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Brașovu, 29 Novembre 1886.
Ori încătrău ne-amu arunca privirile, nu 

întâlnimu decâtă o stare de lucruri confusă și 
posomorită. Și din ce privimCi mai multă ne 
convingem ti, că dreptate a avuții marele strategii 
germană când a , că curând va trebui 
să se hotărască la ună felii, căci greutățile, ce 
le impune stateloru situațiunea de față suntă pen
tru durată insuportabile.

Crisa ministerială francesă, care a venitai 
pe neașteptate, a făcutu să se încordeze din nou 
relațiunile între Germania și Francia. Fostulu 
șefu de cabinetu și ministru de esterne francesă 
Freycinet era cunoscută la Berlină ca ună a- 
mică ală păcii și ca ună partisână ală unei po
litice conciliante față cu Germania. Freycinet, 
care se bucură de renumele unui capabilă băr- 
bată de stată, a dovedită nu de multă, prin nu
mirea amicului seu Herbette ca trimisă ală Fran- 
ciei la Berlină, că urmăresce în t6tă seriositatea 
tendința de a se înțelege în modă pacinică cu 
guvernulă germană. Retragerea lui Freycinet 
a deșteptată nouă temeri în Berlină și p6te că 
în legătură cu aceste temeri stă și soirea, ce-o 
aduseră mai tdte carele din Bucuresci, că prin
cipii de Hohenzollern, cari s’au întorsă la Ber
lină, s’ară fi esprimatu, că e cu putință să isbuc- 
născă câtă mai curându ună răsboiu cu Francia.

Deocamdată aflămă că cu formarea noului 
cabinetă francesă a fostă însărcinată d-lă Goblet, 
care în fondă are aceleași vederi politice ca și 
Freycinet, der nu se bucură nici de atâtea sim
patii în cameră, ca acesta. Suntă mari neînțele
gerile între partidele și grupurile din parlamen- 
tulă francesă și de aceea este puțină speranță de 
stabilitate în sferele couducătdre ale Republicei. 
Fiindă rugată să între ca ministru de esterne și 
în noulă cabinetă, Freycinet să fi declarată că 
cu nici ună cliipă nu mai voiesce să fiă ministru, 
ăr ministrulă de răsboiu Boulanger să fi (Jisu, că 
numai sub două condițiuni va rămână în postulă 
său, adecă dâcă i se va primi proiectulă său de 
organisare a armatei și dâcă guvernulă va spri
jini cererea sa de a i se vota ună credită de trei 
sute de milidne.

Trebue să deștepte mari temeri de altă 
parte, mai cu sămă la Viena, scirile ce sosescă 
din Petersburgă.

Guvernulă rusescă e liotărîtă, ne spune to- 
legrafulă, ca se formeze ună corpă de voluntari 
cu destinațiunea pentru Bulgaria, și pentru ?- 
cestu scopă se compunîi deja cadrele alegân- 
du-se cei mai bravi soldați din regimentele de 
sudă rusesc!. Faptulă acesta denotă hotărîrea 
Rusiei de a merge înainte pe cărarea apucată, 
lucrândă de capulă ei și fără conțelegere prealabilă 
cu celelalte puteri semnatare.

țiiarulă oficială ală guvernului rusescă vine 
să constate, că Rusia este decisă a îngriji ca li
niștea și ordinea să fiă susținute în Orientu. Cu 
alte cuvinte nesuccesulu misiunei lui Kaulbars 
voiesce se-lă corâgă d-nulă de Giers trimițându 
ună corpă de voluntari pe capulă Bulgariei.

Intr’aceea deputațiunex Sobraniei bulgare se 
află pe cale spre Berlină. La Viena contele 
Kalnoky a vorbită cu deputății în modă fdrte 
amicabilă, dâr le-a declarată, că nu-i p6te primi 
în modă oficială, și nu p6te discuta cu dânșii ces- 
tiunl concrete. Causa, că numai ca privați au 
putută fi primiți de ministrulă de esterne, este 
refusulă categorică ală ambasadorului turcescă 
de a-i introduce cum se cuvine din parte-i, ca 
representantă ală puterei suzerane.

Deputațiunea bulgară voesce să se infor
meze despre vederile guverneloră europene cu 
privire la soluțiunea cestiunei bulgare.

Anevoiă ne vine a crede că domnii Gre- 
cov, Stoilov și Kalcev se voră întdrce mai lu
minați ca cum au plecată din Sofia. Li se 

voră face promisiuni vage, dâr în fondă tâte 
voră rămână cum au fostă, nici una din puteri 
nu va sări în ajutorulă regenței bulgare.

C’ună cuvântă, este totă mai învederată, că 
încurcătura diplomatică de ad.1 nu se va pută 
delătura pănă ce nu voră bubui tunurile.

Șansele unui răsboiu cu Rusia.
In numărulă său dela 2 Decemvre a. c. 

„Pester Lloyd“ publică ună articulă, scrisă 
de ună militară, în care se esamineză mai dea- 
prâpe șansele unui răsboiu eventuală cu Rusia. 
Este de interesă, credemu, a cunâsce părerile au
torului acestui articulă. După ce arată, că nu 
voiesce nicidecum să facă numai sensațiune, scri- 
indă despre răsboiu și alarmândă lumea, ci crede 
de lipsă ca de cu vreme să se discute cestiunea 
însemnată a pejiculului, cejar amenința eventuală 
monarchia ndstră din partea Rusiei, colaborato- 
rulă militară ală lui „Pester Lloyd“ continuă 
astfelă :

>Ar însemna a comite o crimă în contra poporu
lui nostru, dâcă amă ascunde, și nu i-amO spune în 
gura mare, că pentru noi nu pole fi unu lucru mai se- 
riosă și care să ascundă în sine mai mare nenorocire, 
ca ună răsboiu cu Rusia. Puterea colosală a acesteia, 
representată prin ună teritoriu colosală pe care nu mai 
apune sorele, prin cifra absolută mare a poporațiunei 
sale printr’o armată numerosă, de nou organisată și, 
precum se (fice, forte bine armată, ca o cavaleriă, care 
este de trei patru ori mai mare la numără decâtă cava
leria tuturoră celorlalte armate — acăstă putere colosală 
condusă de o voință absolută, ce nu e legată de nici o 
lege, de nici ună dreptă, de nici o stavilă, ar trebui se 
apară în ochii spectatorului superficială ca o fatalitate, 
căreia nu i te poți opune, și de care a fi înghițită este 
condamnată omenirea. Der același spațiu, care face să 
apară Rusia alâtă de grozavă, este totodată și slăbiciu
nea ei; căci elă risipesce puterile, îngreuiază concentra
rea loră, întârdiă tote transporturile de trupe ajutătâre, 
și în fine chiar și prin drumuri de feră pole fi paralisată 
numai pănă la unu punctă anumită, care este încă de
parte de a satisface cerinței minimale ce o face strategia 
modernă.

Ce-i dreptă Rusia a 1 ată o măsură în contra a- 
căsta, făcendă din Polonia rusescă, Podolia și Volhinia 
prin aședarea de nenumărate garnisâne deja în tirnpă de 
pace o tabără formală de răsboiu și înaintândă trupe în 
numără mare pănă aprdpe de granițele nostre. Mai a- 
lesă cavaleria este acolo representată cu 20—30 regi
mente și baterii călărețe. La prima ochire acesta se 
pare fârte îngrijitorii și ar trebui să credă omulă, că în 
asemeni împrejurări va fi cu neputință, să mobilisămă 
trupele nâstre în Galiția și se esecutămă concentrarea 
strategică. Pericululă, ce ne amenință aici, este fără în- 
doiălă mare și vine mai cu semă dela cavaleriă, care 
pote înainta iute și ajungăndă la drumurile de feră și la 
șosele le pâte distruge și ne pote causa totă felulă de 
stricăciuni din cele mai seriose în multele orașe neîntă
rite, unde se află stațiunile de recrutare de călră cari se 
face mobilisarea și unde suntă magazinele de augmentare 
și de munițiune. Trupele de infanteriă inimice voră fi 
în acestă privință mai puțină periculâse, pentru ca să le 
putemă preveni cu măsurile nostre de apărare înainte de 
a pută veni în ajutorulă cavaleriei ce a pornită înainte. 
Trebue der să ne a.șteplămă la o conturbare tredtâre a 
mobilisărei nâstre în Galiția cu atâtă mai multă, cu câtă 
este cu putință ca, conformă vederiloră practicate de cu- 
rândă în Bulgaria în privința dreptului internațională, să 
se întâmple o infracțiune a granițeloră năstre încă îna
inte de declararea de răsboiu, care mai pe urmă va pute 
fi desavuată și regretată, der nu înlăturată.

»Noi, din parte-ne, nu trebue să fimă lăsați nici 
ună momentă la îndoiâlă, că printr’o disposițiune de a- 
larmă practică, ce se va estinde peste întrâga țâră măr
ginașă, și prin alte mijloce de apărare, suntă deja aslădî 
tâte pregătite, spre a întâmpina cu putere asemeni even
tualități și a le paralisa. In tote orașele Galiției suntă deja 

acum garnisone, și se află acolo bataliâne de Landwehr, 
cari potă face în prima liniă serviciulă apărărei, pentru 
ca mobilisarea armatei de liniă să nu fiă întârdiată. 
Afară de acesta avemă deja ună numără însemnată de 
regimente de cavaleriă în Galiția și multe din ele în cea 
mai mare apropiare de granița Galiției. Ori câtă teme
ritate amă atribui cavaleriei rusesc! și ori câtă ar trebui 
să ne așteptămă la unele nenorociri dincâce de graniță, 
totuși călăreții ruși se voră gândi de două ori de-a întră 
așa departe in Galiția, încâtă să nu mai âsă teafăr! din- 
trînsa. Cum am disă, nu se pâte nimeni îndoi, că la 
noi totuliî e pregătita pentru a primi pe nepoftita <5s- 
pețî cum nu le va plăci nici decum", dâr la acâsla tre
bue să conlucre cu trupă și sufletă tâte autoritățile ci
vile ș> întrega poporațiune. Acâstă cerere va fi primită 
de sigură ca însuflețire de țâra ce se află în fața duș
manului ei ereditară. . . .«

Mai departe autorulă articulului spune, că 
nu e nevoiă să mai dovedâscă destoinicia arma
tei austro-ungare, care dâcă nu mai multă , dâr 
celu puținu egală cu a Rusiei este. Pe lângă 
destoinicia și conducere mai jâcă rolă în răsboiu 
și noroculă. — In fine răspuncjându diarului 
„Nord“, care dice, că armatele ce ar voi să pă
trundă în inima Rusiei nu s’ar mai întdrce în- 
dărătu, precum a pățit’o Carolu XII și Napo
leon I, încheiă.

„Decă amă fi siliți vrodată să ne răsboimă cu Ru
sia și amă întră în ea, cum presupune „Nord», nu ne- 
amă duce nici la Moscva, nici la Petersburgă, ci ne-amu 
stabili la Vistula și prin acesta i-amu paralisa pe Ruși, 
ca s( nu ne mai pită stirica nici noile, nici Europei. 
Vei}! bine atunci amă da de perplesitatea, că ce să fa- 
cemă cu Polonii nou câștigați; și așa chiar ună răsboiu 
norocosă cu Rusia ne aduce încă alte perplesitățl. Des
tulă temeiu, ca să ne decidemă la răsboiu numai printr’o 
ultima ratio....“

Din dieta croată.
In 7 Decemvre s’au începută în dieta croată des- 

baterile asupra bugetului.
Președintele: Contra propunerei comisiunei buge

tare d’a primi dieta bugetulă țării pe anulă 1887, de- 
putatulă Dr. Derencin și soții săi au îmânată următârea 
propunere: >Subscrișii aducă următorea resoluțiune: 
dieta amână desbaterea bugetului țării pe 1887, pănă 
când responsabilulă guvernă regescă ală țării va arăta 
clară basa pe care stau față cu înțelegerea și interpre
tarea hotărîriloră principiare și esențiale ale pactului din 
partea guvernului ungurescă etc. precum se vede în re- 
nunțiulă deputațiunei regnicolare unguresc!. ‘

Deputatulă Beruta propune să se desbată mai în- 
țâiu propunerea lui Derencin și numai după căderea a- 
cesteia să încâpă desbaterea bugetară.

Președintele Hrvat e în contra propunerei lui Be
ruta, căci atunci s’ar amâna desbaterea bugetului și ar 
trebui să se voteze indemnitatea, ceea ce ar însemna 
primirea indirectă a propunerei lui Derencin și acâsta 
nu o doresce dieta. Reportorulă Miskatovic! are cuven- 
tulă. (Neliniște în stânga, strigări: Nici măcară să se 
voteze nu lasă elă 1)

Raportoru'ă Mislcatovici începe a vorbi. Președin
tele Hrvat întrerupândă: Vă rogă, desbaterea generală 
a începută, d-lă raportoră are dreptulă a vorbi numai 
ca atare.

Raportorulă Mislcatovici polemisâză contra propune
rei lui Derencin. Elă nu crede, că partida acestuia se 
intereseză seriosă de ceea ce conține nunțiulă sâu re- 
nunțiulă. Altfelă stă lucrulă cu clubulă centrului, care 
stă pe basa pactului. Acesta binevoiâscă a avea răb
dare, pănă ce dieta e în posițiune a’șl da părerea asu
pra nunțiului seu renunțiului, seu a propune ca dieta să 
desbată nunțiulă. Dieta n’a propusă acâsta și așa pro
punerea lui Derencin cade. Dâcă clubulă centrului 
crede, că prin atitudinea lui folosesce nunțiului se în- 
șâlă, căci dieta ungurescă are același dreptă ca și cea 
croată, și ar putea lua o hotărîre opusă celei a dietei 
croate. Sfătuesce să mai aibă răbdare câteva luni, a- 
tunci tolulă se va clarifica, și propune trecerea la ordi
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nea 4>lei. Recomandă proieclulă de bugetă ca basă a 
desbaterei speciale.

Deputatulă Derencin e surprinsă de vorbele rapor
torului, care n’a răspunsă, dăcă guvernulă are dreptulă 
să nege și să lase a se nega drepturile țării. Oratorulă 
n’a făcută propunerea din curiositate, căci elă cunosce 
părerile Banului, ci a făcul’o în interesulă țării, vrea 
să arate acesteia, că guvernulă nu apără drepturile țării, 
că partida lui îi urmăză orbesce, căci ea nu scie unde 
o duce Banulă. Oratorulă crede, că guvernulă trebue 
să arate pe ce basă stă, căci și guvernulă ungurescă s’a 
declarată solidară cu renunțiulă. (Nu! în drăpta). Dr. 
Derencin cetesce ună pasagiu din renunțiu, care pretinde 
cunoscința limbei unguresc! pentru funcționarii instalați 
în Croația.

Deputatulă Dr. Mazzura: Ați auriți?
Deputatulă Gyurcovicî: Cine a subscrisă acesta?
Deputatulă Derencin: Președintele deputațiunei un

guresc! și raportorulă ei, cari credă că n’au mințită. (Ila
ritate generală.) Oratorulă protestăză contra insinua- 
țiunei lui MiskatovicI, că propunerea e ușuratică. (A- 
plause în stânga.) Oratorulă cere, ca guvernulă să-și 
facă datoria și să apere legea, pactulă e o lege; guver
nulă trebue să-lă apere. (Jivio în stânga.) Posițiunea 
ce o ia adl guvernulă ungurescă n’a avută locă mai 
rainte, căci renunțiulă năgă esistența acestei țări. Re- 
nunțiulă ar fi trebuită să provăce o declarațiune a Ba
nului, căcî acestuia i se pretinde să esecute însărcină
rile ce i le dă guvernulă ungurescă. Banulă trebue să 
se esprime, dăcă recunăsce acesta, căci elă are să apere 
curățenia legii. Guvernulă să declare pe față și cinstită, 
ce socotesce elă despre raportulă Croației cu Ungaria. 
Banulă nu s’a esprimată niciodată în acăstă privință, ci 
s’a provocată numai la aceea, că I’a pusă aci încrederea 
guvernului comună. E straniu, că raportorulă vrea să 
oprescă pe Banulă d’a răspunde, ceea ce nu e trăba 
lui. Consolarea, că dieta va resolva renunțiulă, nu o 
p6te admite oratorulă, căci elă crede că majoritatea se 
declară solidară cu renunțiulă, și deci din acestă parte 
n’așteptă nimică. Nunțiulă este cea din urmă liniă de 
retragere. Nu e nicidecum periculosă a provoca o de
clarațiune meritoriă. Derencin așteptă, că și majori
tatea se va întrepune pentru limba țării. (Jivio!) Decă 
Ungaria rupe tractările, asta nu e o mare nenorocire.

Deputatulă Kamenar: Nu, celă mai mare norocă, 
ca să scăpămă odată de ei!

Derencin continuândă dice,. că guvernulă e auto
nomă și e independentă de Budapesta; dăcă în acestă 
privință Banulă nu vrea să vorbăscă nimică și să de
clară solidară cu guvernulă ungurescă, atunci acesta e 
regretabilă; nici ună ministru ungurescă nu se va lăsa 
să fiă tractată de președinte că ună sclavă, cu atâtă 
mai puțină se pole lăsa Banulă. Recomandă propunerea 
sa spre primire.

Banulă Kliuen-Hedervary recomandă bugefulă spre 
primire ca basă a desbaterii speciale. Propunerea Iui De
rencin și soți nu se păte primi și crede că pentru acesta 
nu mai e nevoiă de motive. Se miră că propunerea a 
purcesă din acea parte a camerei. Majoritatea s’a espri- 
mat deja asuprajjdeputațiunei regnicolare. (Jivio! în drăpta) 
Oratorulă 4>ce că oposițiunea cere răsboiulă, ăr elă și 
majoritatea dorescă pacea. Impută oposiției neconsecință. 
(Neliniște în stânga.)

Deputatulă Zorici constată, că guvernulă nu duce 
țera pe calea cea drăptă. Situațiunea de acum e o urmare a 
pretențiuniloră neîndreptățite din partea Ungariei și a 
cedării și moliciunii guvernului. Oratorulă cităză vorbele 
contelui Sermage în dietă acum 54 de ani, că Maghiarii 
încă atunci erau cunoseuți ca suprimătorii drepteloră ce
reri ale Croației. Procederea Maghiariloră e neleală. 
(Jivio în stânga).

Cu acăsta s’a încheiată ședința.

Bugetulu de r6sboiu alu Italiei.
Guvernulă italiană a presentată parlamentului ce

reri nouă pentru scopuri militare estraordinare. E vorba 
de 25 milione franci, cari au să se împartă egală între 
ministeriulă de răsboiu și între celă de marină. Din a- 
căstă sumă se voră cheltui 12 8 miliăne în 1886/87 și 
12’2 miliăne în 1887/88.

Ministrulă de răsboiu pretinde 2 milione pentru 
cumpărări estra-ordinare de cai, spre a împlea neîntâr
ziată lacunele ce suntă în regimentele de cavaleriă. Se 
mai ceră 3'3 milione pentru pusei, și anume parte pen
tru a continua transformarea pusciloră după modelulă 
din 1870, parte pentru procurarea de pusei nouă, de- 
ărece Italia nu păte rămâne îndărătulă celorlalte state 
în privința pusciloră.

Se mai ceră 2 miliăne pentru complectarea provi- 
siuniloră de mobilisare la infanteria, la geniu, la trupele 
alpine și în fine pentru forturi. Pentru construirea de 
forturi de închidere se cere pentru 1886/7 ună milionă 
și ună altă milionă pentru materială de geniu, pentru 
armarea fortărețeloră și pentru artileria grea. Stavila-

rulă prin golfulă Speției va înghiți încă 1*7  miliăne; 1'5 
milione va fi necesară pentru construirea și sistemisarea 
edificieloră militare.

Ministrulă de marină cere pe 1886/7 suma de 6'5 
milione, pe 1887/8 suma de 6 miliăne, care facă parte 
din suma de 30 milione ce s’au votată în 1884 pentru 
scopuri estra-ordinare ale marinei. Se voră mai face 
cereri pentru ridicarea puterei marine a Italiei. Cu lo 
tulă se ceră 22 de miliăne, 12 8 pentru 1886/7 și 12’2 
pentru 1887/8.

Dela 1881 pănă la 1886/7 s’au încuviințată minis- 
terieloră de răsboiu și de marină suma estra-ordinară 
de 328,048,543 franci. In același periodă de timpă 
cheltuelile ordinarie pentru armată și flotă de 225.573,730 
franci în anulă 1881 s’au sporită la 278,973,401 franci 
în 1886/7. _________

SOIRILE DILEI.•
Lucrările pentru delimitarea hofareloră dintre Aus- 

tro- Ungaria și România voră reîncepe peste câteva dile.
—x—

Cetimă în „Românulă:“ >După cum se scie, ne
gocierile pentru încheierea convențiunei comerciale cu 
Austro-Ungaria vor reîncepe luna viităre în Bucuresci. 
0 făiă oficiăsă spune, că guvernulă nostru va stărui spre 
a se acorda o protecțiune eficace industriiloră esistente 
în țără precum și celoră cari s’ar putea înființa de acjl 
înainte; asemenea punctulă culminantă la care delegații 
noștri țintescă este asigurarea esportului produseloră 
nostre agricole și ale viteloră. Fără îndeplinirea aces- 
toră condițiuni guvernulă este hotărîtă a nu încheia 
nici o convențiune.

—x—
O comisiune de trei oficeri a inspectată eri gim- 

nasiulăi română de aci, să văcjă decă e potrivită pentru 
spitală.

—x—
Profesorulă Dr. Schrăer din Friburg a ținută în 

2 Decemvre o conferință în Karlsruhe despre cultura 
germană și mândria națională streină. Intre altele dise 
că Germanii să învețe dela Englezi a câștiga adevărata 
mândriă națională, mai alesă față cu Ungurii și Cehii, 
cari caută să păgubescă și să nimicăscă ființa și nisu- 
ința germană. — Dăr cea română, dăr cea sărbăscă 
dăr cea slovacă etc?

. —x—
Reuniunea filială de maghiarisare din Mediașă are 

de gândă să înființeze acolo ună asilă de copii și o bi 
bliotecă poporală. — Românii să bage de sămă, să nu 
cadă în cursă.

—x —
Ună cerculară ală firmei comerciale Ioană Manole 

și fiu din Brașovă face cunoscută, că de aci înainte co- 
merciulă ei de producte și comisione se va purta nu
mai sub firma Diamandi I. Manole, fiindă desfăcută 
tovărășia.

—x—
Foile unguresci vreau să ne presinle ca română 

pe ună gendarmă din Iobbagyfalva, Alexandru Moldo- 
van, care și-a maghiarisată numele în ->llunyady“. — 
Putemă spune cu siguranță, că nu e română, ci său ar
meană său jidană, căci Românulă neaoșă nu’și batjocu- 
resce numele familiei. Românii, cari au nume maghiare 
le au din timpulă iobăgiei, impuse loră cu forța.

— x—
Pertractarea finală a Buciumeniloră Inculpați pentru 

furtulă de aură dela Vulcoiu se va începe, înainteajtribu- 
nalului din Alba-Iulia, în 14 Decemvre n. Pertractarea 
va dura mai multe cjile din causa marelui numără a acu- 
sâțiloră.

—x—
Principele Fardinandă de Hohenzollern va obțină 

dela ministrulă română de răsboiu un concediu de doi 
ani de (jile, ca să urmeze scăla de răsboiu din Germa
nia, după care se va întărce să se stabilăscă în Româ
nia. Amendoi principii au plecată deja în Germania.

—x—
Guvernulă francesă a permisă tineriloră oficeri 

români să frecventeze scola de stată majoră din Francia.
—x—

„Telegrafului se comunică din Rusciucă , că suntă 
chemați a trage la sorți în Bulgaria peste 12,869 Bul
gari, 117 Evrei și 3,077 Mahometanî, în totală 16,863 
recruți.

—x—
Ună oficeră muntenegrenii desertoră, cu numele 

Ivanovici, a fostă espulsată de pe teritoriulă României.
—x—

La primăvără se va ținea în Pesta ună congresă 
ală tuturoră reuniuniloră de maghiarisare. — Atunci să 
ve^-I banchete !

—x—
(fiarele din România înregistrăză sgomotulă, ce s’a 

răspândită, că în mai multe localități ale Bulgariei a 
isbucnită colera.

La 1 Decemvre n. s’a făcută o esecuțiune pentru 
dare la ună locuitoră din Mo j seni în Maramurășă. 
Bărbatulă și femeia se opuseră și gendarmii car! asistau 
la esecutare voiră să-i ducă de acolo legați. Acesta a 
amărîtă atâtă de multă pe casnica păreche, încâtă fe
meia smulse pușca din mâna unui gendarmă și împuș- 
cândă, trânti pe ună altă gendarmă mortă la pămentă. 
Autoritatea fu încunosciințată despre acăsta.

—x—
Teatru — La representația ultimă de Joi săra, 

„Othello" de Shakespeare, a fostă și mai îndesuită de pu
blică sala teatrului. Succesulă datorită d-lui Morisson 
(cu Othello) a fostă strălucită. Adi se dă >Kean“ de 
Dumas, ăr mâne Duminecă se va da *Narciss “ cu d. 
Morisson in rolurile de căpeteniă. Vomă vorbi des
pre resultatulă acestoră representații mai pe largă în 
numărulă viitoră.

De pe valea Agrișiului, Decemvre 1886.

Știm, d-le Redactoră! In nr. 221 ală »Gaz. Trans*.  
din anulă acesta am cetită o corespondență de sub bă- 
trânulă Meseșă ală Ardălului, prin care se coustată slă
biciunea și rîvna prea mare de câștigă a uncră individ! 
de ai noștri ca isvoră și motivă păgubitoră pentru na
țiune în genere, ăr în specie pentru causa instrucțiunei 
poporului nostru.

Am cetită cu seriăsă atențiune acăstă corespon
dență și pe câtă de durerăsă este descoperirea ce se 
face prin ea, pe atâtă de adevărată o aflasemă în iotă 
cuprinsulă său. Cunoscendă împrejurările și sciindă prea 
bine cum stau trebile și ocârmuirile din aceste părți tre
bue să fiu de acordă cu corespondentulă respectivă și 
dimpreună cu elă să constată, că unulă din cele mai 
de căpetenie motive ală deschiderei și înființărei șcălei 
cu limba de propunere maghiară în comuna Buciumi a 
fostă fără’ndoială negligința și nepăsarea periculăsă a 
unoră pretinși ocrotitori și capi ai poporului nostru din 
aceste părți.

In comuna Buciumi nu era lipsă de acăstă șcălă 
maghiară, pentru că acolo se află șcălă confesiunală ro
mână gr. cat. cu doi învățători, cari își împlinescă da- 
torințele loră precum se cuvine. Document despre acăsta 
este împrejurarea, că deși șcăla amintită maghiară este 
deja înală doilea ană dela deschiderea sa, totuși în anulă 
trecută șcăla românăscă a fostă cercetată de patru copii 
de Evreu, ăr în anulă acesta de șăpte și încă fiii celoră 
mai de întâiu Evrei, cari bucurosă plătescă învățători- 
loră români, văcjendă progresulă îmbucurăloră ce-lă facă 
aceștia, și nu se îndămnă nicidecum a-șl trimite fiii la 
școla ungurăscă, unde cea mai mare greutate se pune 
pe aceea, ca să cânte cântece naționale unguresci.

Ce lipsă au avută Ungurii să înființeze în Buciumi 
șcălă ungurăscă, când din 170—200 școlari români câți 
suntă obligați la șcălă de obiceiu în fiăcare ană, abia o 
singură fetiță se află înscrisă la acea șcălă, fiindă tatălă 
acesteia amețită de o anumită inriurință ungurăscă?!

Durere însă, că deși fruntașii Buciumanî își sciu 
conduce poporulă loră românescă așa, câtă acesta își 
păzesce șcăla sa cu o iubire încă mai înfocată ca pănă 
acum și nici să audă nu vră de șcăla ungurăscă, de care 
n’are lipsă.

Cu tăte acestea însă șcăla unguiăscă este împopo- 
rată cu copii de Română din comunele vecine, cum de 
esemplu din Restolțulă mare, Rostolțulu deșertă și Agrișiu. 
Copiii români din aceste comune cercetăză șcăla ungu
răscă, unde în totă pătrarulă de ără barem! odată cântă 
„Ald meg Isten a maghart!" Și dăcă cineva întrăbă, 
pentru ce îș? trimită acești părinți copii loră la șcăla un
gurăscă, pe care nu o cercetăză decâtă numai câțiva 
Israeliți și puțini Unguri, — sciți ce-țl răspundă ei?

Unii (JicQ, că la noi e popa dascălă și că acesta 
nu învăță nimică pe copii și nu stă de șcălă, alții însă 
îți răspundă, că ală nostru dascală n’are grija copiiloră, 
își află alte ocupațiunl, ’i lipsesce păte și sciința, dăr Și 
bună-voința ca să învețe pe copii, ăr noi amă dori ca 
copiii noștri să înainteze, să învețe ce-lă puțină a scrie 
și a ceti, căci pentru aceea ne trudimă.

Stă deră, că fărte dreptă a grăită corespondentulă 
de mai susă, când a <JisQ, că acești ămenl de multă 
doreau să aibă șcălă pentru copii loră și că lipsescă în
vățătorii buni mai în tăte comunele din jurulă acesta, 
afară de Buciumi și Bogdana, ăr lipsa acăsta, precum 
fărte corectă a arătată, a servită de motivă înființărei 
șcălei unguresci din Buciumi.

Sub atarl împrejurări mai bine ar fi, ca acei preoți 
și învățători, cari au luată asupra loră chiămarea sântă 
de a lucra pentru ocrotirea, înaintarea și luminarea po
porului și nu vrău, ori nu sunfă în stare a-și împlini dato- 
rința lo'ă, să și elibere sufletulă de acăstă grea respon
sabilitate înaintea omenimei și a lui Dumnezeu și, retră- 
găndu-se din postulă loră, să lase altora acăsta sarcină, 
cari cu brațele deschise suntă gata a-o primi și cărora 
nu le lipsesce nici capacitatea și nici bună-voința de a 
lucra cu zelă pentru mântuința și luminarea poporul.u
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N’au drepții cei ce (fică) că nu-și potă afla învă 
țătorî buni; se poftesce numai ca sS-și ceră, să-și caute 
și ce li-se cuvine să nu li-se substragă și atunci de si
gură învfițâtorî buni îșl voră afla. Dâcă însă aceștia voră 
fi tractați ca nisce servitori și li se va substrage mereu 
din plată pănă când voră fi siliți să ia lumea’n capă, 
atunci nu e mirare, că nu-și potCi căpăta învățători buni.

Veteranulă.

Restoltiulu mare, 20 Noemvre 1886-

Domnule Redactoră! Tăcerea de multe ori se es- 
plică a fi bună, însă nu-ți poți sufoca graiulă cu ea, 
când te simți lovită, căci „qui tacet, consentire videtur*.  
Unii anonimă de sub Meseșiulă Ardealului în Nr. 221 
ală prețuitului d-v6stre diară dice, că pentru unele sate 
din protopop. Almașului mare pentru aceea nu se capătă 
învățători, fiindă că preoții »nemulțumindu-se cu cele ce 
le-a dată Dumnedeu" se înțelegă Cu «protopopulă, cu- 
ratorele și inspectorulă școlei locale*  și împărțindă sa- 
lariulă între sine „rămână de pre ună ană pre altulă 
ei ca învățători interimali“.

*) Cum să se publice apelulă, trimisă la 2 De- 
cemvre, când balulă a fostă la 14 Noemvre? — Red.

Ca unulă ce iubescă adevărulă și urăscă din su- 
fletă neadevărulă, după ce cele aci (Jise se demonstră cu 
provocarea la cele întâmplate în Restolțiulă înfățișată ca 
esemplu, pentru mine îi reflecteză: cum că deși trebue 
să recunoscă aceea, că devenindă stațiunea acăsla în 
vacanță nu am publicată concursă, ci am ocupată în 2 
ani eu postulă de învățătoră, și deși în acesta modă s’a 
făcută abatere dela procedura pretinsă de lege și referi- 
tdre la cașuri de vacanță, der totuși nu potă recunâsce 
și aceea, că prin acâsta ași fi avută în vedere să în- 
sceneză păcătosulă scopă ce mi se impută. Și eiă pen 
tru ce nu : Eu introdusă fiindă ca preotă în Răstolțiu 
deși nu era casă parochială, a trebuită să observă strictă 
regula: „unde suntă oile, trebue să fiă și păstorulă<. 
Insă în sată nici case de închiriată încă nu se capătă, 
6r rădicarea unei case par. repede încă era cu nepu
tință a se efectui. Deci poporulă, care a sciută mai bine 
decâtă anonîmulă, că ună preotă nu p6te trăi în cortă 
ca și pre la noi bruneții Indiei, s’a plânsă cătră Prea 
Ven. Cons. Metr, din Blașiu că n’are unde a mă încuar- 
tira decâtă în școlă, și s’a rugată ca acâsta să nu se 
dea la concursă, pănă ce ar rădica casa par. ci pentru 
lipsa de cuartiră să mă aplice pe mine și de învățătoră, 
ceea ce s’a și întâmplată. Neputendu-se însă găta plănuita 
casă par. în ună ană, am mai subșternută o rugare la 
ofic. prot. spre înaintare la Prea Ven. Cons. metr, și 
conformă răspunsului primită dela of. prot. ârășl mi s’a 
concesă și pre ală doilea ană școlastică ocuparea pos
tului de învățătoră.

Astfelă slând der lucrulu resultă de sine, că cu 
acestă privilegiu deși odiosă, der obținută pe cale atâtă 
de netedă și competentă, nu am violată ilegalmente drep- 
tulă nimănui. Apoi și altcum în timpă de doi ani am 
putută și am și desfășurată și pre acestă terenă sublimă 
prin activitatea mea atâta resultată, câtă numai se pote 
ajunge pre lângă ună zelă, ce de tdte laturile numai ne
păsare întâmpină.

Deci din cele aci espuse se vede, că după ce nu
mai eu rcirea și voința espresă a celoră competenți am 
putută ocupa și postulă de invățătoră și încă numai din 
împrejurări bine precumpănite, aserțiunea anonimului nu 
e basată pre cunoscința mai de aprope a lucrului.

Anonimulă mai dice că: »în anulă trecută s’a pu
blicată concursă in urma căruia s’au și aflată (doi) con- 
curenți. N’a putută însă nici unulă dobândi postulă de 
învățătoră, căci am sciută căuta nodă în papură.“ Lu- 
crulă în adevără probâză contrariulă. Și âtă pentru ce: 
E lucru notoriu, că poporului nostru cărturarii cari tacă 
în biserică îi suntă displăcuți, precând din contră pre 
cântăreții dextri și încă și cu o purtare solidă îi stimâză 
și iubesce. Deci nici că-și pâte dâr ună învățătoră mai 
ușoră câștiga decâtă pre acăstă cale simpatia și iubirea 
lui. Ună concurentă n’a putută ceti apostolulă și nici 
rosti credeulă. Vădându și dâr elă blamulă său, fără 
de a fi îndrumată și-a cerută documentele ce le avea 
și dispăru din sată încă înainte de a se efectui alegerea, 
fir ce privesce pe celălaltu concurentă, nealegerea lui 
proveni de acolo, că fiindă poporulă de mai nainte sătulă 
de învățătoră incorectă, deși eu l’am sprijinită destulă, 
totuși nu voi a-lă primi fără a se informa bine despre 
elă, și așa senatulă scolastică, ținândă alegerea suspensă, 
și-a alesă doi membri din sînulă său pre cari i-a tri
misă în comuna unde funcționa elă mai înainte ca în
vățătoră și după ce aceștia fură informați prin omeni 
competenți despre densulă s’au reîntorsă pre Ia Of. Prot. 
ală nostru și depunendu-i aci documentele în numele 
poporului și ală senat, scol, declarară, cumcă una cu 
capulă nu-lă voră alege și primi, și s’au rugată să li-se 
notifice acestă lucru și cu Prea Ven. Cons. Metrop. din 
Blașiu.

Deci de aci încă urmeză der, că nu eu, ci popo
rulă a aflată cause în detrimentulă acestoră concurenți 
Și bine a și făcută, căci să judecâmă numai bine, decă 
ună învățătoră nu scie rugăciunile, ore nu se compro- 
bâză nepăsarea și impietatea sa cătră religiuneâ ce dice 
că o profesâză ? Poporulă cu rugăciunile sale își im
ploră de susă ușurarea sărtei sale vitrege, apoi, dâcă elă 
urăsce trădarea și renegarea, e lucru adeverită că des- 
prețuesce și pre cei nepăsători și impii cătră religiuneâ 
sa. Pre scurtă (|isă, poporulă vre docente cum se cade 
de cualificată.

Astfelă stândă der acestă lucru, binevoi Prea Vener. 
Cons. Metr, din Blașiu a ne trimite ună învățătoră. Acesta 
însă dândă față în Buciumi cu inspectorulă reg. și a- 
runcându i acesta: Dâr d-ta încă ești docente cualificată 
și totuși nu sci limba maghiară? de aci și-a esplicată că-lă 
voră persecuta și pre elă de va mai rămâne pre aici și așa 
încă nesilită și-a dată abdicerea sa. £tă dâr că nu pen
tru că i-ași fi fostă dușmană părăsi postulă său de aici 
acestă învățătoră, căci decă i-ași fi fostă dușmană, de 

bună sâmă că nu i-ași fi dată cu tote ocasiunile ospita
litate în casa și la mâsa mea.

Dupăce însă prin abdicerea acestui învățătoră acum 
erășî deveni în vacanță postulă de învățătoră, deslușescă 
și aci, că causa pentru care nu s’a putută publica con
cursă a fostă aceea, că abdicerea o am primită atâtă 
de târdiu, încâtă nu se putea pănă la începerea prelec- 
țiuniloră cu concursă împlea stațiunea, ceea ce prevă 
dândă senat, scol, și poporulă s’a opusă publicărei de 
concursă, precum apriată se probâză acestă lucru prin 
protocolulă invesligațională luată în 29 Oct. a. c., care 
e și substernută la Ven. superioritate.

Și acum îmi mai rămâne să amintescă aci, că după 
ce atunci, când silită de împregiurări, cu soirea și voința 
superioriloră mei am funcționată ca învățătoră, și după 
ce ca atare din salariulă meu pre sâma Bisericei am o- 
ferită 100 fl., âr pe sema scolei 80 fl., precum acesta 
apriată se pâte vedea și din rațiunile Bisericei, de aci 
der încă în modă eclatantă se răsfrânge atâtă „lăcomia 
de avere" mie atribuită față de Iiestolțiu câtă și aser
țiunea: .afară de 3—4 (adecă comune din Prot. Alm 
mare), celelalte tote suntă ună obiectă de speculă pen
tru cei chiămați să ne ocrotâscă.*  Dreptă aceea după 
ce cu acestea suntă acusată eu de speculatoră, voiu da 
prilegiu anonimului să fiă silită a proba cu cașuri, mar
tori și alte instrumente în locă competentă acestă lucru 
atâtă de injuriosă pentru mine.

Și în urmă mai declară, cumcă eu nu am cunos- 
cință, ca să fi mersă de aici „câțiva" elevi la scola con
fesională din Buciumi, ei numai despre doi, dâr și aceș
tia nu pentru că nu era cine să’i învețe aici, ci pentru 
că erau mai de aprope înrudiți cu învățătoruiă de acolo 
și așa fiindă sărmani părinții loră au voită să cruțe spe
sele ce ar fi trebuit să Ie răspundă la susținerea scolei 
de aici.

Deci chiarifieându-se der prin reflesiunile aci pre
mise, cumcă aserțiunile anonimului din cestiune față cu 
implerea postului de învățătoră din Reștolțiu și față cu 
cei chiămați primo-loco a conduce aici acestă afacere, 
suntă false.

Dixi et salvavi animam meam!
Ioană Simocu 

preotulă Reslolțiului mare.

Petrihaza, 18 Noemvre 1886.

Conferință preoUscă- — In 31 Octomvre a. c. a 
avută locă conferința preoțâscă de tomnă din tractulă 
protopopescă ală Sâmărghitei în comuna Petrihaza, pre- 
sidată prin d-lă Alesandru Bene, protopopulă tractului. 
La acăstă conferință au luată parte toți preoții tractuali 
cu escepțiune a unuia singură. Causa absentărei se 
presupune a fi critica făcută la operatulă respectivului 
la conlerința din Sâmărghita.

După celebrarea sf. liturghii, d-lă protopopă trac- 
tuală a deschisă conferința prin o vorbire pătrundătâre, 
în care arată pe lângă scopulă conferințeloră preoțesc! 
și unele resultate nu neînsemnate ale acestora.

Apoi ar fi urmată cetirea protocolului luată în con
ferința de primăveră ținută în Sâmărghita, ceea ce însă 
nu s’a putută efectui, dedrece acelă protocolu n’a fostă 
trimisă încă spre aprobare din partea d lui protopopă, și 
acâsta din causa agendeloră celoră multe. S’au cetită 
cu acăstă ocasiune două disertațiuni de cuprinsă morală, 
ambele lucrate bine.—Intregă decursulă conferinței a fostă 
liniscită, prin ce membrii ei au arătată că suntă conscii 
de chiămarea loră. Două propuneri forte bune și demne 
ca să fiă aduse la cunoscința publică s’au făcută totă 
cu acăstă ocasiune, anume:

Presidiulă a propusă ca preoții tractuali să se ni- 
suescă din tăte puterile a înființa în fiă-care parochiă 
magazină de bucate, din cari după o administrare înțe- 
leptă să pătă a-și căpăta fiă-care preotă lecticalulă, și 
acâsta din acea causă, deorece scăterea lecticalului dă 
fărte multă lucru și chiar neplăceri.

A doua propunere este: ca fiă-care preotă să fiă 
deobligală a face, respective a descrie »Istoria parochiei 
sale*. —Ambele aceste propuneri fiindă salutari au fostă 
primite cu plăcere.

In urmă presidiulă după finirea agendeloră, mulță- 
mindă membriloră pentru interesulă ce au arătată în 
decursulă conferinței și îndemnându’i la activitate, de- 
chiară ședința de închisă.

După acestea a urmată prâncjulă în decursulă că
ruia s’au ținută mai multe toaste de diversă cuprinsă.

Loculă ținerei conferinței de primăvâră s’a decisă 
comuna Batină. O.

Dare de seină,*)
pentru oferte în favorea fondului scolei române celei 
nouă din orașulă Deșiu, capitala municipiului Solnocii- 
Dobeca :

I. D. Ioană Velle, protopopă 2 fl.; Dr. Teodoră 
Mihali, advocată 2 fl.: Vasile Hoszu, jude reg., George 
ffiradoviciu, advocată și Alexandru Cheresteșiu, candidată 
de advocată, cu toții din Deșiu, câte 1 fl. Suma 7 fl.

II. Floriană Coceană, advocată 5 fl., Demetriu 
Suciu, advocată, Cehulă Sflvaniei, 3 fl. suma 8 fl.

Ioană Popă, posesoră în Domnină 5 fl. Suma 18 
fl. prin d. Coceană.

III. Dr. Ioană Nechita, advocată 2. Czibenszky 

Endre. advocată, 20 cr., Șandru Dragomiră, advocată 1 fl., 
Dr. Ioană Maniu, jude 50 cr., Gavrilă Triff, prof. 30 cr. 
suma 4 fl.

IV. G. M. din Sibiiu 1 fl., prin d. Remus Roșea 
colectată.

V. Ioană Hațieganu, Derja, protopopă 1 fl., 10 cr., 
Ioană Petrană, Fizeșiu, preotă gr. cat. 25 cr., Ioană Popă, 
Chechișiu, preotă gr. cat. 10 cr., Ioană Popă, Lupâia, 
preotă gr. cat. 10 cr., Vasiliu Popă, Gălgâu, preotă gr. 
cat. 10 cr., Vasiliu Popă, Pop-Telek 20 cr., Danilă Costea, 
Horoată-Chendrea 15 cr, Ștefană Berceanu, Ogruțiu 20 
cr., Alexia II. Costea, Tihău, preotă gr. cat. 30 cr., 
Petru Vlaicu, Checlrșiu, docente 10 cr., Ioană Nossa, 
Trestea, preotă gr. cat. 40 cr., Ioană Andreiu, Pusta 
Sant-Mihaiu, preotă 20 cr., Vasiliu Colceriu, Vaidahaza, 
preotă gr. cat. 40 cr., Vasiliu Popă, Cristolțiel, preotă 
gr. cat. 30 cr., Danilă Varga, Chendrea, docente 10 cr. 
Suma 4 fl. prin d. colectante Ioană Hațieganu.

VI. Dela teologii din Budapesta prin d. colectante 
Ioană Rebreanu dela d. Feliceanu Branu 40 cr, Basiliu 
Lessiu 30 cr., Ioană Rebreanu 50 cr., Ambrosiu Che- 
țianu 30 cr., Ioană Kovâry 30 cr., Em Ordeanu 30 
cr., Gabrielă Precupă 30 cr., Corn. Gușiailă 30 cr., I. 
Fabiană 30 cr, Augustină Paulă 40 cr., Iacobă Popă 
50 cr., Antoniu Cighi 40 cr., Mărgineanu 30 cr. Suma 
4 fl. 60 cr. Suma totală 3 î fl. 60 cr. v. a.

Din venitulă balului ținută în 14 Noemvre a. c. 
32 fl, 40 cr. Intregă fondulă constă pănă acuma din 
66 fl. v. a. pentru care se aduce mulțămită publică tutu- 
roră contribuitoriloră.

Deșiu, la 2 Decernvre 1886 n.
Senatulă scălei primare:

P. Mureșianu Șîreganulă, 
senatoră școlară.

îl

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

PARIStJ, 10 Decemvre. — Cabinetulu 
Goblet e în formare. Noua listă de miniștrii 
se publică Sâmbătă. Atâtă Duclerc câtă și 
Courcel au retușată a primi portofoliulă de es- 
terne.

ODESSA, 10 Decemvre. — Din trupele rn- 
sesci se alegă, cei mai viteji soldați, cari suntă 
destinați a forma cadrele corpului de voluntari 
ce se înființdză. Bulgarii fugari au să fiă primiți 
cu preferință ca grade.

PETERSBURGtJ, 10 Decemvre. — F6ia 
oficială istorisesce resultatele misiunei lui Kaul- 
bars în Bulgaria și ajunge la conclusiunea, că 
Rusia trebue să îngrijâscă pentru apărarea liniș- 
tei și ordinei în Orientă.

DIVERSE.
Darii practicu de nuntă. — Din Anglia, țâra ino- 

vațiuniloră practice, vine o ideă, care merită a fi imi
tată. Unchii, verii și alte rude demne ale tinerei pă- 
rechf nu’i mai dăruescă aceștia de nuntă lucruri nefolo- 
sităre, care înghită mulți bani. Sciindă bine, că îu no- 
uăle căsnicii j6că mare rolă chiria casei, se pună în 
ințelegere cu mama miresei; acâsta alege o locuință po
trivită, pentru care rudele, după cum suntă de darnice, 
plătescă înainte chiria pe doi, cinci sâu cjece ani. Cu 
voiă bună se mută tînăra păreche în cuibă, în care spre 
bucuria ei, în locă de obicinuitele 12—15 tacâmuri, ser
viciu de cafea și mesciăra pentru rechisite de fumată, 
găsesce cele mai drăgălașe chitanțe de chiriă ale pro
prietarului casei.

* * *
Descânteculu pentru revenirea laptelui la vaci. — 

Baba vrăjităre ia ună ștrenguleță (fringhiă) și alârgă vaca 
prin curte de trei ori, după aceea o bagă în grajdă, 
dândă încetinelă cu ștrângulă peste spinarea vacii, cjlice : 
Nea văcuță nea, nu te strigă pe tine, ci strigă lap
tele tău celă untosă și smântână ta cea grasă, ce ți-a 
rămasă prin ulița satului trecendă, prin ârbă păscândă, 
din isvoră apă bendă. Laptele tău celă smântânosă să-lă 
aduci dela munte în josă, țîțele să-ți buciunâscă, în șuș- 
tară (vasulă în care se mulge) să durgăâscă. — N. J.

Descânteculfi pentru bube. — La acestă descân- 
tecă întrebuințâză baba vrăjităre gândăcei, oțătă de vină 
și aluată acru; punendu-le acestea tăte pe bubă, începe : 
Bubă-i înturburată, bubă înveninată, nu învenina, nu în- 
turbura, nu strica 6se sănătăse; să eși din trupă, din 
vinele trupului, din fața obrazului, că de nu ei eși pănă 
de sâră, cu cuțitulă te-oiu tăia, în mare te-oiu arunca, 
acolo să-ți faci locă, acolo să-ți faci jocă, acolo ți-e 
casa, acolo ți-e masa, acolo să piei, acolo să răspiei, ca 
rouă de sore, ca spuma de mare, X. să rămână vâr- 
tosă luminosă. — N. J.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Giurcu.

Editoră: Iacobă Muresiann.
Redaetoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,
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tfuraulu la bursa de Viena Bursa de Bucurescl.
din 10 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aurfi 4°/0 . . . 104.30 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 60 
Imprumutulfl căilord ferate

ungare........................ 152 20
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.75 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 119 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vinii ung............................99.50
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 123 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 83.65 
Renta de arg. austr. . . 8445
Renta de aură austr. . . 114 35 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credită ung. 307.60 
Act. băncel de credită austr.300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Cota oficială dela 27 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . ■ 9P/a 92 x/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 94>/a

» convert. (6°/0) 85’/< 86x/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103V2 104—

n » (5°/o) . 87x/4 88—
» » urban (7°/0) . . 101 s/4 1021/*
» » » (6°/0) • 93x/a 941/*
> , > (5°/o) - - 84x/4 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 268

« » » Națională 206 208
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austria ce contra aură. 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovfi
din 11 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45
Argint românesc . . . . . . » 8.40 A 8.42
Napoleon-d’orI................. . . » 9.94 > 9.97
Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.27 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5.91 » 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 A 101.50
Ruble RusescI . . • . . . . . » 117.— A 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

e e e e s e a
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Umeieala, frigult, nu supără!
fl. 1.85. S—

Impermeabile, căldurâse, durabile și 
în- adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele

J

Numai
Pentru Domne.-Pentru Domni:

JACHETE
(Biirger - Jacken) 

țgsute desu și cari se potrivescu forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulu egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntă pentru 
orl-cine celă mai indispensabilă și necesară 

cafeniu, drapă, bordeaux, civitu și negru. Cinevestmentil, și se află în colorile: surii, cafeniu, drapu, bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci fiindu elastice, 
se Iipescii de ori-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și suntu de va
iere de neprețuită pentru fle-care omu. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

Se trimită Veritabile contra rambursă numai de 4—12 e

z»

Julius Fekete, Versenduugsliaiis in Wien
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

Cele mai frumose șaluri pentru dame!
Din causa releloră afaceri și esportului slabă mă vădă si

lită a desface totală intregulă meu deposîtă de 3000 duzine 
șaluri din cele mai frumose cu ori ce preță, și le dau cu ună 
preță așa de ieftină, încâtă de abia se plătesce valărea lânei 
brute, er nici decum prețulă fabricațiunei și ală fason, modernă.

Dau prin urmare pe câtă timpă ajunge provisiunea:
1 Cârpă (maramă) pentru capă frumosă și modernă cu 

80 cr., 1 Sală mare de dame forte elegantă și lină fl. 1.50, și 
fl. 2.50 din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompdse colori 
și cele mai frumose ape precum : Bordeau, grațiată, gensdarmes, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 fasone fine, celă ma> elegantă 
și frumosă portă pentru fiă-care damă, în casă, pe stradă, la 

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tomna și ernă fiind făi-te căldurăse.
Intrebuințede dar fie-care damă acestă ocasinne favorabilă de a’șl procura 

aprdpe pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frumosă, fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră forte mari va fi întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mă rogă a mi se arăta adresa pre
cisă, specia și colorea dorită. Se trimite în tote părțile lumei în 24 6re cu 
rambursă, său trimițendu-se prețulă prin:

Wiener - Tuclier - Fabriks - Niederlage 4—8

A. Gans, "Wien, XIX. Kolonitzgasse 8/66.
ia

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

pe linia Predealti-Budapesta și pe linia Teîușii-Aradtt-Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Predeald-Budapesta ISudapesta—P’redealîi

Bucurescl

Predealu
Timiștt

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

JElisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințultt de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsăfhely 
Vărad-Velințe

susti

(
(

Oradia-mare

P. Lailâny 
Szolnok
Buda-peita

(
(

Viena

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
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

8.00

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibuH

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
6.05

Nota: Orele de nâpte sunttt

TrenTrenă
de pers, accelerat

Trenă 
omnibut

Trend 
de 

persâne
i

Trenă 
omnlbus

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36,
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbttu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

(
I

(
(

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

10.28

3.10
7.38
540

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

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudtî 
Teiuști 
Crăciuneltt
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mie 
Mediaș ti 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi
Timiștt

sustt

(
(

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
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

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

Predealu

Bucurescl

(
(

cele dintre liniile gr6se.

1.55
2.53

3.28
9.35

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

Budapesta- .Iradft-’Teiinșft

Trenu 
omnibuB

Trenă 
omnibuB

Trenă de 
peraâne

Trenă de 
persâne

Trenă
do peraâne

Trenă 
omnibuf

Viena 11.10 12 10Teiușfi 11.24 — 2.40 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52

•—1 4.2J
4.50 Szolnok 11.20

4 10
12.41

5.45 ■ _

Orăștia 1.01 — 5.18 Aritdft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 — 1
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. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ; 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

t — — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta _ - 1 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Tetuștt . 1.29 1.41 —

Aradd-Tîmișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnlbus peraâne mixt persâne omnlbua mixt

Aradfi 5.48 6.05 Nimerii» 11.25 2.42
Aradulă nou t>.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — - 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
‘H'âEsaișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradik IPetroșei»!—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenă
peraâne persâne omnlbus de pers. omnibus mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 ___ 6.10
Merczifalva

7.46
— — Banița 10 48 — 6.53

Orczifalva — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradd 9.27 — 8.17 | Simeria 1 53 — ÎO.’H


