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In timpulu din urmă se observă o mare 

ferbere între Serbii din Ungaria.
E vorba’ de apărarea autonomiei bisericei 

sârbesci. Se scrie că congresulă din urmă s’a 
amânată ârăși din causa neînțelegerilor!! dintre 
patriarchulu Anghelici și maioritatea membriloru 
congresului.

In fața acestui faptă nemulțumirea între 
Sârbi cresce mereu și opiniunea publică pretinde 
continuarea energică a luptei legale. Despre dis- 
posițiunile, ce domnescă adi între Sârbi, cetimîî 
într’ună articulu alu foiei vienese „Parlamentar1' 
dela 12 Dec. a. c. între altele:

„Dela introducerea regimului lui Germani! 
Anghelici Sârbii în Ungaria și Croația se află 
în luptă de apărare contra atacuriloru maghiare 
și a amestecului maghiară în autonomia bisericei 
slave. Sârbii nu potă suferi, ca autonomia bi
sericei loră să sufere vre-o restrîngere. Ei stau 
pe basă perfectă legală, căci autonomia biseri
cei slave a Sârbiloră e garantată prin lege, 
Sârbii se ra^imă numai pe lege și ceru ca legea 
se fiă respectată . . .

„Acâsta basă legală a bisericei slave o și 
respecteză fie care în Ungaria și Croația afară 
de Maghiarii liberali. Aceștia, cari cutâză a vi
olenta maioritatea covârșitdrea a poporațiunei, 
pe Slavi, Români și Germani în Ungaro-Croa- 
ția, au descoperită, că poporulă sârbescă își ia 
puterea sa morală din biserica sa slavă, căreia 
îi este devotată fie-care Sârbă cu trupă și su- 
fletu, că prin urmare îngustarea autonomiei ga
rantate prin lege a bisericei slave este de na
tură a slăbi și puterea morală a Sârbiloră."

„Alegerea patriarchului ca capă ală bise
ricei slave garantată prin privilegii și legi n’a 
fostă respectată în timpulă din urmă de Ma
ghiari ; Germană Anghelici a fostă numită pa- 
triarehă. Acestă faptă a adusă poporulă sâr
bescă în oposițiuue contra lui Germană Anghe
lici, și acâsta oposițiune nu va înceta, pe câtă 
timpă nu se va recundsce din nou alegerea garan
tată prin lege a patriarchului."

„Oposițiunea Sârbiloră contra lui Germană 
Anghelici a adusă cu sine, că delegații sârbi în 
congresulă bisericescă dela Carloveță l’au pă
răsită. Organele sârbesc! declară unanimă, că 
Germană Anghelici nu va fi niciodată recunos
cută de Sârbi și provdcă pe poporulă sârbescă 
să-și apere energică autonomia bisericâscă garan
tată prin lege..."

„T6te semnele ne facă să conchidemă, că 
Sârbii suntă deciși a se opune amestecuriloră 
maghiare în autonomia bisericei loră pănă la cea 
din urmă consecență....

„Sârbii sciu fdrte bine, că, luptândă pen
tru autonomia loră, ei își apără caracterulu slavă, 
tradițiunile chirilo-metodiane și cele mai scumpe 
bunuri ideale ale națiunei slave."

„In acâstă luptă Sârbii suntă solidari. Re- 
numitulă scriitoru, archimandritulă măiîăstirei 
Grgetey, Hilarion Ruvarac, care era destinată 
de a fi episcopulă Verșețului, a refusată acestă 
postă. Se dice că motive subiective au îndem
nată pe acestă multă meritată bărbafă cu ca- 
racteră nepătată a refusa mitra episcopâscă. 
Acestă evenimentă a făcută însă o adâncă im- 
presiune asupra Sârbiloră."

„Sârbii au câștigată acum convingerea, că 
bărbații loră cei mai buni și adevărați patrioți 
au voința și curagiulă a sta în ajutoră poporu
lui sârbescă în lupta sa pentru autonomia ga
rantată prin lege a bisericei slave."

„Nu mai încape îndoială că Sârbii stândă 
pe basa legalei instituțiuni, a congresului bise
ricescă, suntă în posițiune de a purta aeăsta 
luptă, și că prin urmare abi? se pdte aproba 
idea, de a representa interesele bisericei slave în 

corporațiunile politice, în dieta croată, respective 
în dieta ungară, ideă susținută de unii deputați 
sârbi în dieta croată și esprimată într’o resolu- 
țiune."

„Idea acăsta, de a căuta scutulă bisericei 
slave în corporațiunile politice, a și fostă res
pinsă de cătră Sârbi și atitudinea au motivat’o 
prin organele loră competente. Sârbii nu voră 
nicidecum să amestece naționalitatea și biserica 
slavă cu politica și acăsta procedere a loră se 
pdte numai aproba."

„Slavii sciu fdrte bine, că lupta poporului 
sârbescă pentru autonomia garantată prin lege a 
bisericei slave este o grea luptă, căci ea se în
dreptă în contra omnipotenței maghiare în Un- 
garo-Croația, care atacă instituțiunile legale. Sla
vii suntă însă convinși că gintea sârbâscă va 
purta acăstă luptă cu succesă... In acăsta luptă 
va învinge de sigură puterea morală, căci tero- 
rismulă și puterea brutală nu voră pută eși bi- 
ruitdre asupra nobilei și sfintei idei a moralei 
și religiunei..."

Austro-Uugaria și Rusia.
>Wiener Tagblatt" e informată din Cracovia, că 

(fiarele ruse țină ună limbagiu tolă mai violenta contra 
Austro- Ungariei. Oficiosulă >Varșavski Dnevnik' pu
blică ună raportă în care se comunică, că s’a formată 
ună guvernă națională secretă pentru liberarea Bosniei 
și Erțegovinei, care așteptă momentulă, ca Rusia său 
Turcia să încăpă răsboiu contra Austro-Ungariei. De 
altă parte reuniunea slavă de binefacere din Peters- 
burgă a ținută o ședință, în care profesorulă dela uni
versitatea din Petersburgă, consilierul^ de stată La- 
marski, a rostită o vorbire, care s’a publicată de tâte 
(fiarele, chiar și de cele supuse censurei rusescî.

Lamarski vorbi mai întâia de evenimentele din 
Bulgaria, numindă pe regenții și miniștrii bulgari actu
ali „nihiliștl nepeptănațl, neciopliți și neculțl bulgari, o 
prasilă a seminarieloră ruse și a literaturei ruse roșii 
desfrânate și imorale, calfe d’ale prăvălieloră bancnotate 
din Viena, marcheri din Basarabia, cămătari din Filipo- 
pole și proprietari de case de prostituțiune în Rusciucă." 
Vorbi apoi despre Slavi în genere cficendă că, afară de 
Sârbii oficiali, de inteligența polonă a Galiției și de o 
mică și disparentă fracțiă a Ruteniloră poloni, toți Sla
vii suntă pe partea Rusiei. Lăudândă pe Cehi, (fice că 
atitudinea dușmană a D-rului Rieger nu are valâre pen
tru simțămintele poporului cehă. Cu Rusia, dise mai 
departe Lamarski, simpatisâză chiar și poporulă maghiar 
de rândă, despre acesta s’a convinsă însuși în persână, 
când a petrecută deunădile în Ungaria. Țăranii ma
ghiari gemă sub povara dăriloră și sub ruina economică 
și speră în Rusia. Dâcă citesce cineva raportele din 
Zelegațiunile austro-ungare, In care noi Rușii amă fostă 
amenințați cu atâta cutezanță, atunci se pună în fața 
acestoră raporte disposițiunea majorității preponderante 
a contribuabililor^, a patroniloră și lucrătorilor^. Nici 
ună Slavă nu doresce, ca să se slăbâscă, să se micșo
reze său să se înjosâscă Rusia. Acestă cugetă trebue 
să umple de spaimă și de desperare pe fiăcare Slavă. 
Rusia va libera pe frații slavi, care gemă sub jugulă 
streină și îl va face popore independente sub protecto
ratul slavă, ori câtă ne-ară amenința conții Kalnoky și 
Andrassy, și domnii Tisza, Vambery și Falk/

Acâstă vorbire a durată peste două ore în fața 
unei adunări de vr’o 3000 persone, la care între alții 
au asistată arhiepiscopulă Beniamin din Irkuclk, episco
pulă German din Caucasă, procuratorulă supremă ală 
sf. sinodă consilierulă intimă Pobjedonoszev Oratoru
lui i s’au adusă turtunăse ovațiunl.

Din dieta croată.
In ședința dela 9 Decemvre se continuă desbaterea 

asupra bugetului.
Gyurkovici vorbi pentru bugetă, are încredere ne

condiționată în guvernă. Oratorulă biciuiesce atitudinea 
independențiloră și dice: După nunțiu și renunțiu avemă 

acum și ună denunțiu! (Contraziceri în drâpta, strigăte: 
Voi denunțați! Derencin găsesce fără veste în buzuna- 
rulă său programulă centrului. Ilaritate).

Derencin: ScițI așadâră și ce se petrece în buzu
nare străine 1

Gyurkovicî: Contrapropunerea n’are nici ună scopă, 
deărece în țâră nu e cu putință nici ună guvernă, care 
nu se basâză pe legi.

Barcici declară în numele partidei drepte, că res
pinge contrapropunerea independențiloră și a centrului, 
cere nu e constituțională. Partida sa e adevărata represen- 
tantă a Croației. In numele acesteia își esprimă orato
rulă hotărita sa neîncredere în guvernă. Poporulă croată 
condamnă politica de a(fi antislavă și mai alesă antirusă 
a monarhiei. Câtă timpă Turcia a fostă tare, monarhia 
s’a identificată cu ea, credândă că va împedeca mișcarea 
slavă. Acum, când Turcii suntă slabi, marele bărbată 
de stată Andrassy recomandă ca problemă a monarhiei 
formarea de mici state independente după modelulă Par- 
mei, Piacenzei, Modenei, când Italia era încă o noțiune 
geografică. Aceste state mici au să fiă ațîțate unulă 
contra altuia pentru ca să se nască din ele pașalîcuri 
maghiare ca Serbia. Declarămă, că iubimu pe sfânta 
Rusia, că privimă cu admirațiune la marele Țară și do- 
rimă, ca Rusia să'șl îndeplinâscă misiunea ei civilisatore, 
implântândă pe minaretele turcesc! din Constantinopolă 
stindardulă slavă. (Mare mișcare, vii aplause în stânga. 
Președintele sună și declară că, dâcă oratorulă mai vor- 
besce astfelă, îi detrage cuvântulă). Oratorulă critică si- 
tuațiunea țârei, care e desperată, și impută deputațiunei 
regnicolare lașitate. Renunțiulă ar trebui ruptă ‘în bu
căți și aruncată contrariloră în față. Oratorulă vede 
grămădindu-se nori negri; celă ce voesce esistența mo
narhiei, ar trebui să caute a mulțămi Croația, care e 
mică, dâr, prin posițiunea ei, de mare însemnătate. O 
Croațiă mulțămită ar,pptâ fi pentru aspirațiunile monar
hiei o putere de neprețuită, din contră o Croațiă nemul- 
țămită va forma pentru monarhiă călcâiulă lui Achile. 
Rău trebue că stau lucrurile în stată, dâcă organulă cu 
mare vac|ă ală Cehiloră a declarată odată, că dâcă n’ar 
esista Austria, ar trebui creată, âr acum declară, că sin
gura speranță a slavismului în monarhiă este ună răs
boiu cu Rusia, în care monarhia ar fi învinsă. (Mare 
mișcare). Guvernulă croată și ungurescă potă încă înăs
pri stările ce domnescă, dâr să’șl aducă aminte de aceea, 
că în momentulă când va călca pe pavagiulu nostru co
pita celui dinteiu cală căzăcescu, a sunată ora pentru 
mântuirea Slaviloră Austriei și Croația în acelă momentă 
se va reînălța pe ruinele conglomeratului dualistică ne
naturală.

Banulă Khuen-Hedervary vorbesce contra lui Bar
cici. Partida drâplă caută să ’și câștige, prin astfelă de 
enunțeii, tărâmulă perdută în poporă. Guvernulă a răs
turnată biurocratismulă și a Introdusă comitate libere ale 
căroră alegeri libere au nimicită partida lui Barcici. Star- 
cevicianii se folosescă de mijlâce ca nicăerl în Europa. 
Vorbirea lui Barcici conține idei de răsturnare. Pressa 
oposițională pregătesce țării rușine și, dâcă va fi nevoiă, 
va cere dietei contra aceleia și mai aspre măsuri. Par
tida antevorbitorului o voiu combate cu tdte mijlocele 
legale și, dâcă acestea nu voră fi de ajunsă, o voiu pune 
în afară de lege. (Contradiceii în stânga. Camenar: 
Frumosă, dâcă Banulă vorbesce astfelă I)

Folnegovici, independentă, vorbesce pentru contra
propunere. Dieta croată e încă totă ună parlamentă 
trunchiată, că Dalmația e încă nerepresentată. Asta e 
vina acelei națiuni, care domnesce adi aci. Pentru 
bugetă nu votâză, guvernulă nu e parlamentară, paupe- 
rismulă domnesce în țâră. La porțile edificiului dietei 
maioritatea e păzită de gendarml. Situațiunea deputa- 
țiloră oposiționall e plină de chină. Nu guvernă parla
mentară, ci ună parlamentă ală guvernului esistă. (Ca
menar: Așa el) Oratorulă vorbesce încă pentru contra
propunerea lui Derencin și încheie: Mai nainte de ce 
sanămă pactulă, să ne sanămă consciința de sine.

SOIRILE DILEI.
„Presse« din Viena anunță, că în dilele acestea e 

așteptată la Viena minislrulă română Sturza. Proba-
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bilă că va merge și în Pesta. Scopulă călătoriei e a 
face primii pași oficiali pentru reînceperea trădăriloră 
privitOre la încheiarea convenției comerciale. D. Slurza 
merge fără referențî speciali, deorece deocamdată nu e 
vorba de a întră în desbateri meritorie.

—x—
Se scie că deunătjile, și încă înainte de terminulă 

de denunțare, s’au reactivată tarifele directe ale căiloră 
ferate între Austro- Ungaria și România. Pentru adu
cerea în ordine a schimbărilor!! devenite necesare în a- 
cestă intervale și eventuală pentru a se putea lua dis- 
posițiuni comune corăspundAtOre trebuințeloră de comu- 
nicațiune, ce din nou s’au ivită, se va țină in curândă 
în Viena o consultare între căile ferate austro-ungare in 
teresate și între administrațiunea căiloră ferate române, 
începându-se cu acăsta de faptă reluarea raporturiloră 
directe între institutele de transportă ale ambeloră state. 
Cu aeăstă ocasiune se va resolva, dice-se, și cestiunea 
pendentă a introducerii de tarife cumulative de mărfuri 
cu taxe reduse la stațiunile liniei căii ferate bulgare 
Rusciucă-Varna.

—x—
Câțiva Ceangăi scoși din minte șl au părăsită la 

15 Septemvre c. sătulă loră Andrasfalva din Bucovina 
ca să mărgă să se așede în Bănată. O parte din ei 
după nespuse suferințe, au ajunsă slabi și goli în Timi- 
șora. Fiindă lipsiți de mijlOcele de traiu, au cerută aju
tore dela orașă, ca să-și continue drumulă la Panciova 
O altă parte din ei. rămași îndărătă, nu se scie ce s’a 
făcută.

—x—
„Nemzet" scrie, că comitetulă de supraveghere ală 

reuniunei școlare maghiare din Pesta a ținută în 9 De- 
cemvre n. o ședință sub președința vice primarului Ca- 
rolă Gerloczy, ală cărei obiectă de căpeteniă a fostă ra- 
portulă anuală ală reuniunei. Din acestă raportă resultă 
că numărulă tuturoră membriloră societății e 1500. 
Reuniunea și-a împlinită problema: promovarea maghia- 
risărei sateloră dimprejurulu Budei, după putință, și a 
dăruită comuneloră Visegrad, Pilis-Szanto și Torbagy 
pentru grădina de copii ce se va înființa acolo suma a- 
nuală de câte 200 fl. pentru o comună, la olaltă 600 fl. 
Pentru acoperirea speseloră asilului de copii și pentru 
a satisface diferiteloră probleme ce și-a pusă reuniunea 
trebue lățită în cercuri mai largi colecta de membri și 
bani, cjice raportorulă. Colectele și acum se facă, dăr 
pe când locuitorii părțiloră cu poporațiune mixtă con- 
tribuescă denarulă loră pentru reuniune, pe atunci păr
țile locuite exclusivă de Maghiari nu voescă a contribui 
aprOpe nimică. — Cede cioroboră pentru "ună cotoră!

—x—
La 8 Decemvre n. s’a serbată în Aiudu jubileulă 

de 50 de ani ală d-lui Ioană Gâspâr, consilieră și inspec
tară regescă de scdle. La acesta jubileu a fostă repre- 
sentată și institutulă preparandială din Blașiu prin d. 
Alimpiu Blășianu, ca directoră, și prin profesorii Georgiu 
Munteanu și Ioană F. Negruțiu. — Era nevoiă de aceste 
omagii?

Ni se scrie din Reghinulu săsescu, cu data 11 De
cemvre n.: «Anulă acesta loculă adunărei reuniunei în- 
vățătoriloră unguresc! din aceste părți a fostă în Reghi- 
nulă săsescă. Cu ocasiunea acesta s’a rostită ună 
toastă în sănătatea d-lui învățătoră de aici Georgiu Ma
joră, care este uniculă dintre Români, care s’a înscrisă 
ca membru la acea reuniune. Mai bine ar fi, decă 
d-lă Maioră, ar lucra pentru înființarea unei reuniuni a 
învățătoriloră români. < — Cum se potrivesce acestă 
faptă cu declarațiunile d-tale făcute deunăcjile in tOia 
nOstră, d-le învățătoră? Ce facă Românii din Reghină?

—x—
Totă de acolo ni se comunică, că la 8 Decemvre 

n. s’a întâmplată o mare nenorocire cu fiica locuitorului 
Muller din Reghinulu ungurescu, care voindă a aprinde 
lampa, din nebăgare de sămă petroleulă luă focă și așa 
aprinsă se vărsă pe ea. Cuprinsă de flăcări fata cătju 
la pămentă între strigăte grozave și numai cu mare 
greutate le-a succesă celoră din casă a înăduși flăcările, 
acoperindu-o cu vestminte. Din causa periculOseloră ar- 
săturl, vieța nefericitei e în mare periculă.

—x —
Sub titlulă „Ne maghiarisămu" reproduce «Magy. 

Polg.« o scire, ce i s’a telegrafată primarului din Buda
pesta, că adecă societatea ungurescă din Orșova, ală 
câreia scopă este propagarea limbei unguresc!, s’a con
stituită deja cu mare însuflețire, luândă parte la ea mem
bri din tote stratele societății. — Vorbă să fiă, dă’mî o 
lulea de tutună! seu în înțelesulă Kulturegyletistă: dațl 
pentru banchete!

—x—
In numele deputațiloră sârbesc! din dieta ungară 

a adresată Stoiaciovici cătră clubulă dietală serbescă 
din Agramă o scrisdre, în care descrie raporturile auto
nomiei bisericei sărbescl după trădările fără resultată 
ale congresului bisericescă și invită clubulă sârbescă din 

Agramă la consultări comune. Clubulă a desbătută a= 
căstă cestiune și a recunoscută necesitatea a lua posi- 
țiune față cu scrisOrea sinodală. Totodată deputății 
șerbi din Pesta suntă invitați a hotărî ună termină pen
tru o consultare, care să se țină în Agramă pănă la 20 
Decemvre n.

—x—
In Wieselburg a fostă la 8 Decemvre n. săra, în 

timpulă unui concertă în cafenea, ună excesă între ofi- 
ceri de honvedi și între civili. Oficerii s’au folosită de 
săbii și au rănită pe doi civili greu, pe alțl doi ușoră. 
In orașă domnesce mare iritațiune.

—x—
Ceremonia învestiturii noului metropolită primată 

ală României s’a tăcută în palatulă regescă Duminecă 
la orele 12, în presența regelui, ministriloră, a membri
loră corpuriloră legiuitOre, a autoritățiloră judecătorescl 
etc. Metropolitulă Iosifu, după ce a fostă îmbrăcată în 
vestmintele', secerdotale, a primită din mâna regelui 
cârja de archiepiscopă. Apoi a fostă condusă la me
tropolă, sunândă clopotele la tote bisericile, scrie „Răs- 
boiulă.«

—x—
Loc. colonelulă Romulus Magheru e numită de gu- 

vernulă română atașată militară pe lângă legațiunea ro
mână din Berlină.

—x—
Proprietarii de mori și fabrici de spirtu din Ro

mânia au dată o petiția ministeriului de finanțe, dice 
„Răsboiulă*, cerendă suprimarea taxei de 50 lei de va- 
gonă pusă asupra cărbuniloră de piatră din Transilva
nia. Pănă acuma ministerulă n’a luată nici o hotărîre.

— x—
Consiliulă de miniștri ai României a hotărîtă es- 

pulsarea din țâră a Evreiloră S. Labin, administratorulă 
și corectorulă farului «Vocea Botoșaniloră.“ și H. I. 
Speer samsară. Causa e, după cum se cjice, că s’au 
amestecată în alegeri.

—x—
„Lampa* din Brăi'a spune, că la 27 Noemvre a 

plecată din Brăila cu destinațiă pentru Italia vaporulă 
casei „Dithmarschen", încărcată cu 290 boi, 86 vaci, 94 
menzate și 56 rîmători. După câtă află, acăslă casă 
va continua a exporta câtă Dunărea va rămâne liberă 
de ghiață și chiar mai târdiu din alte porturi.

D-lă Ioană Moșoiu și d-șOra Eleonora Stănescu 
și-au celebrată cununia în diua de 30 Noemvre c. în 
duși, România. — Le urămă viâță fericită!

—x—
Precum amă anunțată, societatea filarmonică din 

Irașovă va da cu concursulă reuniunei de cântări 
(Mănnergesangverein) și a corului său mixtă, sub con
ducerea d-lui A. Brandner în 5/17 Decemvre 1886, în 
sala otelului Nr. I ună concertă cu ocasiunea aniversărei 
de 100 ani a <Șilei nascerei renumitului compositoră 
Cari Maria de Weber (născ. în 18 Dec. 1786). Pro
grama concertului este următOrea : 1. Ouvertură pentru 
„Beherrscher der Geister" (orchestra), 2. II Concertă 
pentru clarinelă cu orchestra. Opus 74 (d. W. Janota)
3. Piesă de concertă (F moli. Opus 79) pentru piano- 
forte (d-șdra Luisa Lurtz) cu acompaniare de orchestră,
4. «Kampf und Sieg* cântare pentru soli, choră și or
chestră. Tote composițiuni de C. M. Weber. Inceputulă 
la 8 Ore săra.

—:x—
Teatru. — Amă promisă, că vomă reveni asupra 

representațiiloră din urmă, date cu concursulă d-lui Mau- 
rice Morisson. Joia trecută s’a jucată „Othello“, de 
Schakespeare. D-lă Morisson ca «Othello" este ună erou 
ală scenei în adevăratulă sensă ală cuvântului. Nu ne 
putemă închipui ca caracterulă Maurului venețiană, de
senată cu culori atâtă de vii și marcate de marele Sha- 
kespeare, să pOlă fi înfățișată în conturi mai bărbătesc!, 
cu mai multă mândria și pasiune orietală, decâtă ni l’a 
înfățișată d-lă Morisson. In scenele cu Iago, unde se 
deșteptă și isbucnesce gelosia Maurului, crescândă mereu 
la sosirea trimisului din Veneția și în convorbirea ca Des- 
demona și soția lui Iago, ca și ună părîu de munte, care 
se umflă mereu și se varsă cu putere elementară în al- 
via rîului, d-lă Morisson este sublimă. Par’că vedeamă 
cum îi ardea peptulă și cum îi bătea inima, par’că sâm- 
țeamă mânia grozavă, ce’lă împingea cu diabolică putere 
a comite teribilulă omoră răsbunătoră contra Desdemonei 
ce-o iubea cu forța aceleiași pasiuni, par’că vedeamă cum 
se lupta în peptulă lui aceste sentimente opuse, pănă ce 
în cele din urmă sâmțulă de răsbunare ieși triumfătoră 
asupra celorlalte. O asemenea impresiune pOte produce 
numai ună jocă realistică pâtrundâtoră ca acela ală d-lui 
Morisson. Astfelă amă înțelesă, că celebrulă tragediană 
italiană Salvini, a fostă încântată, când a văcjută pe d. 
Morisson esecutândă acestă rolă pe scena din Berlină. 
Și’n adeveră, în rolulă lui «Othello" pare că d. Morisson 
nu mai pOte fi întrecută. Pătrunderea realistică a rolu
lui s’a observată mai alesă în scena admirabilă din ac-

tulă ală patrulea, când îi aruncă punga cu bani Emiliei, 
ca unei mijlocitare. Scena omorului o jocă d. Morisson 
deosebită de alțl artiști. Omorulă nu’lă sevârșesce îna
intea publicului, ci după perdelele patului. Desdemona 
sare întâiu din pată și se rogă să-o ierte, Othello atunci 
o ia de pără și o asvârle în pată, unde îndărătulă perdelei 
urmâză a fi sugrumată. Publiculă profundă emoționată 
a aplaudată cu însuflețire viuă la încheierea celoră cinci 
acte.

Ca „Desdemona*, d-na Dorn a dobândită ună în
semnată succesă. Căldura inimei și inocența Desdemo
nei a aflată întrînsa ună escelentă interpretă. In ac- 
tulă ală treilea d-na Dorn a fostă viu aplaudată de pu
blică. Nu putemă lăsa neamintite nici toaletele fruntașe 
și de gustă, ce le-a avută d-na Dorn. D-lă Nadler, ca 
»Iago«, a contribuită asemenea multă la răușila piesei, 
în scena dintâi u cu Othello a fostă cu deosebire bine. 
D-lă Deutsehinger, ca «Cassio*, a fostă 10rte|bună, mai 
alesă în scena când se îmbată. D-șora Dornstein a ju
cată pe „Emilia“, soția lui Iago, bravă.

Serbări militare în Bncuresci.
Vineri, aniversarea căderei Plevnei, la orele 11 de 

diminăță M. S. Regele, însoțită de adjutantulă de servi
ciu, a mersă la biserica din Dealulă-Spirei, unde a asis
tată la serviciulă divină ce s’a oficiată de P. S. S. Ar- 
hiereulă Inocenție, vicarulă Sfintei Mitropolii, pentru bi
ruința dela Plevna, precum și la sfințirea noului steagă, 
ce se aduse pentru acăstă ceremoniă In lăumrulă bise
ricei. După aceea Regele, urmată de toți d-nii oficerl 
și de drapelele trupeloră, merse pe josă la localulă șcO- 
lei de ofițeri, în a cărei curte se afla un careu formată din 
scOla de oficeri precum și câte ună plutonă de 12 și
ruri din batalionulă 2 de vânători, din regimentele 3 și 
7 de liniă, regimentele 6 și 21 de dorobanți, regimentul 
1 geniuj compania de gendarml, regimentulă 2 și 6 de 
artileriă, regimentulă 2 roșiori și 3 călărași, escadrOnele 
de trenă și de gendarml.

In momenlulă când Regele întră în curtea scOlei 
sosi și M. S. Regina, însoțită de d-șorele de onOre; în 
trăsură ă la Daumont.

Regele după ce primi raportulă dela comandantulă 
paradei, trecu împreună cu M. S. Regina pe dinaintea 
rontului trupeloră.

Apoi Regele Se aședâ în fața frontului și luândă 
în mână drapelulă șcOlei, presintată de colonelulă Po- 
enaru, rosti următarele cuvinte:

>Șc61a de ofițeri, fiindă temelia instituțiuniloră nOs- 
tre militare, am hotărîtă a vă încredința vouă, elevi, un 
stăgă, celă mai înaltă simbolă ală ostașului. Am alesă 
pentru acăsta însemnată solemnitate aniversarea |luărei 
Plevnei, spre a întipări în inimile vdstre că pe câmpiile 
din Bulgaria steagurile nOstre au primită cea dintâiu 
sfințire, că acolo in fața vrășmașului ele au fâlfâită ca 
semnele lucitare împrejurulă cărora ostașii s’au strînsă 
siguri fiindă că, cu vulturulă română în frunte, isbânda va 
fi dobândită ! Pe steagurile nOstre stropite cu sângele 
vitejiloră, găurite de glânțe, împodobite cu „Steaua Ro
mâniei11 și „Crucea Dunărei" stă scrisă: „Mărirea țârei, 
neatârnarea Patriei, renumele armatei." Depună dăr în 
mânile vOstre ună sfântă odoră, care trebue să fiă păs
trată de voi cu credință și apărată cu viâța vostră. 
Vrednici fiți d’apururea d’această falnică distincținne și 
aduceți-vă aminte cuvintele Mele rostite astăzi, când veți 
fi în rândurile oștirei. Ele trebue să fiă călăusa vOstră 
în cariera vOstră militară.

»Să trăiâscă stegulă română, fala și onOrea ar
matei I *

Majestatea Sa încredințâză apoi portdrapelului ste
gulă șcdlei, carele, în sunetulă imnului națională și tăte 
detașamentele presintândă armele, este dusă și așezată 
în frontă.

După defilarea tuturoră detașamenteloră, Regele, 
împreună cu toți d-nii generali și ofițeri superiori, Se 
îndreptă spre refectoriulă scOlei, unde luă dejunulă] ce 
s’a oferită pentru aeăstă serbare; ăr M. S. Regina a 
plecată la Asilulă Domna. «România Liberă.“

Marco Minglietti.
Amă comunicată erl scirea, că fostulă ministru ita

liană Marco Minghetti a murită. Din incidentulă morții 
lui, »N. freie Presse* scrie ună frumosă articula, din 
care estragemă unele părți, rpre a vedâ cetitorii foiei 
nOstre cum au luptată Italienii pentru ridicarea loră.

Când pentru ună poporă se ivesce ună timpă mare, 
cjice numita fOiă, atunci să ridică măsura mijlociă, spi
rituală și morală, a unei întregi generațiuni. In servi
ciulă unei idei înalte se nobilitâză Omenii și desvoltă vir
tuți, cari li suntă deallmintrelea streine. S’a potută ob
serva acăsta la generațiunea italiană, care a pregătită 
și a eluptată unitatea și independența patriei loră. Câtă 
plinătate de sacrificiu, de abnegațiune și de curagiu e- 
roică cuprinde istoria italiană dela 1830 pănă la 1866, 
acăsta numai acela o scie, care studiază cu atențiune 
paginile sângerOse ale acestei istorii. Toți Omenii culț! 
ai Italiei păreau în cursulă acestui intervală că aparțină 
unei societăți secrete, ală cărei scopă era liberarea pe-
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ninsulei de dominațiunea streină, și nici o națiune din 
lume n’a fostă mai risipitâre cu celă mai bună sânge 
ală ei pentru ună țelă politică, ca Italienii. Tinerimea 
de atfl a peninsulei, a cărei grije pare a fi îndreptată 
într’acolo, să capete câtă se păte mai curândă ună oficiu, 
abia își pOte închipui însuflețirea ideală de care erau cu
prinși părinții și moșii ei, și privesce cu ună felă de ui
mire și admirațiune pe veteranii din luptele înfocate, 
cari cutrieră încă stradele orașeloră italiane.

Dintre acești veterani făcea parte și Marco Min- 
ghetti, ală cărui nume chiar și cei mai aprigi contrari 
ai săi ilă numesc cu on6re. Era ună țipă, de acei parioțl 
dezinteresați, cărora Italia le datorâză renascerea sa. Unde 
s’a mai audd, ca ună ministru să’și depună portofoliulă său 
numai să lupte ca simplu oficeră subalternă pentru pa
tria sa? Elă a luptată pe câmpurile de luptă ale Lom- 
bardiei, la Gaeta și Volta, la Sommacampagna și Gustozza, 
și-a câștigată două ordine și promovarea sa la gradulă 
de maioră în fața dușmanului. Când oposițiunea îlă ataca 
în parlamentă, îi amintea acesteia, că elă n’a luptată 
pentru patriă numai pe tribuna oratoriloră.

Minghetti s’a distinsă ca bărbată de stată prin ta- 
lenlulă său financiară. Ca și Cavour și Sella, Minghetti 
a fostă în prima liniă economistă poporală și nisuia să 
ajungă la țelulă ideală, de-a face Italia tare și respectată, 
cu mijlâce fOrte practice. Talentulă și l’a arătată Min
ghetti ca ministru, caracterulă ca deputată. Chiar atunc’, 
când n’a fostă ministru a făcută oposițiune adevărată 
patriotică, ba chiar a sprijinită pe miniștri ca Deprelis, 
cari lucrau pentru binele Italiei, căci n’avea ambițiune 
d’a răsturna ună guvernă, pentru ca să-i ia dânsul locnlă.

Parlamentulă italiană perde în elă o putere de 
neprețuită. Minghetti a fostă ună politică însemnată, cu 
convingeri tari, cu vederi liberale, neegoistă, omă cultă, 
cu cunoscințe multilaterale, precum dovedescă scrierile 
sale. Tinerimea italiană îlă pOte lua ca esemplu,

Sireagu, Noemvre 1886.

Adunare de învețători și sinodă preoțescu.
(Urmare și fine.)

Imediată după prântfă la orele două p. m. preoții 
tractuall, — cari înainte de celebrarea S.-Liturgii toți s’au 
mărturisită și apoi în decursulă S.-Liturgii s’au împăr
tășită cu cele sânte — sub presidiulă M. O. D. Michailă 
Făgărășiană, ca v.-protopopă tractuală, împlorândă erăși 
ajutorulă divină în localitățile parochiale locale, s’au în
trunită în „sinodă". S’au desbătută multe și vitale ces- 
tiuni pentru biserică aci. Trei însă au fostă obiectele ce 
credă, că voră interesa mai multă pe iubitulă lectoră 
și anume:

1. Alegerea de disertațium din sfera sciințeloră teo
logice și de predici ce se voră lucra de preoții tractuall.

2. Mesurile luate pentru ster pir ea vițiiloră din sî- 
nulă credincioșiloră și deschilinită a concubinatului.

3. Cestiunea bibliotecei tractuale. Pentru acum ca 
disertanțl au fostă d-nulă Onighi preotulă Mălinului și 
veteranulă Ioană Mureșiană preotulă Șirâgului. Dintre 
aceștia numai ultimulă a putută să-și cetâscă instructiva 
sa disertațiune: „Posibilitatea și necesitatea revelațiunei» 
— din causa scurțimei de timpă — prelucrată cu dili- 
gință după autori clasici ca Schwefz etc. Predicatoră a 
fostă d-nulă Bulbucă preotulă Minthiului, care precum 
amintii mai susă, lucră cu multă zelă și diligință pre
dica sa: «Cum trebue ascultată cuvântulă lui Dumnezeu* 
și o rosti totă așa de bine în biserică. D-lă predicatoră 
a fostă alesă totodată și de secretară ad hoc ală sino
dului. Atâtă d-nii preoți disertanțl câtă și d-nulă pre
dicator împlinindu-șl datorintele consciențiosă sinodul pă- 
șesce la alegerea disertațiunii și a predicii pentru sino- 
dulă următoră. D-nulă Onighi preotulă Mălinului pro
pune ca disertațiune: „Posibilitatea și criteriele minu- 
niloră» deOreee ar fi ca o continuare a disertațiunii lu
crate deja. La acâsta reflecta preotulă neo-ordinată Ioană 
Boteanu cumcă disertațiunea din punctă de vedere teo
retică ar fi forte frumOsă, dâr nu este totdeodată ș: de 
ună folosă mare practică. Ținta nostră ultimă nu este 
și nici nu pOte fi desvoltarea teoretică a sciințeloră teo
logice — cu acâsta se ocupă specialiștii — ci noi trebue 
să nisuimă într’acolo, ca prin orice lucrare a nostră se 
propagămă moralulu în poporu și în ascultători. Mora
litatea e una din temeliile bisericii și tăria poporului 
nostru, — dreptă aceea propune spre lucrare ună sujetă 
din sfera moralului creștină: .Influința morală a bisericii 
dreptă-credinciâsă creștine asupra vieții sociale" ceea ce 
s’a și acceptată de sinodă. Ca predică propune d-lă Bul
bucă «Combaterea fariseismului". Disertantele se alege 
în persOna d-lui Simionă Popană preotulă Figei, âr pre
dicatorul în persOna d-lui Grigoriu Pușcari.u, preotă în 
Betlână.

Să iau la desbatere mai departe măsurile ce ar fi 
de a se aplica contra vițiiloră încuibate în poporă și 
deschilinită „contra concubinatului", care altmintrelea a 
fostă atinsă și în sinodulă trecută.

Preotulă Ioană Boteanu face a se înțelege, că con- 
cubinatulă ar fi ună productă ală anului 184-8/9 și res
pective de atunci încoce a începută a lua dimensiuni 
mai mari. In consonanță cu sf. scriptură și cu Candnele 
bisericescl își desvoltă părerea sa contra acestui morbă 
diabolică cam în chipulă următoră •:

„Două suntă armele ce le putemă aplica contra 
concubinatului: Corecțiunea pastorală și Censurile ecle- 
siastice. Mereu însă trebue să avemă înaintea ochiloră 
etatea, condiția de traiu, demnitatea și educațiunea seu 
crescerea celoră ce trăiescă în concubinată conformă sf. 
Scripturi: >Să nu înfruntezl pe celă bătrână, ci-lă în
demnă ca pre ună părinte; și pre cei mai tineri ca pre 
nesce frați; pre cele bătrâne ca pre nesce mume; pre 
cele tinere ca pre nesce surori, cu 16tă curăția (I. Timoth. 
V. 1. 2.) Cu aroganții și sanguinicii premitemă mai în- 
tâiu câteva coloquie despre lucruri indiferente pănă ce ne 
câștigămă confidența și amiciția lord, apoi le descoperimă 
dorința nOstră, făcândă declarațiunea, cum că voimă a-i 
reflecta singură numai din simpatia și grija, ce-o nu- 
trimă pentru ei, pentru binele și onOrea loră, cu acea 
bună credință, că se voră întOrce și voră părăsi calea 
rea pe care au apucată. Pe bărbatulă cultă îlă tractămă 
mai multă în tonă rugătoră decâtă poruncitoră și cu 
fotă respeetulă. Corecțiunea să se facă pe cândă celă ce 
trăesce în concubinagiu sâmțesce urmările funeste a-)e 
păcatului comis, să se omită din contră pănă la un timp 
când se prevede ună resultată contrară celui dorită. 
Corecțiunea se face în secretă. între păstoră și respec
tivulă. Păstorulă trebue să fiă sufletesce fbrte liniștită. 
Să se folosăscă de vorbe ponderăse, puține și pătrunQă- 
tore, dâr nu dure, nici aspre, ca să se vâdă, că densulă 
urăsce numai păcatulă și nu pe păcătosă.

In facerea corecțiunii preotulă are să pășâscă gra
dată. „Și de va pecătui contra ta fratele teu, mergi, mus- 
tră-lu pe densulă între tine și elă singură; de te va as
culta, ai dobândită pre fratele tâu. fir de nu te va as
culta, atunci mai ia împreună cu tine pre unulă seu doi, 
ca prin gura a doi siu trei martori se se întărâscă totă 
cuventulă. Iar de nu va asculta de denșii spune-lă bi
sericii' și de nu va asculta nici de biserică se-ți fiă ca 
unu păgână și vameșiu". (Math. XVIII 15—17). Se va 
împărți der corecțiunea în admoniare, mustrare și ame
nințare.

Admoniarea se face după ce e sigură cum că cu
tare trăiesce în concubinată. Se enumera urmările fu
neste ce se nască din acestă vițiu odiosă. Ne nisuimă 
a escita în densulă părerea de rău pentru păcat.ulă co
misă și onărea pătată și-i prescriemă mijlăcele și reme- 
diele necesare spre îndreptare. Dâcă în chipulă acesta 
nu obținemă resultatulă dorită.Jîliî mustrămă. Dojenimă 
adecă aspru nepocăitulă pentru răutatea, orbia și ran- 
cărea cu care continuă a persevera în nămolulă demo- 
ralisării și ală morții spirituale. I se arată trista stare 
în care se află densulă, puterea obligătOre a legii și urî- 
ciunea păcatului în care se află. I se spune că mârtea 
sufletului e mai rea ca a corpului și apoi i se descriu cu 
vii colori înfricoșatul^ județă ală lui D-deu și pedepsele 
eterne, cari ’lă aștâptă și pe elă de nu se va corege. 
Vădândă in fine că nici după aceste dojeniri nu se arată 
nici ună semnă de îndreptare, ba respectivulă continuă 
cu repețirea scandaleioră,—atunci îlă amenințămă, că-lă 
vomă denuncia la autoritatea competentă pentru a șl lua 
pedepsa meritată și decă nici acesta nu ajută urmâză 
arătarea, în esecutarea căreia păstoriulă trebue să fiă fOrte 
precaută, ca nu cumva să încăpățineze mai multă pe 
respectivulă decâlă să-lă îndrepte. Dâcă, dâră din în
tâmplare, tOte aceste n’ar folosi nemică, se recomandă a- 
plicarea pedepseloră prescrise în „Enchiridion juris Ec- 
clesiae orientalis catolicae*, c. VI. De censuris eccle- 
siasticis. § 247 p. uit. G. pg. 363—364, cari practică 
luată lucrulă s’ar reduce la aceea, că celă ce trăiesce în 
concubinată să nu se absolve, pănă nu va părăsi con
cubina».

Acâstă părere dându-se și în scrisă s’a luată și a- 
lăturată la protocolă pentru a fi așternută la loculă com
petentă.—Credemă, că nu greșimă dâcă pe lângă cele 
atinse în sinodă amă mai recomanda la acestă locă încă 
ună bună lecă pentru stârpirea vițiiloră anume: dâcă cu
tare preotă s’ar afla în mijloculă unei parochii morali- 
cesce de totă decăzută— ce la noi rară pOte obveni — 
atunci dânsulă să și formeze șie-șl poponi nou din copiii 
de sctilă, prin catechisare continuă. — Biserica mereu a 
luptată pentru asigurarea și păstrarea tesauriloră morali 
și spirituali ai omenimei purtându crucea Mântuitorului, 
purtândă crucea omenimei. Să nu ne descurageze nici 
pe noi greutățile cu cari avemă a da pieptă. să nu re- 
nunțămă la luptă, căci cine renunță de a lupta, renunță 
la viitoră.

In fine — precum amintii — s’a discutată ces
tiunea bibliotecei tractuale. Scimă cu toții, că în Bet
lână s’a făcută oeva în acâstă direcțiune. Ne aducemă 
aminte că în conferința învățătoriloră ținută la Cociu 
mai dăunătfi s’a hotărîtă, că ceea ce s’a făcută acolo să 
servâscă ca începută pentru o bibliotecă și încă a am- 
beloru tracturi învecinate: Betlânu și Ciceu-Oristură. 
Tote aceste hotărîrl se acceptâză și din partea sinodului. 
Și fundă că acâstă cestiune interesâză așa dâră și pe 
colegii preoți și învățătorii din tractulă vecină, ne gră- 
bimă a-le comunica pașii făcuți de noi, fiindă de firmă 
credință, că voră veni cu noi înainte mână în mână ca 
frații. Avândă adunate pănă acum la ună locă vre-o 
104 opuri (vetfî Gaz. Trans." N-rii 4, 5 și 40 ex, 1886D 
ce-i dreptă unele și în două esemplare, la cari mai suntă 
a se adauge nisce donațiuni frumOse făcute de Preao- 
noratulă domnă Demetriu Popă, capelană castr. c. r. în 

Clușiu și p. t. Michailă Făgărășiană v.-prot. tractuală,— 
sinodulă și respective presidiulă propune alegerea unei 
comisiunl pentru compunerea statuteloră. Se alegă în 
acestă comisiune d-nii Gregoriu Pușcariu, Ioană Boteanu 
preoți și învățătoriulă Simionă Moldovană, cari se în- 
sărcinâză totodată a se pune în înțelegere cu frații trac- 
tului vecină pentru conlucrarea comună în cestiunea co
mună. Ca cinosură pentru statute se iau următOrele 
puncte: Secțiunea întâiu va cuprinde numele bibliotecei 
care este: »Biblioteca română a tracteloră Betlână-Ciceu- 
Cristură pentru cultura clerului, a învețătoriloru și a 
poporului" precum și tractarea despre scopulă și mijlOcele 
ajungerii lui. Secțiunea II va tracta despre membrii bi
bliotecei și respective despre taxele ce au să le solvâscă. 
Secțiunea III oficialii. Sect. IV. ședințele; Secțiunea V. 
Datorințele și drepturile membriloră. Și ca nu cumva 
frații noștri Cristurenl să cumpere sâu să doneze pentru 
bibliotecă cărți, de cari avemă deja, le recomandâmă 
1 rățesciloră atențiuni rapOrtele făcute despre biblioteca 
din Betleană în N rii atinși deja: 4, 5 și 40 ex 1886 ai 
.Gazetei». Dorimă totodată ca câtă mai curândă să-i 
vedemă întruniți și pe ei în sinodă, pentru ca să ne re
veleze, dâcă sâmțescă și cugetă și ei ca noi, despre ce 
nu ne îndoimă.

După sinodă la Orele 10 din nOpte preoții s’au în
trunită ârăși la o cină comună la disulă preotă I. Mu- 
reșianu, dela care la Orele 11 s’au depărtată toți la ale 
sale, cu dorulă de a se revedea, precum amă (fisă la 
începută, îq primăvâra viitdre la Minthiu. •

Așa a decursă, d-le Redactoră, conferința de tOmnă 
a învățăloriloră și sinodulă tractuală ală preoțiloră din 
tractulă Betleanului Nu potă să încheiu acestă scurtă 
comunicată, fără a observa, că precum preoțiloră și în- 
vățătoriloră le este mamă biserica, tocmai așa le e 
mamă și Omeniloră cu carte mireni, prin urmare nu 
le-ar strica nimica nici d-loră dâcă s’ar înfățișa la si- 
nOde și conferințe. B. . . . nu.

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

BERLINtF, 13 Decemvre. — Individulă 
arestată, pentru că a spartă o ferdstră a pala
tului, este o calfă de lăcătuși fără lucru, Bocli- 
nicke, din Salzfurtli. Elă a vrută prin acostă 
faptă rea să atragă asupră’i atențiunea palatului 
împărătescă.

DIVERSE.
Vieța reginei Christina. — „Figaro" din Parisă 

scrie următOrele: Regenta Spaniei se scOlă la 7 ore. 
După ce i s’a făcută toaleta cheamă pe miculă rege și 
membrii familiei regale, pe care’i ține la sine pănă la 8 
jum. ore. La 9 ore regina se ocupă cu de ale casi, 
face socoteli și comande, dispune ce să se împartă la 
săraci, citesce depeșe, (fiare și la 10 ore primesce lozinca 
garnizOnei. Dâcă nu se ține vre ună consiliu de mi
niștri extraordinară, regina aștâptă visita (Țilnică a pre
ședintelui de consiliu, care’i raporteză asupra afaceriloră 
curente. La ameifl totă familia regală șâde la masă. 
In timpulă dejunului regina cheamă pe miculă rege, pe 
care’lă răsfață infantina Isabella. La 1 vine rândulă 
comitelui Morphy, fostă secretară privată ală regelui 
Alfonso XII. Cornițele are trebuință de un ceasă pentru 
afacerile suveranei sale și la 2 ore regina primesce pe 
doi miniștri, care’i presintă decretele de iscălită. Dela 
3 ore în susă regina dă, de 2 ori pe săptămână, audi
ențe publice, ce țin ca trei ceasuri. In celelalte dile 
regina iese in trăsură închisă și fără escortă și se plimbă 
prin posesiunile regale. Dela 6—7 ore sera ea ține la 
densa pe fiulă său. La 7 vine masa, la care suntă In
vitați Grantfii de serviciu, comandantulă gardei palatului, 
și alte persone distinse. La orele 8 și jumătate regina 
adună totă familia intr’ună salonă mică, Se jOcă cărți, 
seu se vorbesce de literatură ori musică cu cornițele 
Morphy și la 11 ore regina plecă urândă tuturora nâpte 
bună. Astfelă dâr regina t6tă diua e ocupată. Avândă 
ună simță practică puternică pentru misiunea sa și pen
tru afacerile statului. Donna Christina vede totă, se gân- 
desce la tâte și nu cere decâtă ună lucru : «Să nu facă 
pe nimeni nemulțumită și a face ca tînărulă rege să o- 
cupe loculă regretatului său părinte.* Poporulă, care 
tot-dâuna e cam neincrecfăloră față cu streinii, șl-a schim
bată de totă părerea și acum adoră pe regina.

SJ’S®'*' Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 or. se potă, cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursuîu la bursa de Vleiia
din 13 Decemvre st. n. 1886.

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

vină ung............................99.25
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 123 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.55 
Renta de arg. austr. 
Renta de aurti austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro-

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

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61,90

Rentă de aură 4% • • • 104 70
Rentă de hărtiă 5°/o • • 94.45
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de soitare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

znișă..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 ------------
Bonuri rurale transilvane 104 60 | Londra 10 Livres sterhnge 126.31

83 96 
. 114 35 
. 139.—

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 28 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 92— 92»/4
Renta rom. amort. (5°/0) 93— 94Va

> convert. (6%) 86— 8&la
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35—
Credit. fonc. rural (7°/0) . 103 Ve 104—

> „ „ (5°/0) • 871/* 878/,
> » urban (7°/0) . 101— 1021/*
> » (6%) < 93V2 941/*
» > (5°/0) ■ 84?/, 85—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 269

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austria ce contra aurO. . 2.01 2.02

Avisu importanții!
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Am ondre a încunosciința p. t. publică, că pentru a-i 
da ocasiune să-și procure directă și cu prețuri fdrte mode
rate următdrele articole, precum:

Icre negre moi, veritabile de morunfi,
Icre roșii, veritabile de crapii, 
Laclierdă, prima cualitate, 
Măsline mari de ,.Volo,“ 
Măsline mici „Trilie," 
Diferitu pesce prospetiî, nesărată, 
Morunii, somnu, crapu, sărătură prospOtă, 

m’am decisă a vinde în timpulă câtă va dura sesonulă 
„en detail“ în localulft

D-loriî Mutzig £ Șlaminek
Strada Teatrului.

Comande pentru provineiă efectuezi promptă dela ’/a Kilo 
susă cu rambursă.

Brașovă, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima

Nicolae N. Bîdti

Avisu importantă!

Cursulu pieței Brașovu
diD 14 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.45 Vend. 8.47

Argint românesc . . . . . . » 8.42 > 8.45

Napoleon-d’orI................. . . » 9.93 > 9.95

Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30

Imperiali......................... . . » 10.27 • 10.30

Galbeni............................. . . » 5.93 » 5.95

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50

Ruble RusescI................. . . » 117.— > 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

1—3

B

Anunțu. "’WB
Subsemnatului după o praesă de sodalu în meseria croi

toriei fine de vestminte bărbătesci în timpu de 5 ani de dile; 
după unii studiu de croelă în scdla specială :

FACH-SCHUI>Eî, din Viena, 
primindu concesiunea a lucra meseria de croitoriă fină, de 
sine-mi am deschisă:

Atelierul meu în Tergul-grâului Nr. 558.
în curte îndărătu, catulă primă.

Incunosciințezu on. publicu că primesefi în atelierului 
meu comande pentru totu felulu de vestminte bărbătesc!, asi- 
gurându că le voi esecuta în modulă așteptată, cu t6tă promp
titudinea și după moda cea mai nouă.

Prețurile voră fi cele mai moderate; mă recomandă 
on. publică.

Brașovă, 2 (14) Decemvre 1886.
Teodorii Ploscă,

croitoru, în Tergulă-grâului, Nr. 558.

MersulU trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tehiștt-Ar ad.il-SSiidajpesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Predealil-Badapesta SSudapesta—^redeală

BucurescI

Predoalu

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Trend 
» de 
peradne

(
(

(
(

(
(Sighișăra 

JElisabetopole
Mediașă 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R5v 
Meză-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

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

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok 
Buda-peata

(
(

Viena

Nota: Orele de nâpte suntă

Tren 
accelerat

Trentî 
omnlbus

— —

__ —

__ —

_ —
— 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

6.03 —

6.21 —

— —
— —
— —

7.14 --
7.43 —

— —
— —

8.22 —

8.48 —

— —
— —
9.13 —

9.18 10.55
10.38 1.23
12.20 3 24
2.15 10.05
— 2.15
8.00 6.05

Trenă 
omnlbus

Trend 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trend 
de 

per 8o ne

Trend 
omnlbus

i

Tipografia ALEXI Brașovă.

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5)
12 16
12.50'
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

XX 
XX 
XX
I
8X
XX

I

3

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze
Fugyi-Vâsârhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
tihiriș

Cucerdea

(
i

(

I

2.—
3.58
5,28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
941

10.19
11.38
12.18
12.51

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55

8.00
11.40
2.31

6.07
6.24
6.43

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
TeinșS 
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopole
SigișOra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișă

SU3ă

(
(

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1 41
2.00
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.3-
5.12

"737
7.0 *
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

Bucuresc.)

(
(

cele dintre liniile grâse.

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiuș A- 4.rad A-Budajaesta
1

Budapesta- AradA-TeiușA.
•

Trenă Tra?ifi Trenă de Trenă de Trenii Trenă
omnlbus omnlbus persdne persdne de perene omnibur

TeiușA 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — . 4.22 11.20 12.41
Șibotă 12.52 — 4.50 wSUlIWK / 4 10 5.45 — -
Orăștia 1.01 — 5.18 A rad A 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
Iliâ 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 408 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 — 1

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 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— T-T

— — 5.12 1 Vințulă de josă 12 18 12.29 —
Budapesta _ _ - 1 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

AradA-’K’Imaișdra ISisueria (Piski) Petroșani

Trenă Trenă de Trenii Trenă de Trenă Trenă
omnibufi persdne mixt persdne omniboo mixt

AradA 5.48 6.05 &imeriu 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
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 41
Tfisnișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peraâne omnlbus de pers. omnlbus mixt

TimișAra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 — 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N&meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradâ 9.27 — 8.17 Sfimerizi 1 53 — 10.31


