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Suntu câteva săptămâni de când generalulu 

Kaulbars a totd amenințată pe Bulgari cu ple
carea sa din Sofia. Elu s’a ținutu de cuvântă 
și, după ce tdte încercările sale de a dobândi 
supunerea guvernului bulgarii la dictatulu Țaru
lui au rămasu zadarnice, a părăsită Bulgaria, pre
cum scimu, Sâmbăta trecută împreună cu întregii 
personalul ă agenției rusesci.

Bulgarii n’au vărsată nici o lacrimă după 
Kaulbars. Este ună lucru naturală ca ei să se 
semță ușurați prin absența aceluia, care le amăra 
viâța cu necurmatele sale amestecuri, dojene și 
amenințări. F6ia națională „Nesavissima Bul- 
garia“ a dată espresiune acestui sâmțămentă 
scriindă în ajunulă plecărei trimisului rusescă: 
„Mergi Escelență în numele Domnului, ca să 
mai pdtă răsufla puțină și Bulgaria!“ Ear mi
nistrulă de interne bulgară s’a grăbită a ordona 
prefecturiloră, ca câtă le va sta în putință să-i 
„ușureze* * * * * * * * * * 11 d-lui de Kaulbars plecarea sa.

Muntenegru. Tâle acestea sub scutulă Rusiei. Protoco-
lulă ce s’a luată despre acestea s’a subscrisă de cei pre-
sențl și încă în acea di sera ministrulă-președinte Bozo
Petrovi I l’a presentată înaintea a 62 de voivozi adunați
în valea Ceclino departe de o oră, și aceștia l’au acla
mată. Credă că ministrulă va fi avută cunoscință des
pre acăstă evoluțiune, din care s’ar fi putută ușoră nasce
o rea revoluțiune. (O telegramă din Londra spune, că
oficiulă de esterne de acolo încă a primită scire despre
acestă actă. — Red) Astoră felă de uneltiri trebue să
li se pue capătă câtă mai curândă, pănă ce nu se în
tâmplă și în altă stată vecină ce s’a intemplată în Bul
garia, căci lăsândă Rusiei mână liberă, vomă ave în 
curândă ună șiră de state vasale la Balcani, din care 
atunci se va forma o confederațiune, der organisată de 
Rusia contra nOstră.

Ministrulă de esterne Kalnoky dice, că și adl, ca 
și mai nainte, stămă pe basa tractateloră. Din punctulă 
de vedere ală intereseloră nostre n’amă avea nimică să 
obiectămă contra unirei Rumeliei cu Bulgaria, negreșită 
contra unei uniri, care nu se esecută cu ruperea tracta
teloră și fără consimțământulă puteriloră semnatare. Pe 
acăstă basă stă și adl guvernulă. Tractatele se potă 
schimba cu consimțământulă puteriloră. Pasagiulă din 
espunere, că la regularea definitivă a stăriloră bulgare e 
necesară și cooperarea Rusiei, se referă și la cestiunea 
rumeliolă. Ce privesce posițiunea Bulgariei cum stă ea 
în tractatulă din Berlină — autonomia — n’are să se 
schimbe nimică. Acesta nu împedecă, ca după tractate 
se Hă necesară în Bulgaria cooperarea puteriloră, și prin 
urmare și a Rusiei. E necesară la aprobarea principe
lui alesă, la sancționarea unirii și la alte cestiunl ce 
s’ar pută ivi. Ce privesce constituțiunea, ea s’a tăcută 
fără cooperarea puteriloră și deci e o afacere internă, 
în care nu ne putemă amesteca. Dăr nimenea nu pOte 
contesta că raportulă Rusiei de cătră Bulgaria e de 
mare importantă pentru viitorulă, liniștea, bunăstarea și 
siguranța acestei țări. Abia se pOte cugeta, ca între o 
mare putere și între o țâră mică să fiă posibilă o încor
dare împinsă pănă la estremă, dâcă nu vrea o altă pu
tere se stea continuu santinelă la spatele micei țări, — 
și cine ar vrea să ia asupră’șl acestă rolă? Prin urmare 
e înțelâsă dorința d’a se înlătura acea estremă în
cordare.

Contele Andrasy tflce că, după lămuririle date de 
contele Kalnoky, e fârte veselă a putâ constata, că cu 
acâsta nu mai are valdre însemnarea ce o dase cuvin- 
teloră ministrului și care l’ar fi împedecată a sprijini 
guvernulă. Prin aceste lămuriri se simte deplină liniș
tită. îngrijirea că s’ară putâ nasce pericule din rapor
tulă dintre Bulgaria și Rusia, dâr nici pace în armată, 
care costă pe state miliOne. Dilema e acâsta; ori îi se 
acordă Rusiei o posițiune deosebită față cu Bulgaria și 
atunci ar trebui să i se spună să anecseze Bulgaria, a- 
tunci se va crea liniște și o stare definitivă. Dâcă însă 
nu se admite acâsta, precum nici nu se pâte, atunci nu 
i se pâte acorda Rusiei nici o posițiune specială, și nici 
ca să se alâgă numai ună principe comandată de Rusia. 
Cu acâsta nu se asigură liniștea, de aceea nici Austro- 
Ungaria n’a vrută să facă din Bosnia și Erțegovina o 
secundogenitnră a sa. Ună principe rusă ori ascultă de 
Rusia și vine în conflictă cu poporulă bulgară, ori 
merge cu acesta și vine în conflictă cu Rusia. Densulă 
aprobă programulă contelui Kalnoky.

Contele Apponyi vorbesce despre procederea Ru
siei și a generalului Kaulbars. Formula înțelegerei dela 
Skiernevice este: respectă tractateloră esistente. S’a 
văzută cum înțelege Rusia acâsta, începândă dela revo- 
luțiunea din Filipopolă și urmările ei. Oficiulă nostru 
de esterne n’a luată o posițiune independentă față cu a- 
ceste evenimente, cum a făcută Rusia, și așa monarchi- 
ei nostre i-a rămasă formula, âr Rusiei esența. Noi 
nu vremă răsboiă, ci pace onorifică, care garantâză po
sițiunea nâstră ca putere. Nu e adevărată că în Un
garia ar esista antipatiă națională contra Rusiei. Avemă 
acelâși simpatii pentru desvoltarea națională a poporu
lui rusă, ca și pentru prosperarea tuturoră popâreloră, 
cu care trăimă in pace. Dorimă să întreținemă cu Ru
sia raporturi amicale, dâr ambițiuniloră ei trebue să

Se sâmtă mai liniștiți Bulgarii prin depăr
tarea trimisului 'rusă, dâr 6re se p6te susține 
același lucru și despre diplomația europână? Nu 
au puterile europene causă de a se teme, că de 
aci încolo se voră nasce și mai grave încurcă
turi în peninsula balcanică?

țliarele din Petersburg susținu, că plecarea 
agențiloru rusesci din Bulgaria este ună răspunsă 
ce l’a dată Rusia la discursurile lui Salisbury 
și Kalnoky. „Novoie Vremia“ adresându-se că- 
tră contrarii politicei rusesci în Bulgaria, cătră 
regență și puterile cari stau la spatele ei, le 
spune, că Rusia în curândă va trece dela vorbe 
la fapte.

Cari voră fi aceste fapte ?
Fiăcine se gândesce aici mai ântâiu la ocu- 

pațiunea militară a Bulgariei din partea Rusiei. 
După ce marea împărăția a ruptă relațiunile sale 
diplomatice cu Bulgaria urmâză ca o consecință 
firâscă, că Rusia va încerca a-și esecuta planu
rile sale cu forța.

Pănă acum se susținea din partea foiloră 
oficidse germane, că acțiunea separată diploma
tică a Rusiei în Bulgaria e de natură a delă- 
tura pericululă unei ocupațiuni. Ce voră (Jice 
astădi după ce acâsta acțiune rusâscă n’a avută 
altă resultată decâtu ruptura cu Bulgaria?

După o telegramă mai nouă din Berlină 
cercurile politice de acolo ară fi de părere, că 
prin plecarea lui Kaulbars din Bulgaria nu s’ar 
fi agravată situațiunea. Să fiă 6re așa? Să fiă 
6re mai puțină amenințătdre cestiunea bulgară 
acum, când, după cum afirmă și ministrulă de 
interne bulgară în circulara sa, este ârăși Eu
ropa chiămată a o resolva? Este pericululă mai 
mică, dâcă conflictulă dintre Rusia și Bulgaria, 
ară face locă unui conflictă între marile puteri?

Dâr, se va Țice, puterile europene voră is- 
buti pdte a împedeca ocuparea Bulgariei de că
tră Ruși. Cu atâtă mai bine dâcă le va suc 
cede acâsta, insă unde este înțelegerea dintre 
puteri, singura garanția pentru a putâ dobândi 
ună astfelă de resultată ?

Deocamdată este vorba numai de-o înțele
gere ârecare între Austria și Anglia cu privire 
la Bulgaria. Se mai vorbesce că și Italia s’ar fi 
apropiată de vederile acestoră două puteri, dâr 
nu se scie încă nimică sigură despre resultatulă 
negociăriloră dintre numitele puteri.

De altă parte este bătătoră la ochi, că pre- 
când organulă bismarkiană „Norddeutsche allg. 
Ztg.“ se vede îndemnată a lua în apărare pe 
Austro-unguri față cu (Jiarulă oficială din Pe
tersburg , care face imputări, că în delegațiunile 
din Pesta s’a ținută ună limbagiu aspru în con
tra Rusiei, pre atunci guvernulă rusescă se adre 
sâză cătră Francia cu rugarea ca în absența a- 

gențilori'j rusesci să ia sub scutulă său pe su
pușii ruși din Bulgaria.

Faptulă din urmă dovedesce, că Rusia are 
o deosebită încredere în Francia și că relațiunile 
dintre aceste puteri suntă cele mai bune, căci 
la dincotra nu ar fi încredințată pe naționalii ei 
din Bulgaria scutului agențiloră diplomatici fran- 
cesi. Unii voră să deducă de aici, că dedrece 
în casulă de față Rusia nu s’a adresată mai în- 
tâiu la Germania, acâsta nu s’ar bucura de a- 
ceeași încredere din partea guvernului rusescă. 
S’a observată în adevără că în timpulă din urmă 
representantulă Franciei din Sofia a susținută în 
modă ostentativă politica generalului Kaulbars 
și dela acâsta apropiere a Franciei de Rusia se 
conchide la o răcâlă a relațiuniloră dintre Rusia 
și Germania.

împrejurarea că în afacerea bulgară Francia 
a eșită din reserva ei și a luată pe față partea 
Rusiei este de natură a deștepta cele mai mari 
îngrijiri pentru viitârea constelațiune europână. 
Germania care numai spre a paralisa pe Fran
cia a susținută pănă acuma politica rusâscă în 
Bulgaria, va emula cu guvernulă francesă în a 
se arăta amicabilă Rusiei și trebue să ne tememă, 
că acâsta emulare între puterile rivale apusane 
va costa încă multă pe Europa.

Din delegațiuni.
Sfârșitulă ședinței dela 16 Noemvre. Contele Eugen 

Zichy dice, că, deârece ministrulă de esterne accentuâză 
că pe noi ne atinge numai partea europână a afacerei 
bulgare, face și elă o observare, și anume aceea, că 
Austro-Ungaria are ună indoită interesă la crisa desvol- 
tării țăriloră balcanice, deOrece ea prin posițiunea sa 
geografică nu e numai stată europenă, ci și balcanică. 
Pe noi ne interesâză tăte influințele, atâtă cele »trecă- 
tdre,' câtă și cele „permanente,« deărece de totă ușorii 
suntemă încercați a vedea prin aceleași „evoluțiuni* pe
riclitată esistența tractatului din Berlină și cu elo a 
păcii. Regretă numai, că ministrulă nu s’a esprimată 
mai precisă asupra acestoră evoluțiuni, căci, durere, a- 
nulă trecută ne-a adusă unele surprinderi, cari pară a 
a se stabili. In acăstă categoriă e cestiunea Batumului, 
care insă, precum se pare, adl absolută nu mai e o ces- 
tiune. Și eu sunt pentru pace, onorabilă, der nu cu 
orl-ce preță. împrejurarea, că stămă în fOrte bune re- 
lațiunl cu tote puterile esterne, mă face să speră că 
ministrulă va găsi, că e timpulă sS le invite la unu pasă 
colectivă tocmai în cestiunea Orientului. După mine, 
cestiunea orientală se resolvă definitivă, numai decă voră 
isbuti marele puteri a aduce la cale o confederațiune 
balcanică de sine stătătăre între statele mai de aprOpe 
interesate.

Ministrulă a disă, că procederea lui Kaulbars e 
ună episodă trecătoră. Nu vrău să mai critică acestă 
procedere, căci e tocmai critica nostră a tuturora, și a- 
cestă sistemă de scormonire, ce se înscenăză când în 
Serbia, când în România, peste totă în întregă teritorulă 
peninsulei balcanice, nu deștăptă îngrijiri? Nici monar- 
chia austro-ungară n’a rămasă cruțată și pentru a ilustra 
aceste uneltiri, voiu istorisi ună casă, ce mi s’a făcută 
cunoscută pe cale cu totulă privată.

In anulă trecută, cam o lună înainte de revolu- 
țiunea din Filipopolă, pe care a urijit’o Rusia și care 
s’a făcută apoi mai curândă și nu după dorința Rusiei, 
se întârse prințulă Muntenegrului acasă din Petersburg 
și se instală în 23 Iuliu la vila sa de lângă laculă Scu- 
tari, unde chemă pe fiu-său, pe ginere-său prințulă Ka- 
rageorgevicl și pe toți miniștrii săi. Acolo s’a subscrisă 
ună actă serbătorescă, care — așa cugetă eu — atingea 
și pe monarchia austro-ungară. In putereă punctului 1. 
Petru Karageorgevici renunța la tronulă și la pretențiu- 
nile sale asupra Serbiei în favârea dinastiei Negus, în 
favdrea fiului prințului Nichița. — Punctulă 2 promitea 
prințului KarageorgevicI, ca despăgubire pentru preten- 
țiunile sale asupra Serbiei, tronulă Bulgariei, care de
venea în curendu vacantă. — Punctulă 3 anexa Herțe- 
govina, Albania de nordă, vilaielulă Scutari și Durazzo la
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Măestri «valahi* și alțl străini bucurosă primescă calfa 
ungurăscă, dăr fiindcă acăsta nu scie limba „valahă" ăr 
aceia nu sciu unguresce, au lipsă de o mare abnega- 
țiune și fără de aceea au de a suferi multe lipse. — 
Ore așa să fiă? Secuii cari vină din România p’acasă 
nu 4ică așa, vină cu multe parale din țăra Valahiloră, 

—x—
După cum află „Pești Hirlap*, în Pesta nouă 

există o societate, a cărei devisă este persecutarea limbei 
ungurescl. Membrii acestei societăți suntă îndatorați a 
plăti pentru pronunțarea flăcărui cuventă ungurescă pe- 
dăpsă de câte ună cruceră. — Atunci cum stă lucrulă 
cu «succesele* maghiarisărei/? Ori dără «patrioții* nu- 
mescă fiascurile «succese*?! De altmintrelea cei din 
Pesta nouă au luată lecțiă dela Unguri.

—x - -
Se scie, că cornisiunea municipală a comitatului 

Pesta a rugată pe ministrulă de interne să încuviințeze 
ună împrumută de 100,000 fl. pentru a ușura miseria 
noporațiunei, în sarcina fondului datoriiloră lucrăriloră 
publice. Ministrulă a încuviințată numai ună împrumută 
de 20,000 fl., dândă sfatulă ea celelalte sume necesare 
să le procure dela vre ună institută de bani.

—x—
Acum trei ani, șefulă agențiloră secreți ai poliției 

din Pesta, br. Splenyi, a vrută să’nființeze în Borsecu o 
reuniune de maghiarisare. In comitetă s’a alesă și ins- 
pectorulă sanitară din ministeriulă de interne Dr. Cseh, 
fără să fi fostă însciințată despre alegerea sa. De aci 
se născu o polemică în 4iare, în urma căreia Cseh fu pro
vocată la duelă. Duelulă s’a făcută în Aiudă. Pistolulă lui 
Cseh n’a luată focă, ăr Splenyi a i enunțată d’a împușca. 
Tribunalulă din Pesta i-a condamnată în săptămâna tre
cută pentru delictulă de duelare la câte trei 4>le arestă 
de stată. Splenyi a apelată contra acestei sentințe, ăr 
Dr. Cseh fu lăsată pe picioră liberă până la ună ordină 
ală ministrului de justițiă în acestă casă. — Poftimă 
succesă d’ale reuniuniloră de «cultură*!

—x—
Ungurii din Lugoșiu s’au pusă cu totă dinadinsulă 

să scotă pe Români din dreptulă lord d’a conduce afa
cerile comunei, precum și limba română din oficiu. Ce 
acă Românii in contra acestoră uneltiri?

—x—
Filoxera s’a ivită și in comuna Bala din eomita- 

tulă Selagiului.
—x—

Procuratura din Pesta presentase tribunalului pro
punerea ei privitoră la turburările în afacerea Iansky. 
Acum a făcută o nouă propunere, privităre la organele 
poliției învinovățite de abusă de putere la înăbușirea 
aceloră turburări, ca tăte actele să se predea ministeriului 
de interne.

—:x—
La lucrările siăvilareloră Timișului de lângă Medves, 

comitatulă Timișului, lucrătorii au dată peste șăse vase 
în formă de farfurii, lucrate din celă mai curată ar
gintă și bogată împodobite cu diferite figuri și orna
mente în reliefă. Se 4>ce aceste prețiăse obiecte 
descoperite se voră da museului sud-ungară.

— x—
Din Zomboru i se scrie lui „Pester Lloyd", că co- 

mitatulă e cutrierată de bande de hoți. Solgăbirăulă 
cercului Zombor, Dușan PopovicI, fu atacată de hoți 
între Csonopla și Zombor. Impușcândă de două ori asupra 
oră, cea dintăiu împușcătură spăriâ caii, ăr a doua 
nimeri de morte pe visitiulă solgăbirăului. Acesta sări 
din cară și însoțită de câțiva păzitori de câmpă se duse 
acasă pe josă. După o altă versiune, visitiulă să fi fostă 
ovită de glonțulă unui hoță. Casulă a produsă sensa- 
iune și atacarea se anchetăză.

— x—
Mâne seră Mercur! va fi în sala Hotelului Nr. 1 

convenire colegială a Reuniunei române de gimnastică și 
cântări. Inceputulă la ore săra.

Adunarea generală, a reuniunei femeilorii 
române din Brașovil.

Conformă §-lui 8 ală stafuteloră, care prescrie ca 
în fiă-care ană în luna lui Noemvre 7/19, adecă în 4>ua 
onomastică a Maiestății Sale, a împărătesei și Reginei 
îlisabeta, care e patrona reuniunei, să se țină adunarea 
generală, — se întruniră membrele reuniunei în sala de 
desemnă a scăleloră năstre centrale la 3 ăre după 
prân4ă.

D-na presidentă Maria Săcăreanu a deschisă adu
narea cu ună discursă, în care arată însemnătatea reu
niunei pentru educațiunea fetițeloră năstre, invită pe on. 
membre ca să sprijinăscă și mai departe reuniunea și 
poftindă prosperare reuniunei încheia, urândă înaltei Pa- 
trăne și augustei case domnităre mulți ani fericiți.

După aceea urmă raportulă comitetului despre ac
tivitatea sa în decursulă anului expirată, din care re- 
producemă aici următărele puncte mai însemnate:

ne opunemă cu hotărîre. Trecerea liberă a Rusiei prin 
Dardanele d. e. ar fi ună interesă ală ei, care de sigură 
se păte ținea deplină îu sămă, dăr dominarea Bulgariei 
și a celorlalte state balcanice este o ambițiune. Cioc
nirea eu noi e cu atâtă mai probabilă, cu câtă Rusia 
merge înainte pe calea acestoră ambițiuni. De aceea 
credă eu că înțelegerea dela Skiernevice nu e o politică 
a păcii, deși în intențiunea ei vrea să fiă.

Contele Anton Szechen (Jice, că numai dăeă Aus- 
tro-Ungaria nu vrea să fiă esclusivă o putere balcanică 
păte fi peste totă o putere la Balcani. In modulă acesta 
ține în mână tdte firele, care o legă cu marea comuni
tate europenă. Nu vremă răsboiă de dragulă răsboiu- 
lui, der nici pace cu prețulă onărei și ală intereseloră 
monarchiei. E greu se convingi cu discursuri pe ună 
stată puternică, că ceea ce pretinde elă ca „interese", 
nu suntă decâtă „ambițiuni neîndreptățite.« Oratorulă 
4ice, că delegațiunea numai așa ară corespunde proble
mei sale dăcă, accentuândă importanța ce se dă celoră 
petrecute în Bulgaria și la granițele năstre și accentu
ândă seriositatea cu care pătrunde lucrulă, precumă și 
accentuândă că e gata a apăra în deplină măsură inte
resele, onărea și posițiunea ca putere a monarchiei aus- 
tro-ungare și a le a aduce la valăre, ia simplu la cu- 
noscință comunicarea d-lui ministru de interne.

Iuliu Horvath, primesce espunerea ministrului de 
esterne, deărece numai în privința mijlăceloră e ărecare 
îngrijire', der nu și în privința direcțiunei politicei 
năstre.

Ședința dela 17 Noemvre. Ștefană Keglevich cjice 
că, dăcă s’au ivită îngrijiri relativă la alianța cu Ger
mania, despre care s’a (jisă că nu mai corespunde sco
pului de când din alianță duplă a devenită alianță tri
plă, acăsta provine din acea vătămetăre rusofobiă, care 
e prea lățită la noi. Trebue să folosimă timpulă a ne 
pregăti, căci catastrofa se păte numai amâna, der nu 
se păte evita cu totulă. Esprimă încredere ministrului 
de esterne.

Delegatulă Gali adresăză ministrului de esterne 
următărele întrebări: Câtă de departe au înaintată trac- 
tările pentru încheiarea tractateloră de tarife cu lurcia 
și trădările pentru încheiarea unei convențiunî comer
ciale cu Grecia? Esistă perspectiva, că raporturile năs- 
tre comerciale cu România voră lua o schimbare mai 
favorabilă ?

Contele Kalnoky: Trădările pentru tarife cu Tur
da mergă greu, deărece stau în legătură cu acele trac- 
tărl ce le face Turcia în același timpă cu alte țări. Trac- 
tările acestea s’au reluată în timpulă mai nou și se 
speră, că în curândă se voră încheia, neesistândă dife
rențe mari.

Trădările cu Grecia s’au întreruptă prin eveni
mentele din anulă trecută. Ambasadorulă nostru e pe 
cale d’a Ie relua și ministrulă speră că se va ajunge la 
ună resultată, nelipsindă bunăvoința din nici o parte.

Multă mai deaprăpe ne atinge cestiunea raporturilor^, 
comerciale cu România. Acestea suntă în tălă privința, 
de mare importanță. D-lă Ministru a regretată multă 
că n’a succesă a duce la ună resultată favorabilă trac- 
tările asupra prelungirii tractatului comercială. De faptă 
greutățile n’au fostă așa mari, dăr printr’ună regretabilă 
amestecă ală raporturiloră de partidă în ele s’a produsă 
în BucurescI o atâtă de violentă agitațiune contra trac
tatului comercială de mai nainte, încâtă disposițiunea a 
devenită cu totulă nefavorabilă pentru reîncheiarea lui. 
Contele Kalnoky crede, că de atunci s’a făcută o schim
bare Precare în opiniunea publică a României și că a- 
colo au ajunsă la pătrunderea, că ce e dreptă suntă în 
stare a strica imperiulă vecină prin o rupere a rapor
turiloră comerciale, dăr nu se apere pe sine înșiși de o 
și mai mare pagubă. Și la noi, crede ministrulă, dispo
sițiunea în totă țăra e astfelă, încâtă cu plăcere și-ar în
tinde mâna pentru reînceperea raportului de mai nainte 
Actualele trădări confidențiale, decă peste totă se potă 
numi tractărl, suntă îutr’ună stadiu, care deschide per
spectiva că, pe lângă^ bunele disposițiuDl ce domnescă de 
amăndouă părțile se va putea pune capătă situațiunei 
actuale nedorite de nici o parte. — Cu acăsta s’a în
chisă ședința. _________

SOIRILE PILEI.
Din Galați i se scrie lui „Szăkelyfold", că emigrarea 

Secuiloru în România nu numai că n’a scăzută, ci în 
timpulă din urmă șl-â luată încă ună sboră și mai mare, 
întru câtă adecă acum nu numai dilerl și servităre, ci 
și măiestri, cu deosebire însă calfele, mai cu sămă cal
fele de cismară din Chezdi-Osorheiu, unulă după altulă 
trecă în România, 4u,en(3ă că a’ci au puțină de lucru 
și pe lângă aceea e puțină și plata, așa că nu se potă 
susțină. Ei credă, — 4*ce săcuiască — că în Ga
lați le va merge mai bine trăba și că acolo se află destui 
măestri maghiari, dăr se înșălă, pentru că măestrii ăis- 
marl cari au trecută mai de multă în România: o parte 
și-au lăsată măestria, ăr cei ce îșl mai portă măestria 
nu suntă în stare a cuprinde la lucru mai multe calfe.

1. Comitetulă a răspunsă subvențiunile votate de 
adunarea generală trecută în sumă de 1000 fl. v. a.

2. Societatea de lectură a domnișăreloră române 
din Brașovă a dată o representațiune teatrală, care a 
adusă câștigă curată 81 fl. 31 cr. v. a. în favorulă in
ternatului reuniunei.

3. La sărbătorile Crăciunului a provă4ută comite
tulă 11 eleve sărace cu încălțămintea necesară.

4. Făcendu-se în vera trecută o exposițiă indus
trială a orașului Brașovă, a fostă invitată și reuniunea 
năstră a espune lucruri de mână, comitetulă a stăruită 
ca vr’o 40 de membre și scăla reuniunei să concurgă 
la acăstă exposițiune.

5. Comitetulă în ședința comună cu Eforia scăle- 
loră a alesă pe d-na Elena Rusu ca profesără proviso- 
riă pentru instruirea lucrului de mână la scăla de fetița 
de aici.

6. Din conspectulă cassei se vede că averea reu
niunei este astă4I de 40,925 fl. 21 cr. v. a.

Intregă raportulă comitetului se ia spre sciință.
Comitetulă presintă după aceea ună raportă spe

cială despre înființarea internatului reuniunei. Din a- 
cestă raportă se vede că comitetulă în cele mai multe 
ședințe ale sale s’a ocupată cu acăstă afacere; se așterne 
mai departe planulă, pe basa căruia s’a organisată in- 
ternatulă.

Estragemă din acestă plană numai următorii para- 
grafi, cari merită a fi aduși la cunoscință publică, și 
adecă:

§. 2. arată ce se învăță în internată: a) Pregătirea 
a totă fehulă de mâncări; b) 1Spălatulă și călcatulă a 
totă feliulă de rufe; c) Cusutulă la mașină de lengerii 
și vestminte ; d) Torsă de lână, țăsătură pentru trebuin
țele casei — industria de casă; e) Cultura de legumi; f) 
învățături higienice.

§. 3. arată ce fetițe se primescă și adecă: a) 
Fără plată se primescă fetițe sărace, care voră fi ab- 
solvată 3—4 clase primare în etate de 13 ani împliniți. 
Aceste fetițe se voră provedea cu tăte cele necesare în 
înbrăcâminte, în încălțăminte și în alimentare. Ele voră 
provedea tote servițiele interne; b) Cu plată de 10 fl. 
pe lună se primescă parte fetițe de acele, care au ab- 
solvată clasele primare și voră să se cualifice în cele 
cuprinse la §. 2; parte de acele, care pe lângă acăstă 
cualifîcare voră să continue învățămentulă la vre-una din 
scălele din locă. Plata se face anticipativă pe fiăcare 
ună. Pentru acăsta plată se prestă instrucțiunea ară
tată în §. 2 și alimentarea.

La §-ulă 3 s’a primită următorulă amendamente: 
ca să fiă. admise și fetițe de acele, care să vină numai 
peste 4' primăscă instrucția, ce se dă în internată. 
Aceste fetițe să prân4ăscă aci, pentru aceea să plătăscă 
o taxă, care se va statori de cătră comitetulă reuniunei. 
Aceste fetițe trebue să fiă însă de aici din Brașovă.

Din raportă se vede mai departe că, conformă a- 
nunciului publicată în «Gazeta Transilvaniei" internatulă 
s’a deschisă la 25 Augustă a. c. și astădl are interna
tulă 7 eleve cu plată și 3 fără plată. Dirigentă este d-na 
Maria Bellu.

In ceea ce privesce arangiamentulă internă comi
tetulă arată, că spre scopulă acesta a contribuită:

1. Societatea de lectură a domnișăreloră române 
venitulă curată ală unei representațiunl teatrale în sumă 
de 81 fl. 31 cr. v. a.

2. D-na Elena Sotiră o oglindă.
3. D-na Maria Zănescu o mașină mare de cusută.
4. D-na Ecaterina Pușcariu două mese lungi îm- 

jracate în mușama și două bănci de scălă.
5. D-nă Elena Filitisă născută RadovicI ună șifo- 

nieră, ună divană, o oglindă cu ramă de aură, în me
moria răposatului ei tată.

6. D-na Maria Popia ună șifonieră.
7. D-na Agnes Dușoiu trei pănzăturl și 12 ștergare.
8. D-na Zoe Conțescu 6 ștergătăre de păhare;
9. D-na Zoe Damiană 12 ștergătăre de talere.

10. D-na Susana D. Irimie 6 oca de lână spălată 
și 150 de ver4e.

11. D-șora Aurelia Secăreanu o masă de bucătăriă. 
Acestoră donatăre le exprimă comitetulă și aduna

rea mulțămita sa.
In fine punendu-se la votă alegerea unei membre 

în comitetulă reuniunei, se alege d-na Eufimia Chereiu.
Cu acesta se încheiă adunarea și terminândă și 

noi acestă dare de sămă nu putemă recomanda din des
tulă onor, membre ale reuniunei sprijinirea noului inter
nată, pentru ca să prospereze și să aducă cu timpulă 

’rucle binefăcătăre pentru nămulă nostru românescă.
«.

Din comitatul u Făgărașului, Noemvre 1886.

In 15 Noemvre a. c. călătorindă dela Făgărașă că
tră Cohalmă și ajungândă pre la 10 6re a. m. în co
muna Veneția inf., vă4ui o mulțime de ămenl alergândă 
în susă și în josă pe tăte stradele comunei. Curiosă, că 
ce va să însemneze acăsta, mă oprii cu trăsura în locă și
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era prea târziu fundă deja împărțite, și astfelă este de 
a se înțelege reușita celui din urmă.

Luându’ml astfelă cunoștință despre resultatulă ale
gerii, ml-am continuată călătoria mea mai departe ducândă 
cu mine ună tristă suveniră despre procedura inteliginței 
din Comăna inf. cu ocasiunea acestei alegeri.

Unu căletoni.

adresându-mă cătră unii individă, care tocmai și elă a- 
lerga, îlă întrebai, că pentru ce s’a adunată așa mare 
mulțime de dmeni și pentru ce alârgă așa în Jgrabă în 
susă și în josă? Elă însă îmi răspunde: > Astăzi este 
alegerea pentru patru membri în comisiunea municipală, 
pe periodulă de 5 ani". Eu însă îi disei: dâr pentru ce 
se sforțăză âmenii așa tare, căci aceste comune, fiindă 
curată românescl, nu se potă ele întruni și înțelege ca 
să încredințeze acelă mandată unoră membri din sînulă 
lord, cu atâtă mai vârtosă, căci credă că trebue să li se 
fi trimisă și vr’o listă de recomandare dela comitetulă 
centrală? Atunci mi-se răspunde, că inteligința din Co- 
măna inf. cu escepțiunea singură a unuia, în urma unei 
conferințe a loră ținută în dina premergătâre în casa ma
gistrului poștală George Popă Gridanulă, cu ignorarea 
recomandării comitetului centrală, a candidată pe ună 
ispravnică dela curtea erarială de acolo eu numele 01- 
gyai K. și pe alți 3 indivizi, de sine înțelegăndu-se, că 
la îndemnulă numitului ispravnică, care după spusa unoră 
alegători le-ar fi promisă, că în viitoră nu va mai pro- 
cede așa aspru față cu transgresiunile de câmpă.

Ajungendă la podulă din comuna Veneția inf. am 
văzută, că erau puși anume nisce omeni, cari așteptau 
venirea alegătoriloră și îi opreu a nu merge la loculă de 
alegere, ci la ună locă de concentrare ală ispravnicului. 
De aci pornii apoi spre Comăna infer. și pe drumă am 
întâlnită mai multe trăsuri și cară erariale încărcate cu 
alegători, în frunte cu inteligința loră, condusă de paro- 
chulă gr. or. G. Popița. Dâcă pe acești alegători români 
i-ar fi întâlnită vr’ună domnă necunoscută i-ar fi invi
diată, că țăranii noștri umblă în calescl ca nisce ciocoi 
și totuși mai au cutezanța de a se văeta în gura mare 
că suntă asupriți și nu mai potă suporta sarcinile țării; 
dâr pe mine nu m’au pusă în uimire de locă, căci eu 
eram informată deja, că se aducă alegători la urnă cu 
trăsurile ispravnicului.

Abea apucasemă să mă întorcă din călătoria mea 
scurtă, ca se mă convingă despre resultatulă alegerii, și 
sosindă in Veneția inf. pe Ia 9 ore sâra mi s’a istorisită 
întâmplarea așa, precum s’a petrecută și adecă :

Pre la 81/a âre a. m. a sosită președintele denu
mită ad hoc, d-lă George Popă Gridanulă, și la 9 âre a. 
m. s’a începută votarea conformă legii. Celă dintâiu votă 
care a intrată în urnă a fostă ală d-lui Nicolae Chior- 
niță, proprietară mare din Cuciulata, care îndată după 
votare s’a depărtată în speranță că cu acâsta a salvată 
causa română.

Comuna primă care a votată a fostă Comăna inf., 
care aprâpe în numără de 60 voturi a votată pentru 
Olgyai K. ceea ce se putea observa fârte bine pe biletele 
loră, cari erau din hârtiă vânătă. Acestă împrejurare a 
insuflată îngrijiri seriâse în conducătorii alegătoriloră din 
Veneția inf., cu atâtă mai multă, cu câtă se vorbea prin
tre alegători cumcă și Comăna sup. va fi totă pentru 
candidatulă Olgyai K., ceea ce s’a și constatată mai 
târziu, însă din nenorocirea lui de aci n’a căpătată de- 
câtă 7 voturi, căci ceilalți alegători nu s’au presentată. 
Fiăcare alegătoră cu simță românescă se temea de o 
reușită a deregătorului, mai alesă când votase 2 comune 
și în amândouă era candidată de toți alegătorii. Singura 
speranță mai era în alegătorii Veneției infer., cari erau 
mulțl la numără și participară cu toții, la sfaturile și în
demnurile cele înțelepte ale matadoriloră loră, în frunte 
cu parochulă George Comanicl. Celelalte comune, Părăulă 
și Perșani, încă erau pentru răușita Româniloră, cler în- 
zadară că erau puțini la numără. La rândulă loră, vo- 
teză apoi alegătorii din Veneția inf., cari înțelegândă de 
uneltirile cele dușmănâse ale alegătoriloră din comunele 
surori Comăna inf. și sup., alergară din tâte unghiurile 
spre a ajuta causa română națională; der nici faimosulă 
Olgyai K. n’a rămasă datoră cu îngrijirile, căci de 3—4 
ori a trimisă trăsurile dela curtea erarială spre a colecta 
alegători din comunele care îi premiseseră voturile. Deja 
după 4 6re, când se începuse scrutinulă, mai vine tră
sura erarului de 2 ori cu alegători și întrândă visitiulă 
în sala de alegere raportâza ispravnicului (jicendă: > Je- 
lentem Tek. intâzo ur, jottem 5 emberrel“, der președin
tele îi spune supărată, că e prea târziu. Și chiar să nu 
fi fostă târziu, totuși puțină îlă puteau ajuta, căci bravii 
alegători din Veneția inf. întrecură deja cu multă votu
rile ispravnicului, er acesta din Veneția inf. n’a obținută 
nici ună votă.

La scrutinare era o îmbulzâlă mare, fiăcare era 
curiosă de reușită. Primo loco președintele voia să facă 
deosebire între Iuliu Dană și Dană luliu, voindă a înțe
lege aci 2 persâne, dâr membrii de încredere și alegătorii 
susținândă identitatea uneia și aceleiași persâne au con
tinuată scrutinulă și la fine se constată că candidații 
români: R. D. Iuliu Dană, Nieolau Sassebeși, Iacobă Po- 
peneciu și Ioană Popița au reușită cu maioritate abso
lută de voturi, âr Olgyai K. cu partida sa a căzută. Aci 
este de observată că alegătorii din Veneția inf. nesciindă 
de machiuațiunile parochului Ioană Popița, l’au candidată 
și dânșii, dâr în urmă convingendu-se despre apucăturile 
și purtarea lui antinațională, l’ar fi ștersă din bilete, der 

De sub pdlele Ineului, 16 Noemvre 1886.
In speranță, cumcă voiu face ună servițiu câtă de 

mică unei cause bune, ce atinge fârte de aprâpe intere
sele poporului română din acestă ținută romantică, cu 
permisiunea on. Redacțiuni, vină a aduce la cunoștința 
publicului română ună concursă de medicii cercualic pen
tru cerculă administrativă Rodna veche, cu reședința în 
acelă opidă. Concursulă din cestiune e escrisă în fâia 
oficiâsă a Comitatului nostru „Bistritzer Wochenschrift“ 
Mo. 43, de cătră cornițele supremă ală acestui comitato 
cu termenă pănă în 15 Decemvre a. c. sub No. 2063-886 
d. d. 3/10 1886. foisp.

In urma acestui concursă cererile suntă a se adresa 
Comitelui supremă Br. Desideriu Bânffy în Bistrița și a 
se instrua cu documentele prescrise în articolulă de lege 

din 1886 §§ 1 și 9.
Emolumenlele împreunate cu acestă postă suntă: 

salariu anuală de 300 fi. și paușală de călătoria de 150 fl. 
Afară de aceea praxa în acestă ținută locuită mai numai 
de Români cu o poporațiune numerâsă de aprâpe 20,000 
de suflete, situată bine materialicesce și in acestt respectă 
cu multă mai luminată decâtă în alte părți, încă pro
mite pentru mediculă cercuală ună venită destulă de 
rumosă. Mai adauge la acesta, că in loco este pre

tură, judecătoria cercuală, târguri de săptămână și 6 
târguri de țâră binecercetate, — în vecinătate trei scalde 
de apă minerală, dintre cari două pură românescl, — 
cari împrejurări tâte suntă fârte favoritâre pentru posiția 
unui medică și de natură de a-i asigura ună venită fru- 
mosă și o esistență în condițiuni destulă de bune.

Din aceste motive apoi, considerândă, că acestă 
postă de o mulțime de timpă este în vacanțiă din lipsa 
de concurenți și că prin acâsta poporulă nostru sufere 
daune enorme în trebile sanitare, îmi iau îndrăsnâlă a 
atrage atențiunea tineriloră români cu cualificațiunea rece- 
rută de lege asupra acestui postă, rugându-i ca să con
cureze la acestă postă, pe care obținându-lă nu să voră 
căi niciodată, ci voră fi pe deplină mulțumiți.

Adevărată că ocuparea acestui postă după lege se 
întâmplă pe calea denumirei prin cornițele supremă, "noi 
insă suntemă de firma speranță, că între concurenți cu 
asemenea cualificațiune 'a denumire voră fi eo ipso 
preferiți cei ce voră cunâsce mai bine limba majorității 
covîrșitâre a populațiunei din acestă cercă, adecă cea 
română. — Acâsta o aduce cu sine dreptatea și echi
tatea și o reclamă în modă imperiosă interesele vitale 
ale poporului din acestă cercă. —

Spereză că vocea mea modestă esprimată în cele 
de mai susă, nu va suna indeșertă ti va atinge nobilulă 
și curatulă scopă, la care țintesce. —

Somesanulu.________________ >

maghiare în contra Româniloră. Noroculă lui „Ellenzâk* 
că străinătatea nu’i înțelege limba în care înjură, căci 
de sigură l’ar arunca cu scârbă între maclatură.

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

PESTA, 23 Noemvre. — Comisiunea de 
patru a delegațiunei ungare a votatu neschim
bată bugetulu Bosniei, după ce Kalnoky a ară
tată referințele din provinciele ocupate ca fârte 
mulțămitdre și Bylandt-Rheidt a justificată for
tificările anume provocându-se la vecinii din sudu 
iubitori de jafuri.

BUCURESCl, 23 Noemvre. — Mai mulți 
oficeri bulgari, între cari și Benderef, Gfruef, 
Dimitrief, toți trei urditori ai revoluțiunei dela 
21 Augustă. Ei voescă să organiseze o revoltă 
în Bulgaria, ca să răstbrne actualulă guvernă 
bulgară.

„Ellenzekiane“.
Din Năsăudă i se scrie lui «Ellenzâk*, că în rîă- 

care comună din comitatulă acela se află câte o tablă 
semnificativă cu culorile naționale unguresc!: roșu, albă 
și verde, bătută fundă pe câte ună stâlpă'; astfelă și în 
Roma „daco-română" a Ardâlului se află o asemenea 
tablă. Ea a stată în mijloculă pieței fără ca cineva să 
se fi atinsă de ea pănă pe timpulă primului bală valahă, 
obicinuită a se ținâ în luna lui Septemvre. Atun?I, Du
minecă diminâța după sfîrșitulă balului, studenții îm
preună cu teologi de Gherla, luându-șl în mâni sticle cu 
vină, s’au dusă diua albă și au împresurată stâlpulă, 
l’au batjocurită, l’au scuipată și i-au adresată vorbiri 
nerușinate. Acâsta, dice corespondentulă lui „Ellenzâk", 
a vâdut’o elă însuși, dâr fundă ună oficială ca vai de 
elă n’a vrută să se amestece în lucru, Ună altă Un- 
gură încă a văzută faptulă prin ferâstră, dâr pe lângă 
cea mai mare bună-voință, dice corespondentulă, nu-i 
pâte descoperi numele. Ală treilea Ungură a fostă negu- 
țătorulă Rudolfă Olâh, care a și sărită la luptă, arun- 
cândă mănușa Valahiloră. Studenții valahi ne pulândă 
scăpa din mânile judelui investigatoră, au fostă „după 
cum scie elă" condamnați și încă așa, că «dâcă nu s’au 
mulțumită cu seminariulă celă cu două etagiurl din 
Gherla, acum placă-le a învăța măestriă în seminariulă 
celă cu trei etagiurl, menită pentru arestanți". După 
asta Rudolfă Olâh a fostă silită de studenții și inteligenții 
valahi să alerge la Clușiu. In urmă primarulă orașului 
Jacobă Pradană, ca se ascundă lucrulă, a voită într’o 
Joi să sape cu polițiștii valahi stâlpulă și să-lă strămute 
în ună locă ascunsă, adecă să-lă îngrâpe. Valahii însă 
n’au vrută să-lă sape, <)'cendă, că »nu-și voră murdări 
mânile cu blăstămăția aceea*. Astfelă Jacobă Pradană 
a trimisă pe ună netrebnică Valahă lângă Entradam 
după hingheri Au și venită doi hingheri, nisce Țigani 
beutori și cei mai lăpădați, cari au săpată stâlpulă și 
ca pe ună câne mortă l’au culcată pe două prăjini cu 
care cară cânii și scuipată fiindă și batjocurită din partea 
primarului, a poliției și a unei mulțimi de Valahi, ce era 
de față la târgulă de săptămână, l’au dusă și l’au așe
zată înaintea cancelariei comunale.

Amă comunicată aceste Ellenzekiane, numai ca să 
vâdă publiculă pănă unde mergă agitările pressei jidano-

DIVERSE.
Educațiunea femeilorft la Chinezi. —Aprâpe peste 

tâtă împărăția chineză nașterea fetei se face obiectă de 
durere pentru capulu familiei. îndată ce se va naște o 
fiică în vrâ-o familiă chineză, o pună imediată pe pă- 
mântă pe nisce cârpe și trei dile întregi îi dau îngriji
rile trebuinciâse numai ca să nu moră. A patra di, ta- 
tălă ia în brațe pe fiica sa și o duce într’o sală, ur
mată de câțl-va amici ai casei, ținendă nisce âle se 
presintă la o ceremoniă, și, pe când presintă pe noua 
născută fetică moșiloră ti, amicii casei țină olele d’a- 
supra capului fiicei îndestulă timpă. Din aceste conchide 
fiăcare, că în împărăția chineză, posițiunea femeei este 
multă mai inferiâră decâtă a bărbatului, a cărui naștere 
causâză în casă veseliă generală. După cartea religiâsă 
a Chineziloră, fata din vârsta ei de șâpte ani este da- 
târe sâ nu convețuiască cu băețî, și nu’i este permisă 
nici ca sâ șâdă împreună nici sâ mănânce pe aceeași 
mâsă cu ei. Astfelă der, din acâstă vârstă, tînâra pe
trece vieța ei închisă în casa femeiloră (ună felă de 
harem) sub severa privighere a mumei sale. Er pe 
când esă femeile, ele, intră într’o trăsură, fiindă acope
rite la față cu o maramă dâsă. Pănă ce se voră mă
rita femeile Chineziloră nu potă sâ stea față cu bărba- 
tulă; câtă despre educațiunea loră însâ, ea se lasă cu 
totulă în grija mamei de familiă. Virtutea femeei, după 
Chinezi, nu consistă în o estremă desvoltare intelectuală 
sâu la multa învățătură, și este destulă ca ea sâ se nu- 
mâscă virtuoasă, sâ scie a conserva chipulă măreță și 
seriosă, sâ aibă bună conduită și demnitate de caracteră. 
Câtă despre educațiune. acâsta consistă in nisce învăță
turi morale despre datoriile ei cătră societate, cătră pă
rinții și cătră soțulă ei. Astfelă dâr, femeea la Chinezi 
este datâre să plece capulă la tâte escentricitățile so
țului și a rudeloră lui. Este datâre a iubi pe frații și 
surorile soțului ei, și să nu fiă gelâsă de celelalte femei 
ale lui. Și dâcă va avea copii, este datâre a-i crește 
astfelă încâtă să-i facă âmenl folositori și mai cu sâmă 
onești, dâcă copiii suntă de sexu masculină, cumpătate și 
virtuoase, dâcă voră fi fete. In relațiunl cu subalternii 
este datâre să fiă afabilă și bună. Și, dâcă s’a întâm
plată a dobândi âre-care cunoștință de carte, este ți
nută a nu arăta acâsta cu fală, pentru că nu este ceva 
mai scârbosă la femee decâtă să fiă pretențiâsă că știe, 
a avâ pedantismă și vanitate. Chinezii preferă a vedâ 
pe femeile loră ocupându-se cu (lucrările sexului loră, 
de esemplu cu târcerea mătasei, decâtă a ie autfi discu
tând Q cestiuni filosofice sâu literare.

Terminândă articululă nostru, despre educațiunea 
femeiloră în China, ni-se pare fârte potrivită a repro
duce și următorele maxime, scâse dintr’o carte chineză: 
«Munca este păzitorulă inocenței femeiloră; să nu’i lă- 
sați timpă a se lenevi; femeile suntă datâre să fiă în 
totd’auna cele d’ânteiu la lucru și cele din urmă pentru 
repausă. — Tânăra este datâre să fiă atâtăjde aprâpe de 
mamă-sa, pe câtă este d’aprâpe de umbra sa. Coche
tăria și lecturele de petrecere suntă cu atâtă mai peri- 
culâse, cu câtă cineva se dă la ele cu mai mare căl
dură în acestă verstă. — Cumpătat ea, tăcerea, blândeța 
și rușinarea suntă adevărata podobă a frumuseței. Su
punerea unei tinere, răbdarea, plăcerea d’a lucra, res- 
pectulă cătră părinți și iubirea ei cătră frați, îndepli- 
nescă reputațiunea ei d’o bună educațiune. — Câtă nu 
resistă amorulă propriu tinerei femei, când trebue să 
plece capulă înaintea voinței sâcrei sale sâu d’a se re
trage dinaintea escentricitățiloră soțului eil Insă câtă este 
de plăcută și lingușitoră pentru o femeă d’a se vedea 
iubită de toți. — Nu este nici o umilire pentru femeă, 
când este vorba de administrația casei sale. Curățenia și 
economia casei sale suntă de trebuință a ocupa ârele ei 
de recreațiune; și trebue se considere de onârea sa, 
pregâtindă prândulă soțului ei și servindu’lă la mesă. 
_____________________________________ „România*.

Editoră : Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiauu



Nr. 254. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oorsuln la bursa de Viena Bursa de Buciiresci.
din 22 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 103 80
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.40 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................151.80
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.30

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 116 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 99.—
împrumutului cu premiu

ung................................... 123.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.20 
Renta de hărtiă austriacă 83 80 
Renta de arg. austr. , . 8470
Renta de aurii austr. , . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 297.70
Act. băncel de credită austr. 286.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . , 61.65 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.70

Cump. vend.
Cota oficială dela 9 Noemvre st. v. 1886.

Renta română (5%). . . 9P/a 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 93Va 9471

» convert. (6%) 86— 861/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 10P/8

* 11 11 (5°/o) • 88— 88Va
» » urban (7°/0) . . 1018/< 102 i/a

> (6%) - 92— 93—
’ » ’ (5°/0) • • 84sm 85Va

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

* » » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . I6.1/4 17.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.41 Vend . 8.43
Argint românesc .... . . > 8.36 J 8.40
Napoleon-d’orI................. . . > 9.90 > 9.93
Lire turcesc!..................... . . » 11.22 * 11.25
Imperial!......................... . . » 10.22 » 10.25
Galbeni............................. . . » 5.91 » 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— > 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

DICȚIONABUI. GBBMANO-BOBEĂN
de T1OCHAB 1LIZI

ă 1 fi. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exeinpl. edițiunea autorisată, se află pănă astădi de veuclare la următorele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, II. 

Zeidner, A. Altstădter.
Bucuresci: B. D. Sotscliek &. Comp., E. Graeve & 

Comp., Ig. Haiman, R. Watzina. (A. Cerny.)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin.
Câmpulungu (Bucov.): D. Gabriel Storfer.
Craiova: D. H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald SchalJy, D. EL Pardini li

brăria Universității.
Clușiu; D+ Iohann Stein.

A se cere exemplare din a opta sdu a noua
Brașovu, 9 (21) Iuliu 1886.

Pa^arasiu: D. D. Bruder Thierfeld.
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga. 
Isugoșîu: D. Adolf Auspitz.
^aseudu: Librăria Concordia. 
Oravîcza: D. I. E. Tieranu.
Orșova: D. C. Bohme. 
Badauts: D. lacob Niderhofer.
Sibiiu: D. W. Krafft, D. A. Schmidicke. 
Tîmișora: Librăria Polatsek.
Vîena: I). D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

liiă' Tipografia ALEXL

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

pe linia Predealti-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradd-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Bredealit

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trend 
de pers.

Tren 
accelerat

Trend 
omnibufl

Trenă 
de 

peradne
I

4.50
9.32

Timișă

Brașovtt

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișdra 

JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rdv 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(

z
(

Viena ?

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

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,H

1.22
2 lb
2.48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 1&
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b|
4.50,
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărliely 
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

Apaliida
Gliiris

Cucerdea

Uiora
Vințulă dc 
Aiudă
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopolo
Sigișira
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovft

Timișă

(

t
I

sust

(
(

b.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

10.28

Predealu

BucurescI

(
(

5.45
6.22
6.47

11.45

I

cele dintre liniile grâse.

Tipografia AL1SXI Brașoviî. Hârtia din fabrica d-lorii Kbniges & Kopony, ZernescL

Trenă 
omnibus

8.00
11.40

2.31

i

Teiușik- k < adil-IJudapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă 
omnțbus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persane

Trenă 
de persăne

Trenă 
omnlbm

Teiușik
Alba-Inlia

11.24
11.59

— 2.40 Viena 11.10 12.10 _
— 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de jo.siî 12.30 — 4.22 Szolnok 11.20 12.41 _
Șibotti 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradik 4.30 6.— 7.04
Sinaeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 PaulișO 5.19 6.51 8 17
Ilia
Gurasada

3.55
408

— 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
— 7.40 Conopă 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 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.f.8 _ —
Paulișfl 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 _ _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 - -
GlogovațO 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Ajt indii 8.28- — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( _ - 5.12 Vințulă de joșii 12 18 12.29 —
Budapesta _ 8.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 ■
Viena — - 1 6.05 Telnșjft . 1.29 1.41 —

Arffldife-rS’iiraBiș6ra Siasaeffîa (Piski) Petroșeni

Trenu Trenă de Tren ti Trenă de Trenă Trenă
omnibus persane mixt

..
peradne omnibuB mixt

Aradii 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
— — — Banița 3.05 — 64")

Tămișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

’S’îmSși&ra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibus de pers. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 ___ 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva ■ — — — Banița 10.48 — 6.53
Orezifalva 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 Hațegâ 12.42 — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


