceste două puteri, deși aparența ar arăta 
contrarulă. Anglia are pe lângă acesta a chibzui, că 
ore nu e mai bine a întâmpina pe Rusia în Constanti- 
nopolă ori în Asia mică, unde află aliați, decâtă în 
Asia centrală, unde e avisată numai la sine însăși.

Din Scnpcina serbescă.
Deputatulă oposițională serbu Taușanovici 

a adresată ministrului președinte următdrea in
terpelare privitdre la ultimulG răsboiu bulgară 
și la actuala atitudine a guvernului sărbescu față 
cu noulu guvernă bulgară :

1. Ce schimbări s’au făcută în raporturile Bulgariei 
și Serbiei dela revoluțiunea din Filipopulă încoce, și ce mo
tive esistă că unulă și același guvernă a putută în
cheia acum cu Bulgaria ună tractată de amiciția?

2. Stă guvernulă serbescă și a<Șl pe basa tracta
tului din Berlină și pe basa menținerii echilibrului în 
peninsula balcanică ca înainte de răsboiu? Dâcă da, 
ce posițiune are de gândă să ia, în casă când o putere 
ar vătăma hofărîrile tractatatului din Berlină?

3. Decă guvernulă șl-a schimbată punctulă său 
de stadiu, prin ce se pote justifica acâstă repede schim
bare în politica esternă, cum se pote aduce acâstă pro- 
cedere în armoniă cu autoritatea și consecința unui stată 
și cu grelele jertfe ce le-a adusă Serbia în răsboiulă bul
gară pentru menținerea tractatului din Berlină?

4. Ce atitudine are de gândă să ia guvernulă față 
cu Bulgaria., decă influința Rusiei în Bulgaria ar ajunge 
să fiă dătătore de măsură?

5. Crede guvernulă, că tractatulă de amicițiă în
cheiată cu guvernulă bulgară provisoriu, nerecunoscută 
de marele puteri, va fi respectată și de guvernulă de 
mai târcjiu stabilă și definitivă?

Să aștâptă se răspundă ministrulă de eslerne Fra- 
nassovici. _________

SOIRILE PILEI.
Intr’ună articulă dela 10 Noemvre, «Ellenzâk» face 

o sdruncinătore declarațiune. Elă pune adecă întrebarea, 
că ore adevărată e că Țarulă tuturoră Rușiloră a omo- 
rîtă pe adjutantulă său? Țarulă însă refusă a răspunde 
fOiei ungurescl. Acestă tăcere .încăpățînată*  face pe 
«Ellenzâk*  să argumenteze astfelă: «Țarulă a comisă fapta 
ori în nebuniă, ori in tote mințile. Așaderă ori una, ori 
alta. Fiă că a lucrată ca nebună ori nu, pe tromî nu 
mai pote remânea, căci e înspăimentătoră a te gândi nu
mai la aceea, că sortea, averea, dreptulă, viâța a milione 

*) „Trandafiri și Viorele," Gherla 1884 pag. 44. 

de omeni atârnă de ună astfelă de autocrată*.  „Kolozs. 
Kozl.“ persiflâză pe isgonitorulă Țarului astfelă : «Vedemă 
că onor, nostru colegă are dreptate, der să chibzuâscă 
bine lucrulă. Nu e consultă a isgoni din Clușiu pe Ța
rulă numai așa dintr’o trăsătură de condeiu. Gândescă- 
se „Ellenzâk", ce încurcături s’ară putea nasce din acâsta 
în tâtă Europa. Bulgarii s’ară revolta, Rusia ar da nă
vală peste ei, noi peste Rusiâ, Franța peste Germania și 
ah, câți dintre noi nu s’ară despărți de viâță! Chibzu
escă bine acesta .Ellenzâk», să ’șl retragă stricta sa ho- 
tărîre și să se arate cu compătimire pentru viitărele vă
duve și orfani. Puținele revolvere de revoluțiuni (iascurl, 
ce au rămasă din timpulă de fericită amintire ală Tur- 
ciloră, nu suntă vrednice, ca oposițiunea de dragulă loră 
să aducă peste și așa multă cercata patriă periculele unui 
răsboiu; mai bine să ruginâscă mai departe amintitele 
arme. Ne rugămă să lase ’n pace pe Țar lăr.

—x—
„Normal-Verordnungsblatt« publică noua edițiune 

a hotărîriloră organice pentru cavaleria. In esență ră
mâne intactă organisarea de până acum. Cavaleria con
stă din 41 regimente și anume: 14 de dragonî, 16 de 
husari și 11 de ulani. Fiăcare regimentă să împarte în 
statulă majoră, 2 divisiunl de câte 3 escadrone de câmpă 
și 1 cadru de întregire, care în casă de mobilisare are 
să pună pe picioră 1 escadronă de întregire, 1 (even
tuală 2) escadrone de reservă, și 2 plutâne de cavale
riă de srată majoră; în fine la fiăcare regimentă esistă 
un plutonă de pionerl. Regimentele de cavaleriă suntă 
de principiu dislocate în acelă districtă teritorială mili 
tară din care se întregescă, și pe câtă se pote în ținu- 
tulă districteloră de întregire ale armatei, avisale loră, 
și întrunite în brigade de cavaleriă, eventuală în divisi- 
uni de trupe de cavaleriă. Se potă însă disloca la tre
buință și în afară de ținutulă corpului respectivă, după 
cum va cere repedea mobilisare pentra ordinea de bă- 
taiă. Regimentele de cavaleriă au să. mârgă în câmpă 
cu șese escadrone de câmpă pe lângă ună plutonă de 
pionerl și cu celă mai mare stată posibilă de călăreți, 
întrebuințându-se seu în legătură cu divisiunile, seu ca 
jrigade independente. Escadronele de reservă se între- 
buințâză la corpuri de armată și ca trupe de garmso- 
ne, escepțională și la serviciu de cavaleriă de stată ma
joră, care face servicii în cartierele generale și ale sta
tului majoră, apoi la magazinele de aprovisionare în 
câmpă.

—x—
Ministrulu ungureștii de finanțe a adresată tuturoră 

comisiuniloră administrative și inspectoriloră de dare, 
afară de celă din Budapesta, o ordinațiune-circulară cu 
privire la prescripțiunile esislente de dare. După acestă 
ordinațiune, fasiunile pentru darea de casă au să se îna
inteze dela 15 pănă la 30 Noemvre, cele pentru darea 
pe venită de clasa III și IV-a, apoi pentru darea pe in
teresele capitalului și pentru darea de rentă, precum și 
pentru darea mineloră pănă la 15 Ianuarie'; fasiunile în- 
datoririloră de taxă militară în cursulă lunei Februarie, 
ale întreprinderiloră obligate la dări de sâmă publice 
dela 15—31 Martie; în fine conspectele institutelor^ 
de credită și casseloră de economiă asupra intereseloră 
capitaleloră depuse la ele și anume relativă Ia interesele 
plătite în diua din urmă ale luniloră Martie, Iunie, Sep- 
temvre și Decernvre, relativă la interesele capitalisate însă 
în tjiua din urmă a luniloru Ianuarie și Iulie. Blanche- 
tele de fasiune au să se dea contribuabililoră fără plată 
de cătră primăriele comunale, respective de oficiele de 
dare. In Iunie anulă viitoră au să se facă însciințările 
privilâre la darea pe pușcă și pe vânată. Observămă

cu acestă ocasiune, că în privința dărei pe casă și pe 
venită classa IlI-a se va face de astădată o conscriere 
valabilă pe trei am.

—x—
Ministrulu ungureștii de agricultură, industria și 

comerțu a permisă ca in comuna Rodna vechiă, afară de 
cele două târguri anuale încuviințate, să se țină încă 
patru târguri anuale, și anume: Sâmbătă înainte de 26 
Februariu, în Sâmbăta din urmă a lunei Iuliu, în Sâm
băta din urmă a lunei Octomvre și Mercur! înainte de 
18 Decemvre.

—x—
In ultima adunare generală a representanței ora

șului Ilodmezb-Oșorheiii, ună titlu ală bugetului, în sumă 
de 350 fl. pentru bricege funcționariloră, a provocată o 
lungă desbatere. Funcționarii orașului adecă primescă re
gulată, din timpuri necunoscute, bricege ca dară de anulă 
nou. Representantulă Szamecz declară adunării, că ora- 
șulă are mai multă nevoiă de cei 350 fl., decâtă corpulă 
funcționariloră de bricege. Fișpanulă Ronay însă declară, 
că și funționarii comitatului Ciongradă și-au primită la 
anulă nou bricegele loră și că însuși Golomană Tisza 
n’avusese să obiecteze nimică. Asifelă titlulă bugetului 
a rămasă neschimbată. — Săraci contribuabili, la câtă 
bătaiă de jocă au ajunsă banii voștri, cu multe sudori 
câștigați!

Ministrulu honvedimei a ordonată printr’ună cer- 
culară, ca în districtele militare de întregire Nr. 2, 31, 
33, 34, 38, 39, 43, 46, 48, 60, 64, 66, 67, 71, 78,’ 
79, 83, 86 și 101 pentru recrutarea anului viitoră să 
se conscrie, spre eventuala întregire, classa a patra de 
etate,

In regimentulă de infanteriă austriacă Nr. 24 
se află, pentru a’ș! face educațiunea militară, doi 
orientali de familiă mare. Unulă e Iskender Khan, fiulă 
ministrului de răsboiu ală Persiei, fostă generală rusă. 
Tînărulă și inteligentulă oficeră părtă chipiu negru, cu 
■leulă persică. Iskender Khan e sublocotenentă și vor- 
besce perfectă nemțesce, elă va servi ună ană. Celălaltă 
e Mom Krob, ună Siameză, înrudită cu casa regală sia
meză. Mom Krob e cadetă sergentă majoră și va servi 
trei ani; vorbesce binișoră nemțesce. Amândoi și-au 
făcută prima educațiune militară în șcâla de cădeți din 
Viena.

—x—
D-lă Iânu Popii Reteganu, învățătoră și redactoră, 

face cunoscută, că s’a strămutată din Sâncelă la Rodna 
vechiă (0. Radna) totă în acea caltiate și că prin ur
mare acolo să i se trimâtă totă ce-lă privesce.

Se scrie din Caransebeșu, că cărăușulă Mateiu Un- 
gureanu din Șasea, ajunse în certă cu servitorulă câr- 
ciumarului Neculae Corneanu. Acesta interveni pentru < 
servitorulă său și se ’ncăeră cu cărăușulă. Ungureanu 
mușcă nasulă lui Corneanu pănă la osă și-lă înghiți. 
Bietulă cârciumară n’avu timpă să i-lă pună în socotâlă, 
fiindă dusă la spitală, der i-lă va pune judecătoria în 
mânile căreia se află cărăușulă.

—x—
Cetimă în «România Liberă»: „Ni se spune, că 

statua lui Tudoru Vladimirescu, care se va ridica în Cra- 
iova, este lucrată în Tera-cotă, de d. Jolnay Mariană. 
Peste șese săptămâni va fi turnată în bronză la Parisă. 
Cheltuelile voră fi acoperite parte prin noi subscripțiunl 
și parte din banii de care dispune deja comitetulă ins
tituită pentru ridicarea acelei statue.

FOILETONU.

Luna
în spiritulă creatorii alu poporului romanii.

(Urmare)
Este doră de codru și este doră de haiducă. Ună 

Jiană, ună Codreană, ună Pinfea, ună Deiană, au fostă 
voinici de codru; ei au fostă haiduci. Omeniloră buni 
și săraci le făceau bine, omeniloră răi și avari le făceau 
rău. Toți aceștia au luată lumea’n capă și au luată 
codrulă în moștenire din vre-ună motivă. Pre unulă l’a 
părăsită amanta, pre altulă nu l’au lăsată părinții să-și 
petrâcă tinerețea după placă, și âră.șl pre altulă l’au 
scosă părinții dela milițiă. Și ei sărmanii abandonară 
lumea, îmbrățișară vieța de codru și de pădure; se fă
cură păunașl de codru, struțișorl de munți și terârea 
tiraniloră.

Se înțelege de sine, că acești copii de codru nu 
suntă străini de lună, ea le este amică și neamică. Le 
este amică atunci când pauseză în fundulă codrului și 
le este inimică atunci, când suntă urmăriți. Cu tote 
acestea ună voinică cântă și se râgă la lună în urmă- 
torulă modă:

Luniță, luniță
Fă’mi o luminiță. 
Că am însărată

La umbră de gardă 
Cu doi călușei 
Negrii, mititei 
Și nu-să de furată, 
Ci-să de cumpărată 
Dela popa Viadă. 
Mărturiă-am dată 
Ieslea cailoră, 
Ușa grașdului 
Drumulă codrului !*)

Pănă aci poesia de iubire, și de haiduciă.
Der Românulă mai posede și încă în celă mai înaltă 

gradă, o speciă de poesiă, numită «poesiă satirică". Și 
în poesia satirică, cum vomă vedâ, încă e luna de față 
Satira e filosofia timpului. Rîsulă, buna disposițiune, 
pătrunderea și aflarea adevărului se stîrnescă prin sa
tiră. Cu câtă ună poporă e mai satirică și posede mai 
multă humoră, cu atâta e mai vioiu, mai de spirilă și 
mai înțeleptă Sapiența se manifestă în varii moduri: 
în vorbire seriâsă, în rîsă (sarcasmă fină și învălită în 
vorbe ad hominem), în glumă dulce și naivă, precum și 
în sinceritate puerilă, cari tote țîntescă spre descoperirea 
adevărului și spre derîderea falsului și neadevărului. De 
unde Horațiu: „Quamquam, quid vetat ridentem dicere 
verum (Sat. I. 1,24). De aci prin satira adevărată se 
esprimă adevărulă în modulă celă mai curată. Popo- 

rulă nostru românescă prin nimica nu spune adevărulă 
mai clară, ca și prin satiră, în ală său spirită prin es- 
celență glumeță. E tocmai ună ce admirabilă, că Ro
mânulă, pre lângă totă barbaria timpuriloră, nu a căzută 
în o flegmă spirituală așa precum s’ar fi așteptată. Din 
contră, elă șl-a păstrată spiritulă său glumeță, elă nu a 
încetată a fi satirică și glumeță.. Der cu câtă o satiră 
e mai fină, cu atâta putemă conchide Ia mai bună edu
cațiune a aceluia, ce o predă; ba chiar în fineța satirei 
esistă adevărata satiră!... Românulă dice: „Unde dai și 
unde crepă« și în acâstă cj’cere cuprinde mai de-apr6pe 
spiritulă și caracterulă satiricei; căci Românulă prin 
vorbe frumâse și glumețe stîrnesce cugete seriâse. D. e. 
«M’am culcată în tindă, ca să ajungă mai degrabă la 
orașă;" seu: «Gazda păcătuesce, sluga se pedepsesce;" 
său în cânteculă: „Cine-o pusă crâșma în drumă, n’a 
pus’o de omă nebună;» sâu: «Au scremută munții și au 
născută ună șorece" ; sâu: «Pungă gola, straiță ușoră» 
etc. Și precum Românulă e poetă dela nașterea și na
tura sa, și precum elă amorulă, dorulă, eroismulă, jalea 
și bucuria le exprimă în poesiă, ăstă-modă esprimă dân- 
sulă rîsulă și falsulă în poesiă, prâ fireșce sbiciuindu-le. 
Nici luna nu a rămasă de Română nesatirisată sâu ne 
adusă în joculă satirică. Despre ună omă galbenă se 
cjice, că se uită multă la lună; despre ună omă, ce nu 
se satură nici cândă, poporulă 4* ce ar fi io stare să
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țliarulă ^Fremdenblatl*  scrie ună articulă fârte 
frumoșii Ia adresa Reginei României. In acestei articulQ 
se spune, că Regina are gata o înouă operă intitulată: 
„Din regatulă Carmen Silvei/. Partea 2. Istoria și po- 
vesti“.

mănânce și luna; despre o mâncare nefârtă, Românulă 
cjlice că e fertă la lună; așa:

Că mâncarea nu-ți-e bună
GândescI că-i fârtă la lună. Seu în urmă- 

torulă cântecă la închinarea găinii la nuntele țărănesc!.
Oiu! săracă găinușe
Cum te oiu apuca de gușe 
Și te-oiu svârli păn’ la ușe, 
Dela ușe pănă’ntindă, 
Socăcița să te prindă, 
Și să te frigă la sore, 
Ca să-ți riă carnea mole,

Său: Dăcă te-ar frige la lună: 
Sciu că ți-o fi carnea bună!

*
Nu mai mică rolă jâcă luna și în poesia literară. 

Cine ar fi în stare să ne numere tote poesiild literare, 
în cari apare luna? Și cine scrie versuri de amoră să 
nu aibă de lucru cu luna? Luna și er luna! Ea e țipă 
de frumsețe, ea e țipă de doră, ea e țipă de amoră, 
de întristare, de jale, de compătimire. Și care poetă li
rică amorosă, făcândă asemănări și alegorii poetice uu 
se servesce spre acăsta de lună? D. e. Frumbsă ca luna, 
ca luna bălăiâră, cu surîsă tainică ca luna, cu față 
blândă ca luna, cu mersă maiestatică ca luna. Și care 
poetă lirică, scriindă versuri de amoră, nu’șl ia luna 
de martoră pentru momentele fericite de amoră ? Așa d. e.:

Era o seră lină și luna strălucia,
Er’ mândr’a-ml în grădină cu doră la min’ privia.

_________ (Va urma.)

I
---- X—

Astă sără Luni, trupa teatrală germană va juca 
„Der neue Stiftsarzt", comediă în 4 acte de M. și L. 
Gănther. Mâne sără, Marți, se va juca în beneficiulă 
d-lui Cari Rosen marea dramă istorică de Schneider „Der 
Mann mit der eisernen Maske*.

Discursulti lordului Salisburi.
T6te diarele englese se ocupă cu discursulti 

primului ministru Salisbury, ținutu cu ocasiunea 
banchetului dată în ondrea lordului primarii. 
Dintre tdte arnti pută dice, că numai „Pali Mall 
Grazette“ nu este mulțumită cu discursulu lor- 
dolui Salisbury, care constitue cea mai colosală 
prostiă. Ea dice:

Nu-i vorbă, dăcă Salisbury a voită din adinsă să 
lovăscă în Rusia, atunci a isbutită. In ce privesce acu- 
sațiunea sa, că aurulă străină a amăgită pe conspira
torii bulgari, nu esistă nici cea mai mică dovadă, și 
fără indoială nici nu păte fi adevărată. Cu tote acestea 
uoi nu credemă că Salisbury este ună heroidă de res- 
belă; din potrivă, discursulă ne arată îndrăsnăla preme
ditată a unui omă, care scie că pacea este pe deplină 
asigurată. De aceea a putută să fie câtă mai bogată 
în frase sforăitâre. Efectută netă ală discursului va fi 
că va încuragia pe Bulgari d’a o rupe cu desăvârșire cu 
Țarulă și astfelă a provoca ocupațiunea, de care ne 
tememă.

Pe când însă discursulă lui Salisbury nu scapă pe 
Bulgari, Austro-Ungariei îi pote creia o situațiune peri- 
culâsă. Deja îlă costă multă bătaiă de capă pe împă- 
ratulă, ca să țină în liniște pe Maghiari. Discursulă lui 
Salisbury îi va îngreuia posițiunea. „Eu v’așteptă, pen
tru ca să începă*  astfelă sună semnalulă dată de Sa
lisbury, și pole că Maghiarii credă, că acestă semnală 
este adevărată, ceea ce nu este. Din nenorocire însă 
principele de Bismarck va esplica Austriaciloră ce plă- 
tesce gasconada lui Salisbury.

Celelalte diare englese apreciază în modu 
favorabilă discursulu.

O după ainedA la castelulu Peleștt.
Sub acestă titlu. ,,Fremdenblatt“ publică 

următorulu articulă despre care facemă mențiune 
adi la soirile cailei:

Maiestatea Sa Regina Elisabeta din România ne 
poftise la ceaiu. Era să facemă musică, dăr venindă 
vorba despre poesiă și literatură, regina a fostă atâtă de 
bună și ne-â cetită unele părți din cea mai nouă operă 
a sa, nepublicată încă: „Din regatulă Carmen Sylvei. 
Partea 2. Istoriă și povești*.  In fața acestei musicl o 
uitarămă pe cealaltă.

Vocea adâncă, de metală 1 a augustei poete este ca
pabilă de orice modulațiunl; ne făcea când să rîdemă, 
când să fimă mișcați și dicțiunea ei nu este nici artifi
cială nici studiată; curge vorba de pe buzele ei „prâs- 
pătă ca rouă și clară ca unda“ după cum cântă Car
men Sylva în cânteculă ei »Mai multă lumină*.

Poeta deschise cartea: »Aci este ună terenă încă 
neesploatată', ijise ea, „prea puțini cunoscă baladele și 
marile evenimente istorice din trecutulă României. Pen

tru a culege tote acestea, a trebuită să’mi dau multă 
ostenâlă".

In schimbă însă opera este prețiosă din mai multe 
privințe. S’ar putea dice că Carmen Sylva este prima 
istoriografă populară și prin urmare cu adevărată ro
mână.

La ce au folosită vechile și neînsuflețitele cronici, 
care zăcâu ascunse în mănăstiri? Puțini puteau descifra 
scrierea cirilă șică lugării, cari ară fi fostă p6te în stare, 
n’au avută nici destulă carte, nici destulă avântă ală 
spiritului, pentru ca să aprețieze acâstă comâră. Tinerii 
din familiile cele bune, cari își făcuseră studiile în Pa- 
risă, au dovedită puțină interesă pentru suvenirile pa
triei, învăluite într’o negură mitică.

Neobosita și omnilaterala străduință a reginei a 
scosă bogățiile Ia ivâlă. Ce frumosă parte din istoriă, 
dela Decebală și Traiană pănă în dilele ndstre, se des
fășură inaintea ochiloră noștri! ’Ți vine a crede că vre
murile vechi trecă, întrupate, pe dinaintea nostră: To- 
tulă este nou, neașteptată și pdrtă încă timbrulă origi- 
nalităței neatinse.

Națiunea română, în tinerețea ei, a fostă ca ună 
tenără erou în adormire. Eroulă se odichnesce încă, 
der membrele lui sburdă de vânjosiă și fața pe jumătate 
de copilă, pe jumătate de bărbată, îl este nobilă. Elă 
viseză de păduri și vănătore, de îndrăsnețe escursiunl 
călare, și de duiose cântece pline de presimțiri, apoi, 
bine înțelesă încă în visă, pune fluerulă la buze, ună 
tonă limpede străbate în amurgulă dilei și mărețe fapte 
trecă una după alta prin mintea tânărului. Ceea ce i 
se arată în tinerețe, a obținută la vârsta de bărbată. 
Devotamentă și credință, vitejiă, respectă de bătrânețe, 
nobleță de sentimentă și ună adâncă sentimentă poetică, 
tote i suntă proprii. Ca o flore de minune, ce se des
fășură în colori viue, strălucesce istoria Româniloră din 
evulă mediu. Bărbații suntă eroi în resbele și sfinți în 
același timpă. Domnesce între ei o virtute cum domnea 
între primii creștini. Femeile suntă frumâse și nevino
vate ca crinii cei plăpânzi. Câtă eroismă necunoscută, 
adevărată, se deschide înaintea nostră! Și la acestea se 
adaugă scene poporale din presinte, cari scene prin par
ticularitățile loră îți amintescă moravurile patriarchale.

Se <|ice că nu ar mai esista adevărate cântece po
porale eroice. Opera Carmen Sylvei împlinesce acestă 
lacună. Stilulă este adecvată fiăcărei tradițiunl și nu 
in felulă d’ațl lăsa impresiunea unei munci îndelungate 
și a unei ciopliri sirguinciose ; nu îți reproduce de câtă 
vechia tradițiune; este energică, esactă, originală și mai 
de multe ori plină de o adevărată poesiă.

Aci nu întâlnesce omulă moderna disecare a carac
terului, nici o zugrăvire obositbre a situațiunei, nu ună 
efectă premeditată. Ună cuvântă, o frasă — și ună ca- 
racteră avemă înaintea nostră; ună contrastă — și o 
iconă admirabilă, o întregă istoriă s’a creată.

„Credeți, că va avea succesă cartea?*  întrebă 
regina.

„Fără îndoială*',  fu răspunsulă, ,,o operă atâtă de 
originală și plăcută trebue să „secere aplause11.

Sfârșitulă se compune dintr’o descriere a unei seri 
la castelulă Peleșă. Cu multă amabilitate autorea vor- 
besce despre sine, despre domnișorele de onâre, 
despre Alexandri, poetulă română, actualmente minis- 
trulă României la Parisă, căruia este închinată partea a 
doua din „Regatulă Carmen Sylviei“. Unele balade și 
povești suntă comunicate de dânsulă Reginei.

APELt,
cătră onorații alegetori de membri ai congregațiunei co- 

mitatense din Aradu.
De 6rece pe diua de 20 Noemvre nou a. c. s’a 

fixată noua alegere de membri ai congregațiunei comita- 
tense în locuia celoră sortați, subscrișii din însărcinarea 
on. comitetă executivă națională venimă cu totă res- 
pectulă a atrage atențiunea on. alegători, ca să stăru- 
âscă îu cerculă loră de activitate pentru a se alege ori 
realege bărbați probați și aderinți ai causei naționale.

Alegerile se țină în cercurile următâre, în locuia 
celoră sorțațl, numindu-se deodată domnii recomandați 
pentru noua alegere:

1. Pecica română: cerculă 1: Kâlai K. Gyula, Jlexa 
Igrișeanu, Ioane Ardeleană, Ioană Loncear; cerculă II: 
Nicolae Philimon, Iancu Bodroșiană, Emanuilă Caracioni. 
Se recomandă : Dr. Ciadană, Alexa Igrișeanu, Ioane Ar
deleană, Ioană Lonceară; cerculă II: Nicolae Philimon, 
Iancu Bodroșiană, Emanuilă Caracioni.

2. Semlacă: Rajla Zigismond, Petru Hornoi Se 
recomandă: Petru Ilornoi, Vasiliu Mangra

?. Curticiu: Farago Gyula, Mladin Mozes, Budai 
George, Tabajdi Kâroly. Se recomandă: Dr. G. Plopă, 
Moise Mladină, George Budai, George Bragia.

4. Sâmbăterii: Petru Cociuba, Paulă Milovană, Te- 
rențiu Rațiu. Se recomandă: Nicolae Conepanu, Pavelă 
Milovană, Dr. Demetriu Magdu, E. B. Stănescu.

5. Giorocă: Isaia Monția, Vittich Sândor, Horovitz 
Lipot. Se recomandă: Isaia Monția, George Purcariu, 
George Siclovană.

6. Berzava: Acs. Mihailoviciu, Volthier Adam, Szâ- 
kely Albert, Neszly Iânos. Se recomândă: Ac. Mihailoviciu, 
Dr. G. Vuia, V. Mangra.

7. Radna: Ternajgo Iozsef, Demetriu Romană, Ga- 

briel Papp. Se recomândă: Dem. Romană, Gabr. Papp, 
I. Vuculescu.

8. Totvaradia: Vasile Beleșiu, Kosztolany Imre, 
Brisztyanszki Endre. Se recomândă: Vasiliu Beleșiu, 
Gregoriu Ventel, Dr. Petru Pipoșiu.

9. Soborșină: Horovitz Băla, Ioană Popoviciu, Ven- 
drizky Iânos. Se recomândă: Ioană Popoviciu, Dr. Dem. 
Ilorvath, Teodoră Ceontea.

10. Petrișiu: Ioană Beleșiu, Augustă Hamsea, Va
sile Mangra. Se recomandă: V. Mangra, Aug. Hamsea, 
Ioană Beleșiu.

11. Siria română: Mitru Secula, George Popoviciu, 
Nicolae Doboșiu, Gavria Cristea, Rista Lugoșiană. Se re
comândă : Dr. I. Hotarană, R Ciorogariu, Ioană Bog
dană, G. Popoviciu, Mitru Secula.

12. Covasințiu: Nicolae Schauer, Ioană Caracioni, 
Se recomandă: Ioană Curea, Nicolae Schauer.

13. Siria maghiară: Torok Arpâd, Gabrielă Arde
leană. Se recomândă.

14. Pancota: Kolacsek K„ Iosifă Nistoră, Schmurâk 
Ig. Se recomândă: Iosifă Nistoră, Simeonă Buda, Pavel 
Tulcană.

15 Tăuțiu-, Vysârhely Rezso, Kis Lajos. Se re
comândă : Georgiu ielescu, Nica Dem.

16. Drauțiu: Lovich Gyula, George Rațiu, George 
Carabașiu. Se recomândă: Georgiu Rațiu, Georgiu Ca- 
rabașiu, Ioană Câmpiană.

17. Agrișiu: Avramă Popoviciu, Ștefană Lele, 
George Barabașă, Vertân Pâter. Se recomândă: Avramă 
Popoviciu, Ștefană Lele, Georgiu Barabașiu, M. Bogdan.

18. Ternova: Barta Ferencz, Bons K. George Ne- 
delcu, Petru Modorană. Se recomândă: Georgiu Nedelcu, 
Ioană Bogdană, Petru Modorană, G. Micula.

19. St. Ana veche (Kornlos): Teodoră Pappă,
Const. Popoviciu. Se recomândă. (Va urma.)

Ultime soiri.
Atena, 12 Noemvre. — In Sevastopolă se 

continuă cw zelă pregătirile militare. Tote provisiu- 
nile de mijloce de traiu trebue se se predea pănă 
la 15 curentă.

Lembergă, 13 Noemvre. — „Przeglond“ află 
din Petersburg, că voivodulă Blazo Petrovicî, o 
rudă deaprdpe a prințului Neculae din Munte- 
negru, e candidatulu Rusiei pentru tronulu 
bulgarii.

Ternova, 13 Noemvre. — In locuiți lui Ka- 
ravelov s’a alesă regentă președintele de pănă 
acum ală camerei Zsivlcov.

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

SOFIA, 14 Noemvre. — Scirea „Agenției 
Havas“ : In cercuri1 e bulgare se dice că, după ce 
prințulă Waldemar a refusată alegerea sa ca prin
cipe ală Bulgariei, singura resolvare a cestiunei 
pentru Bulgaria ar consta în realegerea prințului 
de Battenberg. Se vorbesce că și Ilaulbars s’ar fi 
esprimată, că Țarulă Busiei n’ar avea nimică de 
obiectată contra realegerii unanime a prințului Ale
xandru de Battenberg.

Kaulbars s’a grăbită a desminți înaintea co- 
responderttului „Agenției Havasil esprimarea ce i se 
ascrie, adăugendă că o înțelegere între Țarulă și 
între Alexandru de Battenberg o socotesce impo
sibilă.

DIVERSE.•
Prorocirea unui alu doilea potopii. — Cunoscutulă na

turalistă Rudolf Falb a ținută la Viena la 3 Noemvre 
înaintea unui publică numerosă o conferință despre în- 
rîurirea lunei asupra timpului. Oratorulă critică cu as
prime pe acei învățațl, cari se ocupă de sciințele natu
rale fără a posede cunoscințele matematice atâtă de ne
apărată trebuinciâse, cari mențină și apără o părere 
greșită, chiar atunci când esperiența a dovedit’o eronată. 
Apoi dice că teoria lui despre înrîurirea lunei asupra at
mosferei este întemeiată și dovedită prin jîmplinirea pre- 
vestiriloră sale de formațiuni de furtune la 26 Februa
rie 1877 și la 9 Martie 1883. Nu este de locă sur- 
prindătoră, cjice elă, că luna, care produce flucsulă și 
refiucsulă mărei, esercită o mare înrîurire asupra atmos
ferei, ună elementă multă mai impresionabilă decâtă 
apa. In fine, spre a dovedi infalibilitatea calculațiunilor 
sale, prorocesce pentru dilele dela 6 pănă la 8 și apoi 
pentru. 20 Februarie anulă viitoră, formațiuni de vijelii 
seu furtune și ce e mai curiosă pentru anulă 6400 după 
nascerea lui Christosă maximulă ploiloră, adecă ună 
ală doilea potopă. Cine va putea să desmintă pe dom- 
nulă Falb pentru acesta de pe urmă prorociă ? N’avemă 
a ne teme d’aceea catastrofă, nici noi, nici strănepoții 
noștri, căci după trecere de patru-cjecl și cinci de secuii 
nici o urmă nu va fi rămasă de noi și de urmașii noș
tri, nici de profetulă Falb, care a întrecută pe Nostra- 
damus. Elă sprijină profeția lui prin calculata împre
jurare, că în anulă 6400 se va întîmpla cea mai mare 
apropiere ecuatorială a lunei, combinată cu cea a s6- 
relui.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 248. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

iUursniu la Lurssa da ^Ziena
din 13 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103,20
Rentă de h&rtiă 5<>/0 . . 92.75 
împrumutul»! căilorâ ferate 

ungare..........................151.30
Amortisarea datoriei căi

lorâ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.40

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

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 105.10
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5, —
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ..............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vinâ ung............................98.75
Imprumutulâ cu premiu 

ung..................................122.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90 
Renta de hărtiă austriacă 83.75 
Renta de arg. austr. . . 8485
Renta de aură austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 138 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 877 —
Act. băncel de credită ung. 292.75
Act. băncel de credită austr. 282.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.92
Napoleon-d'orI .... 9.92 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61,45 
Londra 10 Livres sterlinge 125.85

Cota oficială dela Bl Octomvre st. v. 1886.

Bursa «8© KuesareseL

Cump. venă.
Renta română (5%). . 9P/2 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6°/0) . . 88i/2 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103x/a 101—

* „ » (5°/o) • 871/, • 88—
» » urban (7%) . . 100Va 101—

» (6°/o) • 92— 93—
’ > » (5°/0) . . 84— 847,

Banca națională a României 500 Lei 1010 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

< » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 16.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.04-- 2.05

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45
Argint românesc .... A 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.88 > 9.91
Lire turcesc!..................... . . » 11.22 > 11.25
Imperiali......................... . . » 10.22 » 10.25
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble RusescI................. . . » 117.— > 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Lititațiune pentru esarendare.
Scalda dela „Valea vinului“ 1 ără depărtare de Bocnă vechia, 

ae va da în arendă cu prețulă de 10 (dece) fl. pe anii, pe timpu de 20 
(doue-deci) de ani. încependu din 1 Iamiariu 1887, dăr cu îndatorire din 
partea arendatorului, ca să facă din nou întrăga scaldă adecă și basi- 
nele, și totă ce se ține de ele, și la ună locă acomodată și corăspundă- 
toră isvăreloru ei, celă puțină în estensiunea, în care suntă astădi.

Pe loculă de 4 jugăre ală fondului de stipendie, pe care se află 
și scalda, arendatorului îi va fi permisă a edifica din ală său, fără vre-o 
rebonificare, ospetăriă și întocmiri accidentali la aceea, său de pătră său 
cărămidă, său de bârne de molidă, cari după espirarea arendei voră ră
mânea proprietate a fondului de stipendie. Vadiulă spre a pută parti 
cipa la licitațiune va fi 20 fl. v. a.

Terminulă pentru licitațiune se pune pe 19 Decern vre 1886 dela 
9 pană la 11 înainte de amădi, pană când se primescă și oferte în scrisă, 
timbrate, sigilate și provăcțute cu vadiulă de 20 fl. v. a.

Informațiuni mai de aprăpe se dau aici în ărele dela 8—12 ăre 
diminăța, și dela 3—6 după amădi pană la d’ua licitațiunei.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali districtuali. z

Năsăudă, 16 Octomvre 1886.
Președintele: lonu Ciocanu. Secretară: loacllimu MureșiailU.

Lât t am:
Beszterczen, 1886 evi November ho 1-en. 2—2

Bl’. Bânffy Dezso, foispân, kirâlyi biztos.

Nr. 1225/1886 
a I. se. c. d.

Escriere de concursă.
Pentru ocuparea postului de perceptore la fondurile scolastice 

centrali, districtulă Năsăudă, se escrie concursă cu terminulă pe 31 De- 
cernvre, 1886 pănă la 6 ăre săra, pănă când doritorii de a avă acelă 
postă, cu care e împreunată salariulă de 600 fl. v. a. pe ană voră avă 
a-și da suplicele la subscrisa comisiune, de ăre-ce mai târdiu nu se voră 
primi. Concurență voră avă a dovedi, că sciu manipula cu bani Ia 
cassă și a porta socotelele și cărți de evidență.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali din districtulă

Năsăudă, 16 Octomvre 1886.
Președintele: Secretarulă:

lonu Ciocanu. loacliimâ Muresianu.
L â 11 a m:

Beszterczăn, 1886 ăvi November hă 1-ăn.
Br. Bânffy Dezso.

foispân, kirâlyi biztos. 2—3

Mersulu trenurilor!!
Valabila dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia S^redealîî-Budapesta și pe linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

iPredeaIîi-JBudapesta JSiidapesta—Predealtt

BucurescI

Predealu (
(

Timișâ

Brașovâ 

F’eldiâra
Apatia 7
Agostonfalva 
Homorodâ
Hașfaleu

(
(

(
(

Sigliisdra

[JElisabetopole
Mediașâ
Copsa micii
Micăsasa
Blaștu
Crăciunelâ
Teiușft
Aiudâ
Vințulâ de 
Uiora
Cucerdea
Ghirisft
Apahida

Clușin

Nedeșdu
Ghirhbu
Agliirișâ
Stana
Huiedin fi
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văs4rhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare ( 

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-posta

Viena !

susti

(
(

Trenă 
de 

peraăne
Tren 

accelerat

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5.3
5.10
5.36

4.50

TrenG 
omnlbus

Trenă 
omnibuB

9.32
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

| 8.00

4.10
5.02
5 4!<

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
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

6.0ă

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Var^d-Velencze
Fugyi-Vâsărhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nedeșdu

Clașiu

Apaliida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Yințulâ de 
Aiudâ 
Toinșâ 
Crăciunelâ 
Blașâ 
Micăsasa 
flopșa lait. 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Ilomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi

Timișâ

(

I

f

(

Predealu

BucurescI

(
(

Nota:. 6rele de nopte suntâ cele dintre liniile grose.

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

TrenG 
omnibut

Trenu 
de 

persdne

TrenG 
omnlbus

11.10
-

—
1

7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 206 - -
— — 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 —
— — 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.C0 __ — — 11.14
2 35 __ — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 _ — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.C0 — — 2.18
4.3 => — — 3.03
5.12 — — — 3.49

4.280.37 — — —
7.03 __ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 __ — — 7.46
8.41 __ — — 8.25
9.21. — — — 9.15
— 5.45 — — —
— 6.22 — —
— 6.47 —
— — — — —

11.45

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

Teiușft- & a*  sud ft-B u da jrest» Budapesta- Iradft-Teiușft.

TrenG 
omnlbus

Trenu 
omnlbus

Trenu de 
peraăno

TrenG de 
persdne

TrenG 
de penâiie

TrenG 
omnibuf

Teiușft
Alba-Iulia

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —

11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josu 12.30 — 4.22

Szolnok 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
Siinem (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branieica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia
Gurasacia

3.55 — 7.28 Radna-Lipova
Conopă

5.41 7.10 8 36
4.08 — 7.40 6 09 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 Branieica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42 —

Glogovață 7.59 — 11.25 Siineria (Piski) 10.35 11. 07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( _ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 — -

Budapesta _ - 1 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 _
Viena — - 6.05 Teiușft 1.29 1.41 —

Aradft-TisffiiSș<(ira Sismerisi (Piski) iPeilroșeufi

Trenfi TrenG do TrenG Trenîi de Treafi TrenG
omnlbna persdne mixt persone omnibufl mixt

Aradft 5.48 6.05 SissacrS» 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nemeth-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 — — — Ba?iița 3.05 — 6 41
Timișftra 9.02 — 9.08 iPetroșenl 3.37 • 7.12

TiMfiișftra-Arad ft Petroșeni—Simeria (Piski)

TrenG de 
persăne

Trenu de 
persăne

TrenG 
omnlbus

TrenG 
de pers.

TrenG 
omnlbus

TrenG 
mixt

Timișftra 6.25 ___ 5.00 Petr®șeB»i 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Ararâft 9.27 — 8.17 SÎEwerHa 1.53 — 10.31


