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In ședința de Sâmbătă a delegațiunei un

gare; ministrulă de esterne Kalnoky a făcută o 
lungă espunere asupra cestiunei bulgare.

Din cele spuse de contele Kalnoky resultă, 
că la mari speranțe n’au s& se aștepte Bulgarii. 
Amu putea că sunth sacrificați pe jumătate
și că Rusia are destulă mână liberă d’a chinui 
încă multă vreme pe Bulgari, prin agenții ei*

Acostă împrejurare ne face a crede, că tră- 
gănindu-se cestiunea bulgară în starea ei actuală 
acută, lăsându-se agenții ruși să facă ce voescă 
înBulgaria, lucrurile nu voru ajunge la bună 
sferșitu.

Ne mărginimti a reproduce adi espunerea 
ministrului Kalnoky cu răspunsurile ce le-a dată 
la întrebările singuraticilor^ delegați:

Ministrulă de esterne Kalnoky accentuă înainte de 
tâte, că la tractarea și judecarea cestiunei bulgare tre- 
bue să se facă deosebire între ceea ce este curată bul
gară și între ceea ce este europeană și atinge prin ur
mare și interesele nâstre. Interesele nâstre zacă acolo, 
unde vină în considerare parte cestiunl de principiu, parte 
drepturi generale, cari privescă tractatele. Cum procedă 
Bulgarii în politica loră internă, ce se’ntâmplă în Sofia, 
ne este indiferentă întru câtă acele puncte esențiale nu 
suntă atinse.

Natura și ființa principatului bulgară, cum l’a creată 
tractatulă din Berlină, au se rămână neatinse și puterile 
au grăua dâr importanta datoriă să vegheze, ca acestă 
principiu fundamentală să nu se vateme.

Ceea ce cu dreptă irită mai multă opiniunea pu
blică este misiunea generalului Kaulbars. Der atitudinea 
acestui agentă este numai o fașă, căreia i se dă prea 
mare însemnătate. In faptă, prin atitudinea sa n’a ob
ținută nimică, ce ar putea influința decisivă asupra vii- 
tărei fisionomii definitive în Bulgaria, ci a nemulțămită 
în celă mai neplăcută modă pe Bulgari și a dispusă opi
niunea publică a Europei să simpatișeze în modă necu
noscută pănă acum pentru poporulă bulgară.

Ceea ce pretindă interesele austro-ungare și ceea 
ce are să urmărăscă guvernulă comună este, ca sS nu 
se pricinuescă independentei garantate Bulgariloră de Eu
ropa nici o păgubire, ce ar fia în contradicere cu trac
tatele. Misiunea lui Kaulbars va fi trecătăre și abia va 
lăsa urme adăncl; der trebue să ne așteptămă că numai 
după învingerea unoră greutăți mai mari se pâte spera 
în Bulgaria o stare în adevără regulată. Tocmai de 
aceea e consultă să urmărimă cu continuă atențiune 
mersulă evenimenteloră, der cu răbdare, cu precauțiune 
și cruțându-ne cu prudență mijlocele nostre.

Țelurile finale ale politicei nostre suntă desemnate 
clară și hotărîtă în declarațiunea ministrului-președinte. 
Nu vremă să ne estindemă, nici nu urmărimă nimică 
ce nu ar fi perfectă de acordă cu tractatele europene. 
In tractatulă din Berlină găsimă deplină apărate intere
sele nâstre și, dâcă amu veni în situațiunea d’a interveni 
pentru aperarea tractatului din Berlină, ni suntă garan
tate simpatia și cooperarea tuturoru aceloru puteri, cari 
voescă se apere tractatele europene.

Câtă timpă însă esistă perspectiva d’a ajunge la 
țelă pe cale amicală, nu trebue să părăsimă acestă cale. 
Monarchia nâstră în specială trebue se evite a lua, fără 
cea mai decisivă necesitate, vr’o atitudine amenințătâre, 
câtă timpii raporturile nostre amicale cu puterile suntu 
de ajunsă, pentru ca se Jacemu pe acâstă cale se fiă as
cultată vocea nâstră.

Intr’ună timpă, cândă în câteva <jde se pună în 
câmpă cinci miliâne de combatanți, e mare răspunderea 
unui ministru seu stată, ce dă pricină la o mișcare a 
acestoră colosale masse răsboinice. Și nici nu zace în 
natura și caracterulă monarchiei austro-ungare a urmări 
o politică agresivă. Firea acestui mare stată impune o 
politică conservatâre în afară. Acestei politici conserva
târe îi corăspunde nisuința nâstră, ca statele și forma
țiunile de state la Balcani, ce le-au creată puterile sem
natare ale tractatului din Berlină, seu a căroră posițiune 
ele au regulat’o, să se desvolte pe basele ce li s’au dată 

totă mai multă în individualități de sinestătătâre, înfio- 
rindu și înaintându în bunăstare.

Ministrulă vorbi aci și de cestiunea rumeliotă și 
aminti, că în anulă trecută s’a esprimată în delegațiuni, 
că în unirea celoră două țări, dâcă s’ar întâmpla acesta 
cu înțelegerea puteriloră și s’ar da chizășia necesară, 
n’ar pute vedea nimică ce ar colida cu interesele nâs- 
tre. Dâcă tractatulă din Berlină a creată acolo două 
state separate, a făcută acesta mai multă ca să ofere 
Turciei posibilitatea d’a opune stavilă în sudulă Balca- 
nului unoră nouă schimbări violente. Turcia însă nu 
s’a folosită de garanțiile oferite. Ușurința, cu care a 
putută fi răsturnată în Filipopolă guvernatorulă generală 
și comandantulă supremă turcescă, a dovedită câtă de 
puțină statorniciă are în mânile Turciei acestă institu- 
țiune. Totă așa de puțină a lucrată Turcia pentru res
tabilirea autorității sale. Intr’ună timpă, când nimeni 
nu s’ar fi opusă intervenirei sale, nu s’a putută decide 
a se folosi/de drepturile ei de suveranitate în Rumelia 
ostică. Este în interesulă tractatului din Berlină re
gretabilă, că posițiunea ce i s’a menită Turciei în elu, 
pe care se contase pentru continuitatea stăriloră, a co- 
respunsă atâtă de puțină așteptăriloru nutrite. E de 
prevădută, că atitudinea pasivă a Turciei față cu eveni
mentele din peninsula balcanică ar pute pregăti puteri
loră încă și alte îngrijiri

Puterile au se îngrijască de restabilirea unei stări 
legale în Bulgaria. Guvernulă c. r. va lucra într’acolo, 
ca să se țină semă de dorințele admisibile ale Bulgariloră, 
pentru care are să se obțină consimțimântulă Porții și 
ală puteriloră. Lămuriri mai de-apr6pe despre pașii ce 
i-a întreprinsă său îi va mai întreprinde guvernulă co
mună pentru înlăturarea încurcăturiloră actuale e greu 
să se dea acum, deărece parte suntă de natură confiden
țială, parte e vorba de o cestiune actuală în stadiu acută. 
După convingerea sa oratorulă păte asigura, că pănă 
acum nu apară periclitate nici interesele europene, nici 
cele austro-ungare. Decă Rusia ar fi intenționată sâu ar 
d încercată se trimâtă ună comisură în Bulgaria, care 
ar fi Iziată mai multă sâu mai puțină în mâna sa frâ
nele guvernului terii, sâu decă ar d pășită chiar la o 
ocupațiune militară, fiă a locuriloră litorale sâu a țerii, 
atunci acestea ară fi fostă de sigură acte, care sub orice 
condițiune ne-ară fi constrînsă sc luămă o posițiune ho
tărîtă. Cum stau lucrurile adi, o resolvare padnică, fără 
se se vateme interesele nâstre sâu europene, nu numai e 
posibilă, ci și probabilă. Altceva nici nu vremă, și ar fi 
fărte bine, dâcă din sînulă delegațiunii s’ar accentua, că 
nimenea în cele două jumătăți ale monarchiei nu doresce 
răsboiulă. Toți vremă pace, de sigură nu pacea cu orice 
preță.

Ar fi de dorită, ca în acâstă privință se se audă o 
voce autoritativă în delegațiuni, fundă că în multe părți 
esistă părerea, că în Ungaria se nutrescă tendințe șovi- 
nistice, agresive. Nu’i vorbă, atitudinea generalului Kaul
bars și liberarea oficeriloră rebeli au iritată opiniunea 
publică, și de aceea pâte că s’a lățită părerea, și anume 
în Germania, că noi vremă răsboiu, — o părere care e 
cu totulă greșită.

Raporturile monarhiei cu singuraticele puteri szmtăi 
în adeveru escelente. Monarhia se bucură de mare în
credere pentru clara și neegoista sa politică. Oratorulă 
e convinsă, că programulă ei, dâcă ar veni lucrulu acolo, 
încâtă se trebuimă a interveni pentru elă cu liotărîre în 
Orientă, ar afla amici și sprijinitori, căci este ună pro
gramă pe care ilă pote subscrie împreună cu noi ori ce 
putere contractantă.

Ce privesce raportulă cu Germania, s’au vorbită 
multe în timpulă din urmă, păte mai multă decâiă era 
bine. S’a pusă întrebarea, că întru câtă ună stată în 
anumite eventualități păte conta pe celălaltă? Se înțe
lege, că orice stată mare nu s’ar putea obliga, fără a 
renunța la independența acțiunei sale, se intervină pen
tru orice interesă ală unui aliată. Decă d. e. Germa
nia ar avea ună interesă mare la Marea baltică, de si
gură că nu s’ar gândi să câră pentru acesta ajutorulă 
nostru. După cum e raportulă dintre Germania și Au- 
stro-Ungaria, numai atunci e chemată să se pună în 
practică cu Iotă puterea, când se tractâză de interese 

comune perfectă solidare. Interesele reciproce formâză celă 
mai tare fundamentă pentru ună asemenea raportă. Esis- 
tența amândurora ca mari puteri tari și independente for- 
mâză pentru fiăcare din cele două imperii ună interes pro
priu importantă. In actuala constelațiune a Europei abia 
s’ar putea cugeta posițiunea Germaniei, decă ar lipsi de 
lângă ea o puternică Austro-Ungariă ; totă așa noi avemă 
celă mai mare interesă, ca Germania să esiste lângă noi ca 
mare putere. Guvernulă germană a spus’o pe față, că Bul
garia numai într’atâtă o interesâză, întru câtă cu acâsta 
stă în legătură pacea în Orientă și în Europa. Interese 
germane n’are de apărată în Bulgaria. Cancelarulă ger
mană a dată sfaturi și a mijlocită pentru pace, âr nu 
pentru Bulgaria și pentru dorințele uneia sâu altei puteri. 
In acâstă privință n’a esistată nici o disarmoniă între 
cele două cabinete.

Raporturile nâstre cu celelalte puteri suntă fârte 
mulțămitâre. Ministrulă a pusă pondă pe aceea și crede, 
că pote accentua cu mulțămire, că și cu cabinetulu rusă 
continuă a esistă înțelegerea și amicala comunicare, așa 
că amândouă guvernele suntă în posițiune a se esprima 
sinceră și amicală și asupra lucruriloră, în privința că
rora nu suntă de aceeași opiniune. Cu multă încredere 
și cu tâte incidentele neliniștitâre, oratorulă contâză încă 
și adi pe fidelitatea cătră tractate și pe iubirea de pace 
a împăratului Alexandru, care au influință decisivă pen
tru pacinica resolvare, ce cu toții o sperămă.

Raporturile nâstre cu Anglia suntă în acestă mo- 
mentă de ună deosebită interesă. Vocile ce se audă 
din Anglia asupra cestiuniloră pendente dovedescă, că 
în opiniunea publică sănătâsă pare a se validita o schim
bare avantagiâsă. Identitatea unoră interese mari și ho
tărîtă dorință d’a se susținea pacea, ne face se sperămă 
cu încredere, că și pe Anglia o vomă vedea alăturea cu 
noi, dâcă va fi vorba se intervenimă pentru susținerea 
tractatului din Berlinu și a stăriloră de dreptă ce lea 
creată acesta. iff;

Raportulă cu Italia încă e amicală. Acolo a în
cepută în timpulă mai nou să se lățâscă convingerea, 
că acestă stată ca putere mediterană are să apere in
terese importante și că o sdruncinare a raporturiloră de 
putere de acolo nu-i pâte fi indiferentă. Avemă totă te- 
meiulă a admite, că și acestă regată simte importanța 
intereseloră ce are să le apere Europa în Orientă și că 
intre Austro- Ungaria și Italia se va păstra și de aci 
înainte înțelegerea politică esistentă în interesulă reciprocă 
și în interesulă păcii.

Oratorulă accentuâză espresă, că guvernulă comună 
n’are din partea Rusiei alte declarațiuni decâtă de acelea, 
cari conțină asigurarea, că ține strînsă la tractate și că 
nu se gândesce nici la o restricțiune a autonomiei Bul
gariei, nici la o schimbare a raportului seu internațională, 
in dne ca peste totă n’are se întreprindă nimică fără 
cooperarea puteriloră. .

In fine contele Kalnoky esprimă încă odată spe
ranța, că actuala crisă se va resolva într’ună modă, 
care corăspunde atâtă intereseloră păcii generale, câtă 
și ale Europei și monarchiei nostre.

După acestă espunere, diferiți membrii ai delega
țiunei îi adresară ministrului unele întrebări spre a le 
da lămuriri.

Raportorulă Max Falie întrâbă, decă ministrulă face 
deosebire între o ocupațiune rusă permanentă și între 
o ocupațiune trecătâre.

Ministrulă Kalnoky: In acâsta ași vedâ o călcare 
a tractafeloră, deârece și o ocupațiune trecetâre, unilate
rală a Bulgariei prin trupe streine, fără o anteriâră con
simțire a Turciei și a celorlalte puteri contradice tracta- 
teloră și după noi nu e admisibilă.

Eugen Zichy întrâbă, că admisibilă ar fi, dâcă s’ar 
întrona ună principe, care e vasală rusă, dâcă s’ar aduce 
ministru de răsboiă rusă și oficeri ruși, cari' de sigură 
ară influința asupra stateloră balcanice și ară promova 
lucrarea de subminare a agențiloră ruși.

Ministrulă Kalnoky: Potă numai atâtă dice, că totă 
ce e egală cu o confiscare a independenței principatului 
autonomă, cu ună protectorate, nu e admisibilă. Greu
tatea însâ zace în aceea, că în ce modă acestă princi- 
pată, ce se află în desvoltare, are să se organiseze și 
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să’șî ajute mai departe tără ajutorulă unui ală treilea. 
Așa d. e. în armată lipsescă oficerii superiori, esperțî și 
cu autoritate, disciplina între oficerii mai tineri e în de- 
cădință pănă a face revoltă. Tratatulă din Berlină a 
căutată să evite totă ce ar putea vătăma susceptibili
tatea Rusiei. Asta’i în natura Iucruriloră. Nu e cu pu
tință, ca raportulă încordată dintre Rusia și Bulgaria 
să rămână permanentă; se va găsi ună mijlocă de în
dulcire. Pentru definitiva regulare a stăriloră bulgare 
este nendoiosă necesară cooperarea Rusiei. Decă gene- 
ralulă Kaulbarsă a provocată animositatea contra sa și 
a Rusiei, voră trebui și Bulgarii se mai slăbdscă din a- 
titudinea loră. Nu se p6te crea în Bulgaria o stare 
suportabilă și durabilă, fără restabilirea buneloră ra
porturi între Rusia și Bulgaria.

Contele Apponyi întrebă, cum se potrivesce proce- 
derea Rusiei cu înțelegerea dela Skiernevice d’a nu se 
călca tractatele ? Stă în mâna Rusiei, cum se vede, a 
amâna în infinită resolvarea definitivă a cestiunei. Totă 
așa în privința Germaniei s’au petrecută fapte cari deș
teptă îndoială în sprijinulă ei pe care amă pute conta. 
Representantulă germană din Sofia n’a fostă de față la 
primirea prințului Alexandru când s’a întorsă și s’a ală
turată la cererile Rusiei în favărea conjurațiloră.

Ministrulă Kalnoky: Din cele două fapte nu resultă 
că între guvernele germană și austro-ungară e diferință 
în vederile principiale. Faptulă, că consululă germană 
n’a asistată la primire e de natură neesențială. Nu e 
adevărată, că consululă germană a întreprinsă pași în 
favărea rebeliloră. Consulii germană și austro-ungară 
când au aurită, că au să se facă numerose esecutărî au 
sfătuită pe Bulgari să nu facă ună pasă pripită, și acăsta 
chiar în interesulă loră. Că unele organe ruse au pro
cedată cam în contra dreptului generală din tractate e 
adevărată; dăr punctulă de greutate trebue să se pună 
pe aceea, ca să nu se creeze stări permanente și irepa
rabile. Ar fi o politică greșită a proeede eu acțiuni di
plomatice pentru fiăcare incidență.

Eugen Zichy dlice, că aci e vorba de acelă inci
dență, care a făcută prin prințulă Alexandru, după în- 
torcerea sa, să ajungă la convingerea că puterile sem
natare l’au lăsată să cadă.

Ministrulă Kalnoky dă lămuriri cetindă corespon
dența diplomatică referitore la acestă casă. De aci re
sultă că guvernulă austro-ungară nici nu s’a gândită 
măcară să împedece pe prințulă a’și esercita drepturile 
sale seu d’a interveni pentru conjurați.

Contele Iuliu Andrassy face declarațiunea, dorită 
de Kalnoky, în numele său și ală delegațiunii ungare, 
că nici ună omă politică cu pricepere de aci nu do- 
resce răsboiulă, din contră toți suntă convinși că avemă 
trebuință de pace, dăr o pace care apără deplină onorea 
năstră. încălcările Rusiei și procederea ei contra drep
tului internațională suferindu-le, îi atribuimă ună dreptă 
ce nu i se cuvine, și ar fi o umilire pentru noi. Lă- 
sând’o să mergă astfelă înainte, ne espunemă credinței, 
că și noi nutrimă cugete ascunse, care ne ducă în celă 
mai scurtă timpă la ună conflictă. De aci provine ne
liniștea, 6r nu că vremă răsboiu. Rusia să înceteze cu 
procederea sa, prin care s’a provocată oposițiunea Bul- 
gariloră contra puterei rusescl. Intrăbă apoi pe minis
trulă de esterne, ce posițiune are să ia în cestiunea ru- 
meliotă? Consideră unirea ca o dorință admisibilă a 
Bulgariloră și nu crede că ar fi cu scopă, ca monarchia 
năstră să se ocupe cu acăstă cestiune mai nainte și in
dependentă, fără ca s’aștepte a o aduce Rusia pe tapetă 
ca să nu crecjă Bulgarii, că numai după ce a intervenită 
Rusia pentru unire, a consimțită și Austro-Ungaria er

<

FOILETONU.

Luna
în spiritulă creatoru ală poporului română.

(Urmare și fine.)

Luna, cum disesemă, e amintită fărte desă în poe- 
siile năstre. Și cum nu, când ea singură e o față 
poetică, când ea singură represintă poesiă? Intr’adeveră 
frumsețea lunii, radele ei misteriose, mersulă ei pe ceră 
serină și apoi mersulă ei printre nori, dau ună bogată 
materială de inspirațiune; va să dică ea represintă ceva 
romantică, de care poetulă se p6t.e inspira. Etă deră 
causa pentru ce așa deșă vine înainte luna în poesiile 
năstre. Ea e numită în varii moduri. Așa: regină gra- 
țiâsă, stăua steleloră și steaua nopții, ca în:

Steaua nopții da lumină, 
Era luna lui Brumară, 
Treceam culmea carpatină 
Vărsândă lacrăml cu amară.

Toți aveau o simpatiă
Echo cântu-și repeta, 
Vulturii ’și aveau soțiă, 
Luna rîulă săruta, etc.

Racjele lunii suntă misteriăse și ele au dată ună 

pănă afund voia status quo ante? Datoria riăstră ca 
mare putere e să căutămă a ne câștiga vadă și respectă 
în nemijlocita năstră apropiare.

Ministrulă Kalnokij: Unirea nu lovesce în intere
sele nistre și în principiu nu suntemă în contra ei. Der 
resolvarea cestiunei nu aternă numai de noi, aci e în 
jocă și Turcia. Anomalia stării e evidentă. Me temu 
numai, că cu greu se va găsii unu principe, care in sta
rea actuală a Bulgariei se ocupe tronulu bulgară și se’și 
împlinescă seriosu chemarea.

Iuliu Horvath întrebă, că pe cine socotesce minis
trulă competentă a formula precisă dorințele Bulgariloră: 
Sobrania, ori regența, ori vr’o altă instanță?

Ministrulă Kalnoky. Momentulă actuală nu e po
trivită pentru formularea dorințeloră bulgăre. Cerceta
rea și hotărîrea acestei cestiunl se păte face numai de 
cătră puterile europene pe basa tractateloră și ținendu-se 
semă de interesele și drepturile ce vină în considerare.

Ludovică Csernatomj întrăbă: Are speranță minis
trulă de esterne se văcjă în curendă întronată ună prin
cipe bulgară și în privința personei acestui principe fă- 
cutu-s’a vr’o comunicare din Petersburg?

Min;strulă Kalnoky: In contra alegerii prințului 
Waldemar nu s’a făcută nici o obiecțiune. Noi încă 
amă lucrată într’acolo, ca să se desemneze ună candi
dată. Rusia nu ne-a numită pănă acum nici ună can
didată.

Ședința s’a terminată cu acestea, rămânândă ca 
a<Ji Marți se se deschidă discuțiunea asupra politicei 
esterne.

SUIRILE PILEI.
Din Pesta i se scrie „Luminatorului :* „Am a re

lata, că aici e o datină vechiă, ca stipendiștii lui Gozsdu 
acompaniați și de alți tineri români, să mergă la 1. No- 
e.mvre n. adecă în tjiua morțiloră la mormentulă marelui 
mecenată, spre a arăta stima ce o păstreză față cu me
moria lui. Mai de multă acesta se făcea prin aceea, că 
se cânta o piesă funebrală, se ținea de cătră ună 
stipendiatu o vorbire și se punea pe mormentă o cunună. 
De câțiva ani însă, durere, acestă actă de pietate și 
mulțămire îșl perde totă mai multă urma, căci nu nu
mai tinerimea, care nu se împărtășesce de binefacerile 
fericitului, ci chiar și stipendiații arată ună neinteresă 
neertată față cu memoria ilustrului bărbată ală națiunei 
și a marelui binefăcătoră ală Ioră.“ — Atâtă de gâr
bovă să fiă inima tinerimei nbstre, speranța viitorului!

—x—
In Seghedină, scrie „Ellenzek», se află în continuă 

activitate 25 de eseeutori și 20 de tobe pentru a scâte 
dela locuitori împrumutulă defa stată ce li s’a dată după 
inundarea Seghedinului, ca să’șl reconstrueze casele; cu 
tâte acestea însă restanțele facă 231 mii florenl.

—x—
Serata musicală teatrală aranjată de d-șăra Vau- 

tier cu elevele densei a avută ună succesă fărte bună. 
Piesele: „Hânsel und Gretel" precum și >Glhkskind und 
Pechvogel" au fostă bine studiate și bine jucate. Cu- 
prinsulă ambeloră piese are multă hază, care, adusă fiindă 
de diletante la valore, a procurată publicului o seră de 
petrecere. O plăcută surprindere a produsă trio: The 
Mikado“ cântată în limba engleză de trei eleve îmbră
cate în costume japoneze. Nu mai mică a fostă succe- 
sulă materială ală acestei producțiunî. Publiculă a fost 
destulă de numerosă, pentru ca să se ajungă scopulă 
principală ală seratei, adecă: ajutorarea familieloră să

bogată materială poețiloră pentru deosebite figuri poe
tice, așa:

Mergeam pe căi sălbatice,
Căutândă adăpostire, 
Căci umbrele lunatice 
Rîdeau pre-o mănăstire. (D. Bolintineanu).

Luna are față blândă, căci:
Cu blânda’i față 
Plutindă prin ceța,
Luna din valuri se’nnalță’n ceră. (Alexandri).

Aparința și ascunderea lunii în noră represintă ta- 
bloulă de nopte, celă mai frumosă, celă mai fantastică 
și romantică. Abia s’ar afla ună pictoră, ce cu măies- 
trulă său penelă ar sci depinge acestă momentă și acăstă 
scenă naturală. Când luna se veră după noră îți aduci 
aminte de sufletulă celă ce e cuprinsă de năcazuri, în- 
țelegemă ună sufletă mare și care ca și luna și în nă
cazuri represintă ună momentă plăcută. Etă ce depinge 
astă scenă miraculăsă;

Candela fumegătăre 
Pare’n casă ’ncetișoră. 
Ascultați ună pasă ușoră: 
Luna plină lucitore 
Se ascunde într’ună noră.

Și când apune sărele se ivesce luna. Regularitate 
dămnă de dispusețiunea divină!.. Nu e acesta ună ta
blou încântătoră? Și nu suntă lucrurile lui Dumnedeu

race, pentru care și-a câștigată d-ș6ra Vaulier ună nou 
titlu de recunoscință.

—x—
Din Betleană, comitatulă Solnocă-Dobăca, ni se 

scrie cu data de 14 Noemvre n.: »In năplea de 12 
spre 13 curentă ună incendiu a nimicită în Rușiu de 
josă șura, grașdurile și șopronulă de fenă, vr’o 60 cară 
de fenă ale proprietarului Florea Beudeanu. Casele și 
grânariulă i-au scăpată nearse. Din norocire, păgubașulă 
ca economă cuminte îșl asigurase lucrurile la > Banca 
Transilvaniei." Altcum pe aci, în jurulQ Betleanului, fărte 
mulți Români suntă asigurați și n’ar strica să’i imiteze 
toți pretutindenea."

— x—
Duminecă după amedi a arsă ună grașdă și ună 

șopronă în fața gării Brașovului.
—x—

Suntă aleși representanți comitatensî ai Carașiu-Se- 
verinului: în cerculă electorală Cârpa: preoții Nic. Uzu- 
nescu și Pant. Domilă ; în Caransebesulă nou : d-nii Tra- 
iană Doda, Filaretă Musta, Patriciu Drăgălina, Mihai 
Drăgălina și Vasilie Bordașă ; în Slatina: laneșă Moater, 
Ilie Serbu, Weinholder și Korbsy; în orașulă Caranse- 
beșă: Ioană Nemoiană, George Bona și Ioană Buru; în 
cerculă Mehadiei: LuianovicI, Cena, Szabo și Prepe- 
liczay.

„Magyar Polgâr" doresce să fiă Informată, din ce 
causă în scăla elementară de stată din Grindă, lângă 
Turda, nu s’au începută cursurile nici pănă în diua de 
adi? — Nu voră fi mai »încăpăndă« școlarii de .mulți" 
ce voră fi !

—x—
Doi Ciangăi: unulă din Cernată și altulă din Tăr- 

lungeni se întorceau la 12 Noemvre n. din România a- 
casă, unde aveau să petrecă peste iernă, (Jice «Kronst. 
Ztg.“ Ciangăulă din Cernată se oferi să însoțăscă pe 
amiculă seu pănă acasă. Nu departe de Tărlungeni se 
aruncă asupra lui, îlă bătu cu ună ciomagă și credăn- 
du-lă mortă îi luă banii sărmanului Tărlungănă. Acesta 
însă se desmeteci, făcu arătare și gendarmii puseră 
mâna pe »bunulă amică < din Cernată.

Din comitat. Solnocă-Dobeca, 10 Noemvre 1886.

Decă e vorba despre aceea, că prin ce și cine mă
nâncă averea statului, răspunsulă îlă aflămă ușoră: cine 
vrea, numai să fiă »patriotă“ după calapodulă Kultur- 
egyletiștiloră. Altmintrea nu ne putemă închipui, de 
unde atâtea milibne în deficitulă Ungariei.

Nu este lucru nou ce vă comunică, ca să se vadă 
cum se risipescă banii statului, pentrucă chiar și în co- 
onele acestui prețuită diară cetisemă nu de multă ună 

asemenea casă. Eu vină să vă comunică numai pe celă 
mai nou, petrecută numai acum în comitatulă de „mo
delă" Solnocă-Dobeca.

Ună proprietară din comuna Panticeu, cu numele 
lodor, voia să-și văntjă o casă cu o grădină, dăr nu i o 
cumpăra nimeni, pentru că banii în lumea de acuma 
suntă scumpi și 6menii suntă năcăjiți, nu-și mai potă 
.ină nici moșiele loră, dăr să mai cumpere și p’ale al
tora. Afară de aceea casa lui Bodor era o casă rea 
și ruinată, așa că nu prețuia mai nimieă.

Lui Bodor însă îi trebuiau bani și cumpărători nu 
erau ca’n palmă. Cu tăte acestea Bodor nu șl-a per- 
dută curagiulă. Scia elă bine, că astădl e lumea pa- 
trioțiloră KulturegyletiștI, adecă a patrioțiloră de gură și 
a celoră făcuțl cu 50 cr. timbru. Deci Bodor se apucă 
de lucru: începu a striga în gura mare, că Maghiarii 
din Panticeu suntă în periculă, maioritatea Româniloră 
îi cupleșescă, se valachisăză, pieră, și acum, veQI Dămne, 
vine Bodor să-i scătă din gura morții.

făcute întru înțelepciune? S’ar pără, că acesta e ună 
jocă ală naturii din fatalitate, cum dlică fataliștii cu 
Humhe în frunte. E jocă într’adevără, der nu e jocă 
din fatalitate, ci e jocă din dispusețiune mai înaltă. La 
acestă spectaculă ună poetă s’ar minuna și ar crea în
dată o poesiă, în carea Sorele și Luna le-ar numi două 
sentinele, ce când se depărteză una dela postă, vine 
cealaltă. Ori cum le-ar numi poetulă nostru, acestă ta
blou e încântătoră, ba e divină și admirabilă întocmită. 
Acestă tablou, său acăstă scenă se află depinsă la cele- 
brulă poetă Mihaiu Guciureanulu în »O năpte pre rui- 
nile cetățiii Neamțulă«, carea sună:

Sorele după dealuri abia mai luminăză, 
Purpura-i se’nlinde tăria rubinândă, 
Și luna’n lo ;ă se’nnalță, ăr rîulă murmurăză, 
A ei sarbade raije în unde’și oglindândă.

Dăr cine vră să afle luna depinsă ori întrețe
sută în poesiile nostre literare, bine voiăscă a le ceti 
acelea!

Epilogă: Poporă Română! ’Ți aduci aminte ce 
nopte orbă a căzută peste tine, după ce a căzută josă 
stăua Romei sacre și în ce tainică și tăcută mormentă 
ai căzută tu după apunerea Daciei ferice!... Abia țî-a 
rămasă ună sântă suveniră despre grandărea celoră ce 
au fostă odată, abia ți-a rămasă ună debilă visă despre 
străbunii tăi și despre mărirea loră 1 Sărtea cu pașii ei
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Numai atâta i-a trebuitei și etă că >patriotismulă« 
lui Bodor fu „dovedită* din crescetă pănă’n tălpi.

GlasulQ lui Bodor — ună glasă așa de „scumpă" 
— veiji bine, n’a răsunată în pustiă, căci secundați și-a 
aflată numai decâtă și asociându-se laolaltă au cerută 
să li-se dea școlă de stată, care se-i mântuăscă din ,,pe- 
riculă“. Trefortă nu întârdiă a le împlini rugarea. Acum 
era lumea lui Bodor. Casa șî-o aruncă pe grumazii 
statului, ca să tacă din ea șcâlă, er Bodor puse în bu- 
sunară. 2600 fi, v. a., bani de-ai statului, pe când casa 
cu grădină cu totă nu prețuia — după opiniunea pu
blică a proprietariloră — mai multă ca 600, multă 
700 ti. v. a.

Avea să urmeze după acăsta închiderea școlei ro
mânesc!, dâr lucrulă naibii, căci nu se putea, pentru că 
deși școla româDăscă încă își avea defectele sale, dăr 
casa lui Bodor, dău, nici într’ună chipă nu putea să me
rite numele de șcălă. Pentru a pută der închide șcăla 
Româniloră, Ungurii trebuiau să-și facă școlă nouă, căci 
cu casa lui Bodor nu se puteau folosi. Acesta era însă 
ună lucru mai anevoiosă, pentru că din nou trebuiau 
bani, er bani nu erau, căci — precum se vede — își 
perduse fundulă și saculă d-lui Trefort. Insă decă Bodor 
a sciută păcăli pe Trefort, apoi dău și ămenii lui Tre
fort și-au sciută afla omă pe care să-lă păcălăscă. Omenii 
statului adecă au pactată cu ună anumită întreprinijătorO, 
care pentru o sumă determinată să le facă șcăla con
formă regulamentului școlară și să le-o dea numai de-a 
gata. Acesta le-a și lucrată omenesce și le-a făcută o 
șcălă. Dăr o păți, pentru că 2000 de fl. nu le-a putută 
scăte dela stată nici pănă’n Qiua de astăcji, și fiindcă 
întreprindlătorulă edificase șcăla cu bani împrumutați 
dela Evrei, elă are să le plătescă acestora interesele, er 
ămenii statului privescă la elă cu mânile în sînă și 
spună, că li-s’a urîtă și loră ca să totă plătescă, fiindă 
că șcăla de stată din Paticeu a costată laolaltă vre-o 
6000 fl. v. a.

Destulă atâta, că Ungurii din Panticeu au ajunsă să 
aibă scălă de stată și fiindă că a Româniloră scălă nu 
era «corăspuncjătore legiloră*, urma ca să se închidă și 
copii de Română să mergă la scăla de stată, căci acăsta 
și era tendința »patrioțiloră«, numai câtă nu li s’a sfe- 
tită. D-lă protopopă Ioană Hățăganu, — ață căruia zelă 
și îngrijire părintescă față cu credincioșii săi e deja prea 
bine cunoscută publicului română din aceste părți—n’a 
întârdiată a păși pentru apărarea poporului română din 
Panticeu, succedendu i cu ajutorulă acestui bravă poporă 
a reînoi în scurtă vreme scola confesională română din 
Panticeu, și făcăndu-o întru tăte corăspnncjătore legiloră, 
așa câtă >patrioții“ nu mai potă afla motivă să ame
nințe cu închidere scola.

AstădI Românii din Panticeu suntă mândrii cu scăla 
ce o au și pentru acăsta nu-șl află termini pentru a-șl 
pută manifesta în de-ajunsă recunoscința loră față cu 
bunulă protopopă, d-lă Hățegană. Ungurii din Panticeu, 
ce-i dreptă, deși nu pe punga loră, dăr de asemenea au 
o frumosă scălă de stată, numai câtă lipsescă copiii, cari 
să umble la scolă. De aceea *patrioții“ au aflată de 
bine a stărui cu totă adinsulă pe lângă Români, să-și 
dea copiii la scăla ungurăscă, promițăndu-le, că voră 
căpăta haine numai în cinste, voră învăța unguresce 
fără cheltuiălă, nu voră avea să plătăscă la dascală etc. 
Dăr stimă și onăre poporului română din Panticeu, pe 
care tăte apucăturile rafinate ale contrariloră săi n’au 
fostă în stare să-lă seducă. Au fostă ce-i dreptă 5 
copii și dintre Români, cari au cercetată scola ungu
răscă, dăr trei din aceștia suntă fii Onui măestru a că
rui nevastă este Armenăică.

Scăla de stată din Panticeu, întrunindă tăte ames
tecăturile naționalitătiloră din sată, abia are peste 30 
de școlari, pe când scăla română a sciută să atragă, 
prin împlinirea adevăratei sale chemări culturale, la sine 
nu numai pe copii de Români, ci și unii dintre Evrei 
au preferită ă-și trimite fiii loră la scăla românăscă, cu 
tăte că niciodată Românii n’au venat’o acăsta. Onăre 
bravului învățătoră română de acolo, Ioană Nemeșă, care 
prin acurata împlinire a chiămărei sale a sciută insufla 
respectă chiară și străiniloră!

Căletorulu.

fatali țl-a schimbată și nimicită ceea ce ună Traiană a 
edificată 1... Dintr’odată au răsunată cuvintele durerăse : 
»Roma nu mai este!«Și dintr’odată, frate Române, țl-a 
perită noroculă, și dintr’odată s’a pusă o căță și s’au ri
dicată dealuri și munți grăznici între tine și frații tăi. 
Ai perdută Tibrulă și Capitolinulă și ai uitată Roma și 
Acvila eil... Dăr a dată sântulă Dumnedeu, ce pururea 
nu fe-a părăsită, a dată sântulă Dumnedeu, că negura 
s’a ștersă, munții și dealurile s’au surpată și a putută 
străbate acolo ună Șincai și ună Clain, și alții după ei, 
cari reîntorcândă ți-au adusă istoria scrisă, cum a adusă 
Moisi tablele legii Evreiloră, și ți au disă să respectezl 
acea istoriă, căci vei fi viu. Și tu ai cetită istoria, ăr 
istoria ți-a deschisă ochii, ți-a înviată suvenirile străbune 
și țl-a arătată originea ta basată pre sânge, limbă și su- 
fletăl... Ilăna Cosândiana, nu a decâtă o scumpă su
venire străbună, ce-ți arată originea romană, der o su
venire basată pre sufletă, adică pre puterea creatăre a 
ta. Nu uita dără aceste suvenir!, căci ele suntă totă a- 
tâtea talismane, ce a le profana ori uita nu e bine. Ele 
suntă puterea ta de vieță, ele suntă sufletulă tău. 
Ună poporă ce-șl lasă și ’șl uită datinile credința, legea 
și neamulă nu e poporă, — e o individualitate apusă.

Scrisă în ijiua de Vinerea Mare 1886.
S. P. Simonu.

APELU,
cătră onorații alegetort de membri ai congr'egațitinei co- 

mitatense din Aradii.
(Urmare și fine.,)

20. Otlaca-, Kovâcs Jânos, Szentes Kâroly, Ioană 
Frâncu. Ioană Julan. Se recomândă: Ioană Frâncu, 
Ioană Julan, Gligoră Mladinu, Rom. Ciorogariu.

21. Chișineu: Peczely Elek, Dr. Blonts, Nandoră, Ioană 
Ardeleană. Se recomaudă: Mihai Veliciu, Ilie Bozganîl, 
Pavelă Tulcanu.

22. Cinteiu: Tabajdi Sândor, Magyary Vilmos, 
Szkâla Antală, Ioană Popovici. Se recomândă: E. B. 
Stănescu, Ioană Burdanu, I. Doboșiu, loanu Popovici.

23. Ztw’cmcZ: Monti Alajos, Ioană Budai. Se reco
mandă : Dr. Vuia, Ioană Budai.

24. Cermeiu: Szentpeteri Antal, Suhajdi Bela, Se 
recomandă: —

25. Socodoru: Ormos Peter, Iosifă Goldișiă, Ba
zar loanescu, George Varga. Se recomândă: Dr. Vesa, 
I. Goldișiu, Lazară loanescu, G. Varga.

26. Jula Varșiand: Nicolae Oncu, I. Câmpiană. 
Se recomândă: E. B. Stănescu, N. Oncu.

27. Boroșineu: Ioană Iancu, Tiaran Antal, Iosifă 
Stănescu. Se recomandă: Georgiu Feier, Ios. Stănescu, 
Dr. G. Popa.

28. Boroșebeșiu: Iahn Vilmoșiu, Veliciu Hugo, De- 
metriu Curta. Se recomandă Demetriu Curta, N. Mi- 
lianii, Dr. Vesa.

29. Buteni: Naszâd Ioană, Isidoră Popescu, Denes 
Istvân. Se recomândă; Const. Gurbană, Dr. Ciaolan, 
Dr. Vesa.

30. Cilulu de josu: Ioane Mețiană, Ioane Russu, 
Dancs Boldizsâr, Dr. George Popa. Se recomândă: Ioane 
Mețianu, Dr. Georgiu Popa, Dr. Demetriu Magdu, Mi- 
haiu Veliciu.

31. Iosășielu: Horvat Gyula, Pradajser Lajos, 
Teodoră Coloja. Se recomândă: Teodoră Colosa, Dr. 
Groza, Ioană Halmăgiană.

32. Halmagiu: Ioane Groza, Csukaj Sândor, Ianka 
Vilmos, Lengyel Istvan, Se recomândă: Ioane Groza 
Ignație Papp, Petru Birta, Vicențiu Mangra.

33. Ciuciu. Burdâcs Lajos, Vank Ianos. Georgiu 
Popoviciu, Arsenic Leuca, Ioane Farcașiu. Se recomândă : 
Ioană Vancă, Ioană Popovici, Dr. N. Oncu, Arsenie 
Leuca.

Fiindă populația comitatului Aradă, și în specială 
a cercuriloră înșirate mai susă, de o majoritate prepon- 
derantă română, âr dreptulă de alegere garantată prin 
lege, apelămă la consciința flăcărui alegătoră, ca să-și 
facă în cadrulă legii datorința de Română, de cetățenă, 
de frate și părinte față de generațiunea viitdre, — ne- 
pregetândă a merge la urnă, și a’șl pune obolulă, cu ca
rele datoresce carității naționale, prin darea votului pen
tru candidați români, pentrucă numai ăstmodă ne pu- 
temă afirma în lupta pentru esistență, numai astfelă pu- 
temă conserva caracterulă românescă ală acestui comi- 
tată, numai astfelă putemă esclama cu poetulă clasică: 
„dictus romana rediviva!»

Dumnezeu va binecuvânta totă pasulă făcută în in- 
teresulă conservării genului românescă.

Aradă, 13 Noemvre nou, 1886.
In numele comitetului centrală executivă;

Dr. Demetriu Magdu, V. Mangra,
ca v.-președinte. ca notară.

Convocare.
Adunarea generală ordinară a reuniunei femeiloru 

române din locă se va țină Vineri in 7 Noemvre a. c. 
la 3 âre după prântjă în sala de desemnă a gimnasiului 
română. Dâmnele membre suntă rugate a participa în 
numără câtă se păte mai mare.

Brașovă, în 1 Noemvre 1886
Maria Secăreanu Dr. Nicolau Popă

presidentă. actuară.

Ultime soiri.
Giurgiu, 14 Noemvre. — Generalulu Kaul- 

bars a pretinsă pedepsirea prefectului din Filipo- 
polă, pentru că cavasulă consulatului rusescă a fost 
rău tractată, și cerii satisfacțiune în timpă de 24 
de ore. — - Condamnatulă Nabokov a fostu pre
dată consulului rusă din Burgas.

Sofia, 14 Noemvre. — Guvernulă bulgarii 
va judeca pe popii muntenegreni, precum și pe 
cei fugiți din încliisdre, cari au luatu parte la 
complotulti din Burgas. D<5că voră fi condam
nați, respectivii își voră face pediSpsa în Bulgaria 
s6u în Muntenegru.

Veneția, 14 Noemvre. — Oficidsa „Gazzetta 
di Venezia“ dice, că scopulu șederii comandantului 
de escadră Drenga în Constantinopolii este, d’a de
termina pe Portă sR permită trecerea prin Darda- 
nele a unei flotile combinate austro-ungaro-italiano- 
englesă, în casă când evenimentele ară pretinde a- 
cRsta pentru scutulă supușiloră celoră trei puteri.

Viena, 14 Noemvre. — „N. Fr. Presse“ e 
informată din Veneția, că ministrulă de marină 
Brin a declarată, că situațiunea e astfelă, încâtu 
e posibilă ca în curendă se calfă în sarcina ma
rinei italiane o însemnată problemă.

DIVERSE.
Necrologu. — Nina Coroianu n. Băști, soția cre- 

dinciOsă a protopopului gr. cat. din T. Santău, Demetriu 

Coroianu, după ună morbă îndelungată a adormită în 
Domnulă la 12 Noemvre n. c. în etate de 35 de ani și 
a fericitei căsătorii în ală 17-lea ană. O deplânge so- 
țulă nemângăiată, ună frate, o soră cu familiele loră, nu- 
merâse rudenii și amici. înmormântarea s’a făcută la 
15 Noemvre și rămășițele pământesc! ale repausatei s’au 
aședată spre odihna vecînică în cimiteriulă gr. cat. ală 
Santăului.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria neuitată 1
Aniversarea luptei dela Mentana. — In 3 Noemvre 

s’a serbată în Italia amintirea luptei dela Mentana, lăngă 
Roma, în care trupele lui Garibaldi au fostă bătute de 
Francesi, la 3 Noemvre 1867. Se adunaseră din tate 
părțile Italiei ca la 10,000 de omeni; formândă patru 
cortegiurl, cei mai mulți veterani garibaldiniani. Cu 
steguri și cu musici ajunseră la monumentulă celoră că- 
duți, aprinseră ună focă de sacrificiu și profesornlă Gio- 
vagnoli. unulă din luptătorii din acea nenorocită di, 
țir.u ună discursă plină de însuflețire, apostrofândă vio
lentă Vaticanulă, care e dușmanulă Italiei celă mai ne- 
simțitoră și celă mai fără consciință. Discursulă și-lă 
încheia astfelă: »Dâcă sdrfea ăr dispune vre-odată, ca 
speranțele Papei, de a-și restabili dominațiunea lumâscă, 
să printjă nouă viâță, atunci noi, înainte de a ne pleca 
nu vomă lăsa nici o pâtră pe pâtră, mei macară o co- 
lonă pentru viitarele generațiunl archeologice." Vorbi 
apoi deputatulă Majocchi, arătândă necesitatea de a se 
desființa primulă paragrafă ală constituțiunei, care recu- 
nâsce catolicismulă ca religiune de stată, și legea de ga- 
ranțiă. Patru membri ai reuniunei »Gioventu Operoza«, 
cari cu o seră mai nainte afișaseră proclamațiunl, vrândă 
a da serbărei ună caracteră de partidă deosebită, au 
fostă arestați. Ordinea pentru manținerea căreia sta 
gata ună batalionă de Bersaglieri, n’a fostă turburată.

Prinsore prostă. — Ună tâmplară, anume Enrică 
V ..., de origine belgiană, se dusese dilele trecute la ună 
prietină alu său, în strada Vaugirard, în Parisă, îm
preună cu mai mulți compatrioți. După masă, unulă 
propuse să se facă plăcinte cum se face la ei în aju- 
nulă tuturoră sfințiloră (30 Noemvre). Propunerea fu 
adoptată. Lui V.... îi veni ideia prostă ca să se prindă 
că vă înghiți 20 plăcinte fără să le mestece. înghițise 
multe pănă când simți că se înecă. Obrazulă impru
dentului pariatoră se roși, ochii îi se injectară de sânge 
și mai nainte d’a sosi doctorulă, nenorocitulă muri.

întrebuințarea arestanțiloru pentru agricultură. — 
Desele petițiuni și reclamațiunî ale meseriașiloră și in- 
dustriașiloră în contra concurenței ce Ii se face prin 
munca arestanțiloră, au produsă în fine, celă puțină în 
parte, ună resultată. Ministrulă justiției a ordonată ca 
arestanții, cari se află deținuți în penitenciare situate 
la țeră, să se întrebuințeze la cultura pământului pentru 
producțiunea de legume și zarzavaturi, prin cari nu se 
face meseriașiloră nici o concurență. Legumele și zar
zavaturile produse de arestanți voră servi în rîndulă 
dântâiu pentru consumațiunea penitenciarului respectivă 
și în ală doilea rîndă pentru îndestularea penitenciariloră 
din orașe. Ordinulă s’a și pusă în esecutare la peni- 
tențiarulă dela Gollersdorf, unde arestanții producă le
gumele și zarzavaturile trebuinciâse loră și pentru în
destularea deținuțiloră în arestulă Vienei. Pănă acum 
s’a constatată că arestanții sciu să cultive legume bune 
și eftine și că a resultată din acestă modă o economiă 
simțitâre. Ună altă avantagiu este că arestanții preferă 
cultura pământului ori cărei alte ocupațiunl ședătare, 
fiindcă potă resufla aerulă curată ală câmpului atâtă de 
folositoră sănătății.

Bibliografia.
Călindariulu pe anulu 1887, editura tipografiei die- 

cesane gr. or. române din Aradă, cuprinde afară de datele 
calandaristice: Șematismulă Metropoliei gr. or. române 
cu reședința în Sibiiu și ală dieeesei Aradului. însem
narea târguriloră din Ungaria și din Ardâlă. Taxele de 
timbru pentru polițe, taxele de postă în Ungaria. Cele 
trei surori, cari nu se vădă niciodată. Poesii. Bună
tatea răsplătită si lăcomia pedepsită. Unsdrea Pămân
tului. Câtă timpă pdrtă animalele agricole. Cele dece 
porunci ale vieței casnice. Ogorulă negru și gunoiulă. 
G>ume și nu prea. Anunțuri. Prețuia 30 cr.

Ateneulu Românii: Discursulă pronunțată cu ocasi- 
unea punerei petrei fundamentale a Palatului Ateneului 
la 26 Octornvre 1.886, de G. Esaru. Bucuresci; Tipogra
fia Curții Regale. (12, Pasagiulă Română, 12).

Meseriașulu Română dela 1 Noemvre conține: In
dustria și frumOsele arte ; legea pentru meserji din 1884 
(urmare); primulă ajutoră în cașuri de bâlă grabnice și 
nenorociri; pănă la sosirea doctorului; statistica meseria
șiloră români din Transilvania și Ungaria; stipendii și 
ajutdre din .Fundațiunea Andronică»; multe și mărunte; 
din traista cu minciunile; felurite pentru meseriași; bi
bliografia.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GJROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Anrel Mureșianu
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OursuJu la bursa de Vi®aa
din 13 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 • • • 103.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.75
Imprumutulâ căilortt ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

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

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

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

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

vinii ung............................98.75
împrumutul^ cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 124.90 
Renta de hărtiă austriacă 83.75 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aurii 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. germ. . . 61,45 
Londra 10 Livres sterlinge 125.85

Cota oficială dela 31. Octomvre st. v. 1886.

Bursa de BucurescI.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91Va 92—
Renta rom. arnort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6°/0) 88V2 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 103i/2 104—

> H » (5°/o) • 87^2 88—
> * urban (7°/0) . 100i/a 101—
> > (6°/o) • 92— 93—
> ’ (5%) • ■ 84— 84i/a

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

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

1886.

Cursulu pieței Brașov ti

din 1.3 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.43 Vând,. 8.45
Argint românesc .... . . » 8.36 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.88 » 9.91
Lire turcescl..................... . . » 11.22 11.25
Imperiali......................... . . > 10.22 • 10.25
Galbeni............................. . . » 5.90 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— > 118.—
Discontulă . . . » 7—10% pe ană.

Nr. 1225/1886 
a. f. sc. c. d.

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

centrali, districtulti Năsăudti, se escrie concursă cu terminulă pe 31 De- 
ceinvre, 1886 până Ia 6 6re sâra, pană când doritorii de a avd acelă 
postii, cu care e împreunată salariulu de 600 fl. v. a. pe ană voră avd 
a-șl da suplicele la subscrisa comisiune, de 6re-ce mai târziu nu se voră 
primi. Concurenții voru avd a dovedi, că sciu manipula cu bani la 
cassă și a porta socotelele și cărți de evidență.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen
trali din districtulti

Năsăudă, 16 Octomvre 1886.
Președintele: Secretarnlă:

Iontt Ciocanii. Ioaclihnti Mureșianu.
L â 11 a m:

Besztercsen, 1886 dvi November h6 l-6n.
Br. Bânffy Dezso.

foispân, kirâlyi biztos. 3—3

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repeți rl se a c 6 r d ă următdrele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori . . . . 10° 0

r V 5— 8 . . . . 15°0
i) h n 9—11 . . . . 20°o
n n 12—15 n . . . . 30° „
V 16—20 H • • • . 40° 0

Dela 20 de repețirl în susă . . . . 50°o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susti.

(Avisă d-loru abonați!'—J -- J

Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 
voiască a scrie pe cuponulti mandatului postalti și numerii de pe fășia 
sub care au primitti (|iarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
muritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IR ANS*Mersul 11 trenurilorU

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușă-Aradăl-Mmdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta .Budapesta—l*redeald

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Brașovfi

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

( 
(

{ 
(Sighișâra 

[JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin fi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

Trend 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibtLG

T

Trenă 
de 

peradne
I

Trenă 
omnlbua

4.50
9.32
9.56

10 29
7.47

8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
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

R00| 6.05
Nota: Orele de nâpte suntă

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

11.10
7.40

11 05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mit 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timișă

(

(

(

sust

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.C0
2.35
2.48
3.20
3 36
4.C0
4.31
5.12

10.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

Predealu

BucurescI

(
(

(

cele dintre liniile grâse.

b.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9 21

5.45
6.22
6.47

11.45

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiuișik- ^radft-Budayesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnlbua omnlbua peradne peradne de persdne omnlbm

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4 10 5.45
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 —7 7.40 Conopă 6 19 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 .—
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 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 Branicica 9.19 10.17 _ _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 •_
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —

Viena — — 6.05 | TeiușA . 1.29 1.41 —

Aradft»Ttimiș6ra Sinaeria (Piski) Petroșeui

Trenfi 'Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenfi
omnlbua peradne mixt persdne omnlbua mixt

Ai-adft 5.48 6.05 tSMboierSa 11.25 2.42
Aradulii nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Năineth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 —
TfiEBuîșdi’a 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșeni—Siuieria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenfi Trenfi Trenă Trenă
peradne peraone omnlbua de pere. omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulii nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arad iii 9.27 — 8 17 Rî’weria 153 — 10.31


