
KF.DACTIUNEA ȘI ADMINISTRAȚIIJNEA : 
BRAȘOVO, piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DL

Pe un ti an O 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Botnaala și străinătate:

Pe anti 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

AKUNCIURILE:
O seriă garmondă 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicat

SorlBorl nsfranonto nu «a prlmeiou. — Manuiorlpte nu ia retrămltu.

281. Luni, Marți 16 (28) Decemvre.

BrașovtL, 15 Decemvre 1886.
Eșirea deputațilortl germani din dieta Boe- 

miei a produsă pretutindeni în monarchiă o a- 
dâncă impresiune. Nu mai încape îndoială, că 
Germanii au aleșii cu premeditării tocmai aceste 
momente de grave încurcături esteridre spre a 
face pasivitate. Ei au calculată adecă, nu fără 
temeiu, că în împrejurările de adi resistența loră 
pasivă va sdruncina posițiunea cabinetului Taaffe 
și va putd pricinui ‘chiar căderea sistemului ac
tuală, care este cea mai fierbinte dorință a opo- 
sițiunei germane din Austria.

Propunerea ce au făcut’o deputatulă Plener 
și soți săptămâna trecută pentru împărțirea cer- 
curiloră după naționalități, nu a fostă nouă, ea 
a mai fostă presentată odată dietei boeme în 
Decemvre 1885 și, după o discusiune lungă, 
dieta a respins’o. Deputății germani puteau dăr 
încă de atunci declara, că dedrece maioritatea 
cehă respinge singura modalitate, ce li se pare 
loră acomodată pentru a pută restabili pacea 
între popdrele Boemiei, ei părăsescu dieta.

Ddcă ddr nici la 1885, nici mai înainte, 
ci tocmai acum Germanii boemi au aflată cu 
cale a pune în practică politica de abstinență, 
causa nu pdte fi alta, decâtu că ei consideră 
momentulu de față mai favorabilă pentru în
cercarea de a răsturna sistemulă Taaffe.

Au și fostă surprinse cercurile guvernamen
tale din Praga și din Viena de decisiunea ce au 
luat’o deputății nemți, la care tocmai în momen
tele de față nu s’au așteptată și se (jice> că în 
aceste cercuri s’ar fi dată espresiune părerei de 
rău, că propunerea deputațiloră germani a fostă 
respinsă a limine, fără de nici o discusiune.

E de notată că chiar în sînulă representan- 
țiloră cehi unii au pledală pentru o atitudine 
câtă se pdte mai moderată față cu Germanii ce- 
rândă ca să nu se respingă propunerea lui Ple
ner a limine. Pentru acdstă tactică a intervenită 
mai cu sdmă Dr. Rieger, care, fiindu în contactă 
cu cabinetulă Taaffe, se străduia a evita o rup
tură ca cea întâmplată. Ddr marii proprietari, 
conservatorii, și radicalii cehi conveniră a face 
scurtă socotdlă cu propunerea germană și a trece 
peste ea la ordinea (Jilei.

țiiarele cehice declară unanimă, că Germa
nii n’au avută nici ună motivă de a părăsi 
dieta. „Abstinența Cehiloră de odinidră — dice 
„Politik“ — a fost motivată prin considerațiuni 
de dreptă publică, pe cari însă nu le au Ger
manii. Pasivitatea acestora are de scopă a lipsi 
pe contele Taaffe de acelu triumfă, cu care s’a 
lăudată de repețite-ori, triumfulă de a fi făcută 
ca tdte partidele imperiului să se întrundscă pe 
tăremulă legală parlamentară. Fără îndoidlă, 
că abstinența Germaniloră nu e după gustulă 
contelui Taaffe; de aceea se pdte aștepta ca ea 
să producă în acdsta direcțiune drecare efectă“.

„Narodni List,y“ crede, că Germanii nu
mai încuragiați au putută fi prin moderațiunea 
conducătoriloră cehi și prin concesiuni ca cea 
privitdre la introducerea studiului limbei ger
mane în scdlele cehiee. „Plener vine și ca răs
punsă pretinde să se scdtă limba cehă din oficiu 
și dela tribunale, să se separeze ună teritoriu 
deosebită pentru limba germană ș. a. și fiind-că 
Cehii respingă cum se cuvine aceste esorbitante 
pretensiuni oposițiunea „facțidsă“ germană pă 
răsesce dieta.

„Hlas Naroda“ (jice: „Dieta boemă este 
acum fără oposițiune germană; ddr ședă în acdsta 
dieta și Germani de aceia, cari suntă cu trupă 
și sufietă Germani, ddr voiescă pacea și egala 
îndreptățire a ambeloră popdre din țâră. Dieta 
boemă a scăpată ddr numai de Germanii neîm- 
păcați. Alea jacta est. Maioritatea cehică nicio
dată n’a voită să domndscă în țâră contra Ger

maniloră , de Germanii neimpăcați n’are lipsă 
pentru severșirea operei sale.“

Pacinicii germani suntă conservativii, marii 
proprietari, și câtă pentru cei neîmpăcați au în- 
țelesă îndată și Ungurii, că scopulă loră este de 
a răsturna cabinetulă Taaffe. Foile guvernamen
tale maghiare încă nu s’au pronunțată, ddr or- 
ganulă lui Apponyi dă să se’nțeldgă printre șire, 
că Maghiarii ar vedd bucurosu restabilindu-se 
egemonia germană în Austria. „Decă Germanii 
voră continua acdstă tactică — scrie „Budap. 
Tagblatt“ — ddcă voră eși mai târdiu și din 
Reichsrathulu vienesă, atunci acesta ar fi o lo
vitură fdrte păgubitdre pentru vâtja Austriei 
înaintea străinătății.... Și noi Ungurii avemu 
causă a urmări cu atențiune desvoltarea lucruri- 
loră în Austria, căci simții în jocu interese mai 
mari decâtu esistența cabinetului Taaffe...

Care să fiă aceste interese „mai mari“, ddcă 
nu cele impuse, de relațiunile esteridre ale mo- 
narchiei? Ore acdstă monarchiă să fiă condam
nată a nu mai ajunge niciodată la o consolidare 
interidră din causa presiuniloră relațiuniloră din 
afară ?

Ori câtă de grea și seridsă ar fi situațiunea 
creată prin pasivitatea Germaniloră din Boemia, 
noi credcmă, că ar fi fatală pentru monarchiă 
ddcă cabinetulă Taaffe n’ar fi în stare a țină 
peptă cu ea și ddcă și-ar perde cumpătulă și 
tăria, ce a dovedit’o pănă acum în urmărirea 
programei sale de împăcare și de egală îndrep
tățire.

Situațiunea politică europeană.
Corespondentul^ din Parisă altk lui „N. fr Presse“ 

a primită dela o persănă, care comunică cu cercurile di
plomatice, următărele amărunte asupra situațiunii :

„In Parisă se admite cu hotărîre, că înțelegerea 
dintre Rusia și Germania e faptă împlinita. Se crede 
a sci, că în cas când Rusia și Austro-Ungaria s’ar încăera 
din causa cestiunei bulgare, Germania își reservă mână 
liberă față cu Francia. Retragerea lordului Churchill 
din cabinetulă lui Salisbury și perplexitățile acestuia se 
aducă în legătură cu înțelegerea germano-rusă. Se admite 
că în politica esternâ a Austriei încă se voră face schim
bări. PoliLica Franciei e pacinică. Chiar ministrulă de 
râsboiu Boulanger grăbesce numai două capitule ale or- 
ganisărei armatei, er restulă planului de organisare, care 
sporesce armata francesă cu 50,000 âmenl, deocamdată 
e pusă în a doua liniă.“

»Temps“ dice, că dâcă Francia ar vrea râsboiu, 
ar cere mai ânteiu discutarea acelei organisațiun! a ar
matei, care cere sporirea ei. Dealtmintrelea se scie, că 
Francia are o armată și că s’ar apăra pănă la celă din 
urmă omă și bană. Ce ar câștiga Germania? O a treia 
provinciă? Der încă nici celelalte două nu le-a mistuită 
și anexândă mai departe ar fi condamnată la înarmări 
fără sfârșită, adecă la ruină. Să fiă âre vecinii noștri, 
dâcă țină strinsă la cucerirea loră. destulă de nebuni, să 
le pună în jocă? Atitudinea loră de 15 ani combate 
acâstă admitere. Bismarck a preferită să asigure Rusie- 
cu privire la intențiunile ei în Orienta neutralitatea ger
mană și pentru Germania cu privire la Francia să ob
țină neutralitatea Rusiei când astfelă de resultate ob
ține, fără să scâță sabia din tâcă, atunci Germania do- 
resce numai să o lase’n tăcă.

„Journal des Dâbats" publică o telegramă datată din 
Berlină, care declară că apropierea întce Germania și 
Rusia e lucru hotărîtu și s’a efectuitu ca nici odată pănă 
acuma. Austria e cu iotulu eschisă din acesta apropiare. 
Dovadă despre acesta e, că diarele ruse se abțină dela 
orice atacă contra Germaniei, și din contră atacă în modă 
violentă atitudinea Austriei în cestiunea bulgară și de- 
clarațiunile lui Kalnoky. Se conchide de aci, că Rusia 
a primită dela Germania carte blanche în cestiunea bul
gară și că, decă Austria se opune politicei ruse, acâsta 
se va întâmpla cu propriulă ei periculă și fără coajuto- 
rulă Germaniei. De când e cunoscută în Berlină acâstă 
înțelegere a dispărută neliniștea, și cu tâte că nu scie 

cum se na regula cestiunea bulgară, cu tâte astea se speră 
o resolvare pacinică. Nimenea nu crede, că Austro-Un
garia de dragulă Germaniei va urma o politică, care în 
cele din urmă ar putea fi periculâsă pentru imperiu.

Serbii și Congresul! bisericesc!.
„Zastava“ din Neoplanta raporteză despre o ședință 

a comisiunei congresuale sârbescl, ținută în săptămâna 
trecută în Carloviță. Comisiunea a luată o resoluțiunea, 
în care se condamnă procederea patriarchului AnghelicI 
și a comisarului regescă. In resoluțiune se (jice, că au
tonomia bisericei sârbesc! e pusă deja de șăpte an! în 
afară de lege și că atâtă biserica câtă și scâla suntă 
amenințate de completă disolvare. Resoluțiunea con
damnă șisinodulă episcopescă și cere aprobarea hotărî- 
riloră congresului din 1878, precum și a statutului asupra 
alegerii patriarhului, mai departe cere reînceperea des- 
bateriloră congresuale, a căroră turburare prin comisarulă 
regescă ală guvernului nu pote fi permisă. »Zastava< 
vede în acestă resoluțiune, pe care o salută cu bucuriă, 
lipsa numai a cererei, ce are să se pună ca prima con- 
dițiune pentru activitatea cu succesă a congresului, d’a 
se înlătura Anghelicî din scaunulă patriarhală.

învestitura nouilorii episcop!.
Vineri în 12 Decemvre v. s’a făcută în Bucuresci 

învestitura celoră trei noui episcop!, scrie „Românulă.*
La 11 ore trei trăsuri regale au fostă la Mitro

polia. într’una s’a suită mitropolitulă primată și mitro- 
politulă Moldovei, în alta episcopii noului Severină și 
ală Hușiloră, în a treia trăsură se urcă episcopulă Du
nărei de josă.

La 11 6re și ună sfertă cortegiulă a pornită dela 
Mitropoliă, avândă în capă pe d. prefectă ală poliției, 
două plutone de cavaleriă înainte și alte două plutâne 
în urmă. Comandantulă escadronului se ținea la drâpta 
metropolitului primată, 6r ună altă oficeră lângă matro- 
politulă Moldovei.

La paiață așteptau pe nuoii episcop! membri si
nodului, miniștri, biurourile ambeloră Adunări legiuitâre, 
primpreședintele și procurorulă generală ai înaltei Curți 
de casațiune, președintele și procurorulă înaltei Curți 
de compturi, primarulă capitalei, generalulă comandantă 
ală divisiei II. teritoriale cu șefii de corpuri din capitală, 
precum și directorulă generală ală ministerului culteloră.

La îutrarea trăsuriloră în curtea palatului, garda 
presintă armele și musica cântă. Adjutantulă de serviciu 
și prefectulă poliției primiră în capulă scărei pe metro- 
poliți și pe episcopl și-i conduseră în salonulă de aș
teptare. In urmă mitropoliții fură Introduși în sala Tro
nului unde tiă-care își luă loculă destinată. Archi- 
diaconii și diaconii prelațiiloră țineau în mână cârjele 
nuoiloră episcopl.

După ce Regele se sui pe Tronă, adjutantulă de 
serviciu a introdusă pe episcopulă alesă la eparhia Rîm- 
nicului și Noulă-Severină, care a fostă condusă pănă în 
fața Tronului; acolo archidiaconulă metropolitului pri
mată l’a îmbrăcată cu mantia și metropolitulă luă to- 
iagulă scaunului respectivă și, recomandândă pe noulă 
alesă, a remisă toiagulă în mânele Maiestății Sâle. Epis
copulă se sui pe treptele Tronului și Regele îi încre- 
dință toiagulă episcopală. Episcopulă Rîmnicului și Noului 
Severină, mulțămindă, se retrase lângă metropolitulă 
primată.

Adjutantulă introduse apoi succesivă pe episcopulă 
alesă la eparchia Hușiloră și apoi pe episcopulă alesă la 
eparchia Dunărei de josă, procedându-se cu învestitura 
loră întocmai ca pentru episcopulă Rîmnicului și Noului 
Severină, cu deosebire că mantia a dat’o archidiaconulă 
metropolitului Moldovei și Sucevei, și toiagulă s’a remisă 
Regelui totă de acesta.

După săvârșirea ceremoniei de învestitură, Regele 
se retrase. Metropolitulă cu episcopii învestiți fură re- 
conduș! apoi la metropoliă în aceeași ordine și cu ace
lași ceremonială ce a presidată la sosirea cortegiului, cu 
deosebire numai că ministrulă culte'oră a luată locă în 
trăsură împreună cu episcopulă Dunărei de josă.

Pe totă percursulă cortegiului au sunată clopotele 
tuturoră bisericeloră.

,Monitorulă< spune, că întorcându-se dela palatulă 
regală, cu cortegiulă instalărei, Metropolitulă Primată a 
mersă deadreptulă la biserică. La ușa catedralei metro
politane, fu întâmpinată de inallulă cleră cu E. S. Ino- 
centie M. Ploesceanu, care presintă înaltului Prelată sfânta 
cruce și evangeliă spre sărutare.

Făcându-și intrarea solemnă în catedrala metropo
litană, care era plină de creștini, Archiepiscopulă și Me
tropolitulă Primată loâifă, conformă tradițiunei, sărută
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sfintele icdne și măștele sfîntului cuviosă Dimitrie-celă- 
Nou, pe când corulă intona imnulă prea curatei feciăre 
născătăre de Dumnedeu.

După terminarea acestei ceremonii bisericesc!, E. 
S. suindă treptele tronului archiepiscopală și încongiurată 
de o parte și de alta de prea sfințiții membri ai sfîntu- 
lui Sinodă, de miniștrii și de autoritățile civile și mili
tare, avu ocasiunea de a fi salutată în numele bisericei 
române și a fiiloră săi credincioși de P. C. S. ierodia- 
conulă Pimeu Georgescu, doctoră în teologiă.

Metropolitulă a răspunsă la cuvântarea acestuia. 
Au luată în urmă cuventulă episcopii Ghenadie ală Ar
geșului, Melchisedec ală Romanului, Dim. Sturdza, I. 
Câmpineanu, Inocenlie Ploeșteanu, Silivestru Piteșteanu, 
Rosescu, epitropă ală Seminariului Nifonă, președintele 
societății clerului capitalii, și preotulă Mihailă Pârvulescu.

Metropolitulă primată a răspunsă la tâte aceste a- 
locuțiunl.

SOIRILE DILEI.
t Constantinii Popasu. Comunicămă trista și du- 

rerosa scire despre încetarea din viâță a concetățânului 
nostru Constantinii Popasu, în vârstă de 73 de ani. 
Răposatulă, fratele Episcopului I. Popasu din Caranse- 
beșă, părăsindă afacerile comerciale, și-a dedicată res- 
tulă vieții sale intereseloră bisericesc! și mai alesă șco
lare fiindă peste ună deceniu președinte ală Eforiei scă- 
leloră centrale române din Brașovă, în care calitate și-a 
câștigată prin zelulă, esactitatea și punctualitatea sa în 
afacerile școlare stima și respectulă tuturora. Constan
tină Popasu a fostă unulă dintre intemeiătorii acestora 
scăle și ele perdă în dânsulă ună înfocată sprijinitorii, 
âr corpulă profesorală ună zelosă apărătoră și susțiitoră 
ală intereseloră lui. Fiă’i țărîna ușără și memoria 
neuitată 1

.Egyetârtâs" raportâză, că s’a pornită cercetare dis
ciplinară contra mai multoră funcționari ai direcțiunei 
financiare. S’a stabilită adecă în Pesta ună biurou de 
informațiuni în afaceri de dări și competințe, care por- 
nindă de acolo, că de regulă competințele se prescriu 
mai mar! de cum cere legea, der că făcendu-se recursă 
se ac.ordă o reducere, oferea publicului serviciile sale și 
pe basa relațiuniloră cu persăne înalte promitea o ușu
rare a îndatoririloră de plată. In scopulă acesta însă 
biuroului îi trebuia lista acelora, car! primeau provoca
rea să plătâscă și, ca să ’șl-o procure acâsta, atrase în 
afacere pe funcționarii însărcinați cu acâsta, cari primeau 
apoi 70—100 fl. pe lună. Paguba suferită de erară să 
fi fostă de 5—6000 fl. pe lună. S’a mai pornită cercetare 
disciplinară, din causă de manipulare penală, și în con
tra unui secretară ală direcțiunii financiare, care avea 
referatulă privitoră la licențele pentru traficele de tutună. 
Acum declară Albert Roth în „Pester Lloyd" ca neade
vărate cele ce s’au comunicată privitoră la dânsulă și ’ș! 
reservă dreptulă de acusare a autorului celoră scrise.

—x—
Inlăturându-se nențelegerile privitore la regularea 

granițeloru dintre Austro- Ungaria și România, lucrările 
voră reîncepe în curândă din amândouă părțile.

•—x—
Comitetulă din Ktzdi-Oșorheiu ală „Kulturegylet-11 

ului a cerută dela centrulă acestei societăți înființarea 
unei scăle împreunate cu ună asilă de copii în Poiana 
sărată, cu scopulă ca „să apere interesele numerâseloră 
familii unguresc!,*  după cum vestesce „Magy Polg." — 
Noi suntemă informați, că se uneltesce de multă timpă 
în contra scălei române de acolo. De aceea atragemă 
atențiunea autorității nâstre școlare respective.

—x—
> Luminatorului din Timișâra face cunoscută, că 

cu începutulă anului viitoră va apară în formată mai 
mare cu prețulă abonamentului de pănă acum.

—x—
După constatările medicului primară ală Clușului, 

s’a aflată, că ună soiu de vină ce se vindea la ună 
»vestită proprietară de vinuri< în butelii de câte 1 fl. 
50 cr. sub numele de: „ Vinii de Tolcai, veritabilii și 
buoii pentru cură" nu numai că nu era vină de Tokai. 
der nici barem! în atingere cu productulă viței de viă 
n’a fostă, ci consta din 20% miere prăjită la focă, 
12—15% spirtă de calitate infer. și ceva oleu aroma
tică, care sămănă a fi mai multă oleiu de rose.

—x—
Ministerială de finance, în înțelegere cu celă de 

interne și cu ministeriele austriace respective, a avisată 
tâte direcțiunile financiare și oficiele vamale, că impor- 
tulă mărciloră de jocă streine e interdisă.

—x—
Procesulu furtului dela Vulcoiu s’a terminată. Sen

tința tribunalului din Alba-Iulia condamnă pe: Rancea 
Neculae la 10 ani, Vasiană Macaria la 9 ani, Costinașă 
Neculae a Gcorgichei la 8 an! închisâre corecțională ca 
instigator! și făptuitori nemijlociți; Beurbea Ionă lui Ne
culae, Lupu Ionă lui Neculae, Simionă Simonă lui Vă- 
găleară, Costinașă Macaria Iui Neculae, Cristea Clementă 
Spulbea și Ciorbea Todoră lui Ionă la câte 8 ani, Lupu

—x—
D-lă colonelă Franciscă Benda, comandantulă re. 

gim. de inf. 2 din Brașovă e trecută în statulă supra- 
numerară și înlocuită cu d. colonelă Carolă Soos de 
Badolc dela batalionulă 28 de vânători.

—x—
In Nr. 278 ală foiei nâstre amă publicată o co- 

respondință din Oradea-mare, în care se dice că d-lă 
Iosifu Vulcanii se va angaja ca colaboratoră principală 
la diarulă „Szabadsâg" de acolo. D-lă Iosifă Vulcană 
ne comunică, că scirea acesta nu este adevărată. Luămă 
cu plăcere actă de acâstă declarațiune.

—x—
Distinsulă comică din Viena Franz lewle ’e anga- 

geată de trupa d-Iui Dorn pentru patru representațiunl, 
care voră începe cu diua de mâne, Marț! în 28 Dec. 
n. Cu aceste representațiunl trupa d-lui Dorn își încheiă 
sesonulă din anulă acesta în Brașovă.

—x—
fiarele din Berlină desmtniu scirea, ce amă pu- 

blicat’o și noi, că Țarulă ar fi trasă c’ună revolveră în 
atașatulă militară ală Germaniei la Petersburgă.

— x —
Agio vamalii s’a stabilită pentru luna Ianuariu cu 

25 procente.
—x—

Avisalon Bistrițianu, fostă sergent-majoră în ba
talionulă 28 de vânători, e numită păditoră ală închiso- 
rei de stată de pe lângă tribunalulă din Alba-Iulia.

—x—
Noulă Metropolitu primată ală României a adre

sată următârea circulară cătră proloereii eparhiei Metro- 
poliei Ungro-Vlahiei: .Avândă în vedere, că tâte înain
tările în gradurî bisericesc!, făcute în timpulă dela în
cetarea din viâță a predecesorului Meu pănă astăzi, sunt 
afară de sântele canâne, Noi nu le putemă considera 
de câtă ca lovite de nulitate, de 6re-ce ele nu s’au con
ferită de titulară, ci de ună loc-țiitoră, care nici cum 
nu este în dreptă a face astfelă de inaintărl. In con
secință, ordonămă prea cucerniciei tale ca, câtă mai în 
grabă să adun! dela preoții gratificați cu astfelă de ran 
guri, în urma încetării din vieță a predecesorului Meu 
pănă astăzi, tăie diplomele, și sâ le trimiți la Sânta Me- 
tropoliă, unde se voră anula și păstra la archivă, ca să 
servâscă de normă în viitoră." Afară de acesta, Em. 
Sa, îndată ce a luată în primire eparhia, a convocată 
pe toți protoereii și i-a rugată să nu mai primâscă de 
la nici ună preotă măcară ună pui de găină și nici să 
se încerce d’a aduce Ia Mitropoliă plocone de verl-ce 
natură, după cum era obiceiulă mai nainte deârece e 
hotărîtă a împărți dreptatea fără nici ună interesă, a- 
dăugândă că în casă contrariu va fi nevoită să depăr
teze imediată pe ori-cine s’ar abate dela aceste îndato
riri. — Nu putemă decâtă să dorimă din inimă Româ
niei totdâuna asemenea capi bisericesci.

— x—
>Românulă« află, că cu începere dela 1 Aprilie 

viitoră se voră mai adauge la fiă-care regimentă de ar
tilerie încă câte 2 baterii.

—x—■■
Același diară scrie, că doi redactori dela o foiă 

germană din Bucuresci, fiindă bănuiți d’a fi transmisă 
in străinătate o depeșă, în care s’a înfățișată esplosiunea 
dela Cotrocenî ca ună atentată contra regelui, suntă 
amenințați d’a fi espulsați.

A eșită de sub țipară și se află de vândută la au- 
torulă Gavrilă Trifu în Zelău .Carte conducătâre la 
propunerea calculărei în scâlele poporale*,  principie ge
nerale și materia clasei I. în lecțiunî practice. Pre
țulă 80 cr.

—x—
țiiarulă papală „Moniteur de Rome" anunță, că 

într’ună din ultimele ședințe ale congregațiunei s’a ho- 
tărită să se primescă intre sfinți jidovulă botezată Lie-

Alexandru lui Neculae la 6 ani, Măcinică Gavrilă și Dan- 
ciu Ionă lui Candiu la câte 7 ani, Șuiere Neculae a To- 
dorichei la 8 ani, Pracre Neculae lui Dumitru la 7 ani, 
Costinașă Neculae lui Comană, Costinașă Mopre a Geor- 
gichei, Jurca Todoră a Furcoii, Danciu Neculae lui Cân- 
diu, Morară Mopre a Hanului, Danciu Constandină lui 
Simionă, Trifă Ștefană a Evucrei și Prare George lui 
Dumitru Ia câte 6 ani, Lupu Simionă lui George, Costea 
Mopre lui Candiu, Costea Neculae lui Iligidua, Simionă 
Neculae lui Văgăleavă și Colcea Neculae a Panchei la 
câte 5 ani, Jurca Neculae a Paparuței la 3 ani, Lupu 
Neculae lui George și Cetereță Neculae a George la câte 
5 ani, ca făptuitori nemijlociți; Cosma George lui Vasi- 
lie la 3 an!. Ionuță Simionă lui Ciobi la 2 ani, Cipneru 
Neculae a Checiovlui Ia 3 ani, Cipneru Simionă Iui Cio- 
raru la 3 ani, Iancu Neculae Țencheteu la 4 ani, Cos
tinașă Ștefană lui Neculae și Ionuță Ionă a Ciobi la câte 
2 ani, ca complici. Afară de acesta toți acusații au sâ 
piătâscă cheltuelele de judecată în sumă de 2245 fl. 36 cr. 
Acusații au apelală.

bermann, întemeiătorulă societățiloră .Sfântulă Spiritfl< 
și >lnima cea dulce a lui lsusă". Canonisarea unui ji- 
dovă botezată e ună casă de tolă singuratică.

—x—
in cercurile diecesane din Esseg se vorbesce, că 

episcopulă croată Strossmayer va fi numită în curândă 
cardinală. Foile unguresc! nu credă.

—x—
Se comunică, că canoniculă croată Racilei n’a 

fosLă întărită de Maiestatea Sa ca președinte ală aca
demiei de sciințe sudslave, sub cuvântă că a fostă con
damnată pentru vătămare de onore eu ocasiunea pro
cesului contra Iui CH&otnc». I se mai atribue și ruso- 
filismă lui Raclki, care pe lângă episcopulu Strossmayer 
e celă mai însemnată conducătoră ală partidei naționale 
independente. Raciki a fostă dela înființarea academiei 
sudslave, adecă în cursă de 17 ani, neîntreruptă preșe
dintele ei. Se vorbesce, că membrii academiei se voră 
întruni din nou pentru a alege ună nou președinte.

Adunarea municipală a Comitatului 
Bistrița-Năs6udCi.

Valea Bistriței, 23 Decernvre 1886.
In dilele de 20 și 21 1. c. s’a ținută în orașulă 

Bistrița, centrulă comitatului Bistrița-Năsăudă, o adunare 
municipală extraordinară. Ședințele municipale din prima 
di au fostă binișoră cercetate din partea representan- 
țiloră atâtă români, câtă și sași — numai să nu vor- 
bescă într’ună ceasa rău. — La cea din dfiua a doua 
însă — cu puține escepțiuni — au fosta de față numai 
slugi plecate de ale br. fispană Bânlfy, carele necon
turbată — ca de comună — și-a putută face după voiă 
chefulă, ceea ce să și putea vedâ din surîsuiă și puțina 
seriositate cu carea se pertractau lucrurile, precum și 
din'_convorbirea înfocată ce în decursulă pertractăriloră se 
încinsese între „Măria sa« președintele și viceșpanul Lâni.

Programula ce s’a pertractată și cu astă ocasiune 
a fostă destulă de lungă și lată, încâtă dâcă lucrurile 
s’ară fi pertractată astfelă — după cum pretindea va- 
lorea loră, ședințele adunărei municipale ară fi putută 
să dureze 3 — 4 (jile. Der — după cum în generală e 
prea cunoscuLă — „Măria sa“ Bânffy nu întrunesce re- 
presentanții municipali cu dorința doră de a le asculta 
opiniunea și a le lua în considerare voința loră cu res
pectă la socotelele ce se facă în contulă contribuitoriloră 
din acestă municipiu, ci mai alesă, ca călcândă singură 
în piciore legile preste cari e denumită de supravighiă- 
toră — să se convingă despre slugărniciajsatelițiloră săi.

Deși programulă dilei ce s’a pusă la desbatere la 
acâstă adunare municipală— după cum mai amintii — 
a fostă destulă de abundantă în valore și estensiune, cu 
tâte acestea pentru on. publică cetitorii ală prețuitei 
„Gazete11 aflu de interesă a aminti numai, buna lecțiune 
ce „Măria sa“ Bânffy a primit’o din partea maiorității 
representanțiloră de față ai acestei adunări.

Era adecă la ordinea dilei alegerea de represen- 
tanțl în comisiunele municipale din centru, precum: în 
comisiunea permanentă, verificătâre, censurătâre, de mă- 
surătâre a dărei de câștigă, sanitară s. c. 1.

Br. Bânffy-pașa, ca și pre viitoră neconturbată 
să-și pâtă face ponturile, de cu bună vreme s’a pregă
tită ca să fiă candidați și aleși numai creaturi de ale 
sale: Spre ajungerea cărui scopă a și propusă ca ale
gerea să se întâmple prin votisare cu bilete octroândă, 
prin sateliții săi solgăbirăi, notari et tulti quanti, bilete 
anume pregătite și chiar umplute cu numele candida- 
.iloră ce poftea să reâsă. Poftei „Măriei sale11 — ca nu 
de obiceiu — de astă dată i s’a pusă însă frâu; cu tâte 
că nu-i prea venea la socotâlă. Căci representanții ro
mâni în frunte cu vredniculă adv. Dănilă Lica, cărora 
s’au asociată mulțișori și dintre Sași, au protestată ener
gică contra intenționatei proeederi a fișpanului, prefin- 
<}endă ca alegerea membriloră din susă numitele comi- 
siunl se se întâmple prin votisare nominală, âr nu prin 
bilete. Fiindă că acâstă pretensiune și justă dorință era 
a maiorităței representanților municipali de față, vrândă, 
nevrândă, „Măria sa“ .roșindă și mușcându-și buzele și 
sucind’-și mustățile a trebuită să cedeze și astfelă ale
gerea s’a întâmplată după placulă representanțiloră âr 
nu după dorința președintelui adunărei municipali. Gra- 
tulămă din inimă d-loră representanți, cari au avută 
energia de-a o face acâsta, și ar fi tare de dorită ca și 
pre viitoră să-lă tracteze cu o astfelă de bărbăția ca nu 
cumva să se prea îndârjasca!

— borgoveanulă. —■

Făgărașu, în 15 Decemvre 1886.
Onorate d-le Redactorii! In No. 268 ală prețui

tului diară ce redigețl, sub titlulă „Justiția în Făgărașiu», 
s’a reprodusă prin d-lă corespondentă «Olteanulă*  ună 
articulă publicată de d lă advocată Dr. Ronai Jânos 
(mai 'nainte și nu de multă Rosenberg Ionâsz) contra 
cursului justiției în Făgărașiu și în contra d-lui jude reg. 
Mihail Tibald. Contra acestui articulă în Nr. 49 ală fâei
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numite „A jog" au apărută următârele două declarațiuni, 
pe cari vâ rogă a le publica spre lămurirea lucrului și 
anume:

I. «In Nrul. 48 ală foei „A jog" atacându-se prin 
advocatuliî Dr. Ronai Iânos cursulă justiției la judecătoria 
reg. de cercă din Făgărașiu, ce stă sub conducerea sub
scrisului, eu ca couducâtorulă acelei judecătorii mă sâmță 
îndatorată a mă dechiara. Tote cele înșirate în acea 
corespondință le declară de neadeverate și nebasate. Spre 
dovada contra acestei calumnii, mă provocă la resulta- 
tulă, ce se'ârată în conspectele anuale, la cercetările 
anuale ale presidiului și la corpulă advocațiloră de aici. 
Nu aflu însă de consultă a continua polemia contra nea- 
devăruriloră înșirate. De altfelă atâta totuși trebue să 
observă, că întregulă acestă comunicată neadevărată este 
de a se atribui numai poftei de răsbunare a corespon
dentului. In fine declară, că modulă de^cercetare pro
pusă prin corespondentele nu numai că-lă primescă, dără 
și eu însumi îlă ceră. — Făgărașă în 1 Decemvre 1886.

Tibăld Miliâly, m. p. 
jude regiu.

II. «Tâte acusele aduse în articolulă apărută în 
Nr. 48 ală acestei prețuite foi („A jog*)  contra judecă
toriei reg. de aici și respective a conducătorului aceleia 
cu subscrierea d-lui dr. Ronai Jânos, advocată din Făgă
rașiu, și în deosebi, că afacerile ară decurge atâtă de 
încetă, că tacsele advocațiloră, — cu respectă la împre- 
giurările și referințele locale — s’ară licuida atâtă de pu
țină, seu că d 1Q j ide cercuală ar fi cu totulă neversată 
în limba germană și română, tâte acestea în interesulă 
adevărului trebue să le dechiarămă de nebasate și nea
devărate. Făgărașă în 1 Decemvre 1886. Cu totă res- 
pectulă.

*) Ce'elalte diare românesc! suntă rugate a lua no
tiță despre acestă Apelă.

Karocsânyi Mor, fiscală comitatensă și advocată, 
Duvlea advocată, Dr. Fejărvâri Adolf advocată, Nanâsi 
Samu advocată, Csânyi Andor notară publică regescă.

Pănă aici declarațiunile.... *)

Maioratultit prințului de coronă grecii.
Despre serbarea ce s’a făcută în Atena cu ocasiu- 

naa proclamării maioratului prințului de corână ală Gre
ciei, „Pol. Corr.‘ conține ună raportă, datată 14 De
cemvre n., din care reproducemă următdrele :

La 10 ore tunuri și trompete anunțară, că con- 
ductulă regală se pune în mișcare dela paiață spre 
biserică. Ună escadronă de cavaleria decshise con- 
ductulă. Regele George cu prințulă de coronă Constan
tină la drâpta și cu prințulă Neculae la stânga mergeau 
călări urmați de o suită strălucită. Regina cu princesele 
Alexandra și Maria urmau în trăsură. După sosirea con 
duetului în biserică, se începu serviciulă divină. După 
terminarea acestuia, regele duse pe prințulă de corână 
Constantină la o masă anume așeejată înaintea altarului, 
pe care Metropolitulă din Atena puse evangeliulă. Prin
țulă de corână puse mâna drâplă pe evangeliu și cu 
cea stângă apucă capâtulă steagului regimentului, căruia 
îi aparține, și repeți cu voce tare, der adâncă mișcată 
următorulă jurămentă, ce i-lă ceti Metropolitulă:

>Jură că voiu păstra credință patriei și regelui 
constituțională ală Heleniloră, voiu fi supusă constituției 
și legiloră țârei precum și superioriloră mei, că voiu ese- 
cuta de bună voiă și fără opunere ordinele loră, că voiu 
apăra cu credință și pănă la ultima picătură de sânge 
stogurile patriei mele, că nu le voiu părăsi niciodată, 
nici că mă voiu despărți vre-odată de ele, că voiu ob
serva întocmai prescripțiunile militare și că în genere mâ 
voiu purta ca ună soldată credinciosă și onorabilă."

In timpulă cetirei acestei formule de jurământă 
domnea adencă mișcare în marea adunare. Regina 
vărsă lacrime. Când prințulă termină, mii de voci stri
gară: «Trăiască prințulă de coronă!"

De lâugă Zeleu (Selagiu), 11 Decemvre 1886.
Domnule Redactoră! Binevoiți a da locă în «Ga

zetă*  următorului faptă : Călâtorindă prin Zelău, capi
tala Selagiului, am trasă la ospâtăria numită „Medve 
fogadâ». Aci era adunată o mulțime de ospeți unguri 
și — pare-mi-se și români; cei mai mulțl dintre ei am- 
ploiați din locă. Se vorbea despre ună âre-care Kesej

*) Cerânduni-se publicarea acestoră declarări le-amă 
dată locă, ca să satisfacemă principiului nostru de im
parțialitate. Observările, ce le adauge sciitorulă cores
pondenței de mai susă în apărarea d-lui Tibald le-amă 
omisă, pentru că nu suntă la locuia loră, deorece nu 
aceste observări, ci resultatulă cercetărei, pe care o cere 
însuși d. Tibald, va ave să arate dâcă și încâtă este ne
vinovată. Câtă pentru acusarea ce i s’a făcută în <^ia- 
rulă «Jog*  numitului jude, că nu cunâsce limba română, 
advocatulă Duvlea nu-i p6te da altă testimoniu decâtă, că 
nu e cu totulu neversatu în limba română. D lă Duvlea 
pote fi mulțumită cu atâtă, căci d-lui scie și unguresce 
și ca advocată trebue să și scrie unguresce, după noua 
praxă, ne tememă însâ, că nu totă așa voră dice miile 
de poporă, din Făgărașă și jură, cu cari d. Tibald nu
mai atunci se va pută înțelege, decă va fi pe deplină 
versată în limba română. Red.

Janos „magyarârzelmă nâprâdi olâh esperes, "-adecă pe 
românesce: Ioană Kesej ungurețulă protopopă valahă de 
Năprade. Mă trăseiu deci într’ună colță, făcuiu să-mi 
rătacescă privirile aiurea, urechile însă mi le-am țin
tită la cjle ce vorbeau acei »patrioți". Sujetulă pero- 
răriloră patriotice este:

«Acelă Ioană Kesej ună „neaoșă patriotă," își 
trage originea din nămulă lui Tuhutum, gândesce ungu
resce și lucră unguresce. Elă — să 4lce — a dată 
mâna cu israeliții Năprădeni, patrioți neaoși, și aceștia, 
și cu notarulă de acolo, care încă se t|icea că ar fi is- 
raelită, ca să facă din Năpradea ună cuibă de „magyar- 
cultura." Insă i s’au pusă în cale greutăți. Anume 
preoții valachl Petru Caba din Cheudă, P. Popă din 
’ranișă, Laur Caba din Grosleulă mare și Gavrilă Che- 

rebeță din S.Oderheiu îi urmărescă tâte faptele acestui 
«derek*  protopopă valachă, — câtă și ale învățătorului 
din Cheudă „Dancs Păter,« care a atrasă asupra sa a- 
tențiunea chiar a inspectorului scol. Nagy Sândor prin 
diligința și metodulă său de propunere. — (szorgalma 
es eloadâsi modszere âltal). — Faptele acestui Dâncs 
Pâter i le urmărescă acei patru preoți — pentru lucruri 
de nimica, sub cuvântă, că propune prea diligentă lim
ba maghiară în scâlă și forțăză locuitorii să vorbăscă 
unguresce. (azon urugy alatt, hogy igen szorgalmasan 
tanitja a magyar nyelvet s râ kenyszeriti a lakossâgra 
is — astfelă stă în recercare), er faptele protopopului 
Kesej i le urmărescă, pentrucă acesta a luată sub scu- 
tulă și apărarea sa pe susnumitulă învățătoră zelosă; a- 
cestă protopopă una cu fii d-sale suntă nisce âmeni de 
bună trâbă, ba chiară anteluptătorii „ideei de stată ma
ghiară" în partea din spre Someșă a Sălagiului. Proto- 
populă Kesej deci, ca să scape de persecutările celoră 
patru preoți, și de agitările, ce, înscenâză aceștia printre 
poporenî atâtă contra d-sale, câtă și contra zelosului 
dascălă Dâncs Pâter, i-a Insinuată pe cei patru turbu
rători la fișpanulă Baranyi, și acum au să fiă strînși în 
pinteni atâtă de toți fii conscii de sine ai lui Arpad, câtă 
și de Szabâ, episcopulă, pe care l’a recercată patriotulă 
fișpană, ca să astupe gura celoră patru preoți.»

Audindă eu acestea mă adresai unui dintre cei de 
față, pe care l’am cunoscută a fi română de pe impu
tările, ce i le făcură focoșii patrioți, mă adresaiu și fam 
întrebată, dâcă ară fi română acelă Kesej ? Răspunsulă 
îmi fu: „Intre Români e română, între Unguri ungură 
— durere, că trăieșce din sudorea Românului, căci tâte 
trebile românescl de pe aici le raportâză fișpanului.»

Cu acestă personagiu am devenită cofidentă, și 
în sfârșită l’am rugată să’mî ajute a străbate cumva în 
biroulă fișpanului. După multă trudă și precauțiune am 
atinsă seopulă, aflândă din insa-și recercarea fișpanului 
Baranyi de dto 26 Noemvre nr. 209 a. c. adresată episco
pului Szabâ, — că totă ce audisemă în otelă este — 
durere! — mai pre susă de ori-ce îndoelă.

Totă în otelă am audită, că „patrioții» de aci pen
tru aceea au lipsită pe ună Maioră Precare de oficiulă 
de notară, pentrucă acesta îi făcea multă gălibă lui Ke
sej și fecioriloră acestuia întru jucarea rolului său ca- 
meleonică de naționalistă; am aurită apoi, că locuitorii 
din Năpradea au intentată procesă contra acestui ,de- 
râk holâk esperes," insă în deșertă își bată capulă, căci 
de acestă omă are lipsă «idea de stată maghiară» să 
nu fiă strămutată din Năpradea. . ..

.... Și acesta e protopopă română ? Asemenea 
lucruri se vorbescă și de fii sei.

.... Români Selagieni, deschideți-vS ochii, că mergă 
râu lucrurile și râu vi se apâră Interesele.

Căletorulii.

APELU.*)
Cătră onoratulă publică română.

Tinâra Reuniune a învâțătoriloră români din Sela
giu, precumă și corpulă învâțătorescă din tractulă T. Sar- 
vadului, ca Reuniune învâțătorescă filială, ținendu-șî șe
dința sa de tomnă în comuna parochială Pațialușia la 
15 Decemvre 1886., au accentuată întrâ altele și lipsa 
unei biblioteci filiale pentru acâstă Reuniune. Deci con- 
siderândă că acestă tractă protopopescă, respective corpă 
învâțătorescă, se află între elemente puternice și con
trarie în limbă și sânge față cu naționalitatea, ai cărei 
fii suntemă; considerândă mai departe, că precumă ce
lelalte așa și acestă corpă învâțătorescă se află între 
împrejurări nu prea favorabile în privința stărei sale 
materiale, fiindu-ne și Reuniunea abia la inceputulă nas- 
cerei sale: Reuniunea a decisă în ședința sa de tâmnă 
mai susă amintată, ca pentru înflorirea bibliotecei trac- 
tuale sâ adreseze ună apelă cătră on. publică română, 
atregândă prin elă atențiunea binefăcâtoriloră și asupra 
acestei biblioteci filiale.

Ne rugămă deci cu tâtă căldura, ca ofertele bone- 
vole, precum cărți, (Jiare, bani, și altele, cu cari marini- 
moșii patroni ai causeloră naționale suntă rugați sâ con-

tribui la ajungerea scopului nostru, sâ binevoâscă even
tuală a-le trimite în Cehalulă română (p. u. Tasnad.) 
subscrisului concreejută și bibliotecară ală acestei Reu
niuni filiale, pre cari în puterea oficiului sâu își va ținâ 
de datorința a a-le chita în numele Reuniunei pe calea 
publicităței, aducândă mulțămită cordială marinimoșiloră 
contribuențl.

Pațialușia, 15 Decemvre 1886.
lulianu Dragoșiu, Dionisiu Valeanu,

președinte ad. hoc. și preot, loc. notarii și bibliotecarii.

Procesulu contra șcdlei militare bulgare.
In 10 Decemvre a începută în Sofia procesulă 

înaintea tribunalului militară, contra aceloră profesori și 
elevi ai școlei militare, cari complotaseră contra ordinii 
actuale de stată în interesulă rusescă. Sala era plină de 
lume. Damele era tâte în doliu. Au asistată și mulțl 
oficeri, precum și elevi, colegi de ai celoră acusațl. Re- 
presentanții presei bulgare și străine aveau tribuna loră. 
Sala e împodobită cu ună portretă colosală ală prin
țului Alexandru; mai josă e bustulă Țarului-liberatoră, 
Alexandru II. Loculă la stânga, menită pentru bustulă 
lui Alexandru III, stă golă.....

Tribunalulă era presidată de maiorulă Panitza; 
procuroră e căpitanulă Agura. Acusații, comandantulă 
școlei Tepavicearoff și căpitanulă Makedonski, au venită 
fără pază; lângă ei ședă pe bancă doi elevi; ală treilea 
elevă acusată, Dobreff, n’a venită fiindă bolnavă.

Apârătorulă loră oficială, căpitanulă Bakardoșieff și 
apărătorii civili ceră, ca înainte de a se ceti actulă de 
acusare, martorii sâ depună jurământulă. Ună preotă 
cu barba albă cetesce formala jurământului. Depună ju
rământulă doi judecători militari noi, apoi cei 35 mar
tori. Apoi se dă cetire actului de acusare, în care 
se dice:

In nâptea dela 11 spre 12 Noemvre șcâla militară 
a fostă împresurată de armată și elevii desarmați. In 
acâstă școlă, care nu de multă jucase ună rolă așa de 
tristă, s’a pregătită ună nou complota contra actualului 
guvernă legală. Comandantulă șcâlei se înțelesese cu ge- 
neralulă Kaulbars, că decă nu va isbuli complotulă, toți 
cei compromiși sâ fiă primiți în Rusia. In rechisitoriu 
se mărturisesce, că nu s’au putută găsi dovedi 
obiective, căci toți acusații negă, âr ce s’a tratată 
în scrisă se găsesce în mânile agentului diploma
tică rusă Hitrowo. De aceea procurorulă generală 
Agura acusă pe elevii Stoianow și Dobritow numai 
pentru întărîtarea conșcolariloră loră la complota și 
pe elevulă bolnavă Dobreff pentru corespondența in
terzisă cu d-lă Hitrovo. Cei doi oficeri suntă acusațl că 
s’au purtată renitentă și au insultată pe agenții poliției 
în exercițiulă funcțiunei loră; afară de acâsta lui Tepa
vicearoff i se mai impută, că a ținută discursuri contra 
guvernului în localulă publică ală societății „Slavianska 
Beseda", fondată de Cehii din Sofia.

Procurorulă termină, cerândă condamnarea acu- 
sațiloră.

Ultime soiri.
Pesta, 13 Decemvrie — După Tagblatt din 

Buda-Pesta, de câtă-va vreme, se agită în 6re- 
care cercuri, în favârea candidaturi contelui Ga- 
brielu PejacsevicI, care se zice că descinde din- 
tr’o veche denastie bulgărească.

Berlină, 13 Decemvre. — „Gazetta Cruci “ 
spune că niște rapârte recente semDaldză pregă
tiri în Rusia meridională, in vederea unui r6s- 
boiu ce se va face la primăvară.

DIVERSE.
Din spiritulu altora. —Tânerulă: Noi acasă avemă 

mult spirită. Domnișâra: «De ce nu l’ai adusă cu D-ta?« 
Ună tată cjise fiului sâu: ,Când vine cine-va la noi, con- 
versâză cu dânsulă." Venindă ună preotă catolică la ei, 
fiiulă îsl cugetă: „Acum mi s’a dată ocasiune de a urma 
sfatului tătâne-meu", și întrebă pe preotă: »Ge-țI facă 
nevasta și copii?"

** *
Vieță lungă. — La inceputulă acestei luni a mu

rită în Plescuța, comitatulă Aradului, ună țârană cu, 
stare bună în etate de 118 ani. Cu soția sa care 
a murită înainte cu nnă ană, a trăită 90 de ani 
în căsniciă fericită. In tâtă viâța lui n’a făcută altă 
ceva decâtă a păzită porcii în pădure. Rareori mânca 
elă mâncări calde și numai acum doi ani s’a lăsată de 
meseria sa, Era cela mai mare fumătoră în localitate 
și soția sa, care numâra peste o sută de ani, îi cumpăra 
deodată câte dece pachete de tutună. Bâtrânulă mergea 
încă și la vârsta acâsta înaintată cu corpulă dreptă ți
nută ca ună tînâră de 20 de ani.

Editoră : Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 281. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

CursuJâ la bursa de Viena
diu 23 Decemvre st. n. 1886.

Bursa <le BucurescI.

Rentă de aură 5°/0 ■ ■ • 103 90 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93,40 
Imprumutulii căilorfi ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.60 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 126 — 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 30 

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4,— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104.—

Bonuri croato-slavone . . 105.52 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ —.—
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 120 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122,50 
Renta de hărtiă austriacă 82 25 
Renta de arg. austr. . . 83 35
Renta de aură austr. . . 111 60 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 303.50 
Act. băncel de credită austr.293.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.87 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 23 Decemvre st. v.
Cump.

Renta română (5%). . . 91*/ 3
Renta rom. amort. (5°/0) 927a

» convert. (6°/0) . . 86—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105—

>, » (5°/o) • 87sh
» » urban (7°/0) . . 102—
’ » > (6°/0) • 93—
» » » (5°/0) • • 84—

Banca națională a României 500 Lei 1020

Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Ac. de asig. Dacia-Rom. 264
« » » Națională 202

Aură contra bilete de bancă . • 17.»/4

1886.
vând.

92Va
93b2
87—
35—

105^3
88l/<

102V3
94—
85—
1030
268
204

17.8/a
2.02

Cursulu pieței Brașovă
din 24 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesel . . . . Cump. 8.44 Vend. 8.46

Argint românesc . . . . « t * 8.40 8.42
Napoleon-d’orI................. . > 9.94 » 9.97
Lire turcescl..................... 11.30 » 11.33
Imperiali......................... 10.30 • 10.33

Galbeni.............................. 5.95 > 5.97
Scrisurile fonc. »Albina» • • ’ 100.50 > 101.50
Ruble Rusescl................. . . > 116.— » 117.—
Discontulă . . . » 7—•10°/, pe ană.

Nr. 6567/1886.

Publicatiune.
S’a observată fărte desu, cumcă în negoțulă cu materii combus

tibile — mai cu sămă în negoțulă cu uleiuri minerale ardătăre — și în 
îngrijirea loră, nu se observă disposițiunile ordinațiunei înaltului Minis- 
teriu reg. ung. de interne din 20 Maiă 1870 Nr. 2970/1870 și §§-ii 8 
și 9 ai ordinei stingerei focului, publicate de repețite ori.

Reamintindu-se prin urmare din nou acele prescripte fie-cărui, 
care părtă negoțu cu amintitele materii, seu acelora, care păstrăză său 
producă astfelă de materii, să publică din nou unele puncte din acele 
prescripte, și anume:

1. Tăte uleiurile minerale combustabile se concedă de a se 
vinde în negoță mică numai atunci, dăcă aceste se vândă în vase her- 
metice închise, provădendu-se aceste vase cu inscripțiunea: „periculosă 
pentru focă;“ astfelă de materii au ca se se golească din ună vasă 
într’altulă numai în o depărtare anumită de obiecte ce ardă.

2. In nici ună locă de vend.are nu este concesă, ca să se vendă 
mai multă decâtă 5 chilo prafă de pușcă; 200 chilo de petroleu; 300 
chilo de spirtă; 10—15 chilo de aetheră, de terpentină, Ligroin său 
alte materii ardibile, și chiar și astfelă de cantități au ca să se păstreze 
numai în vase conformă prescripteloră.

3. Cantități mai mari de uleiuri minerale suntă să se păstreze 
numai în astfelă de magazine său pivnițe subterane, cari nu suntă si
tuate lipită lângă locuințe, și trebue să fiă astfelă de adânci, încâtă să 
nu fiă posibilă scurgerea uleiului pe uliță, în curte său în alte scocuri 
menite pentru scurgerea altoră fluidități. Astfelă de localități au să fiă 
provădute cu uși de feră și cu oblăne, să fiă cu totulă sigure în contra 
focului și situate într’o depărtare de edificii de locuită, fixată de cătră 
competentulă oficiolată. Intrarea în astfelă de locale este concesă numai 
diua, și în casă de lipsă și năptea, totuși însă pe lângă folosirea lam- 
peloră de siguranță. Localele acestea au să se țină totdăuna închise, 
și la casă dăcă erumpe vr’unu focă, au să se astupe deschizăturile loră 
cu gunoiă, năsipă său cenușe.

4. In prăvălii, unde să vendă uleiuri minerale, trebue să fiă la 
disposițiune o cantitate corăspundătăre de spirtă de salmiacă și anume 
cam lO°/o din cantitatea astorfelă de uleiuri. Spirtulă de Salmiacă are 
să se conserve în sticle, și la casă dăcă se aprinde uleiulă, să se arunce 
îndată salmiaculă în uleiulă aprinsă.

Totă asemenea are să fiă la disposițiune o corăspundătăre canti
tate de năsipă, cu care să se pătă stinge foculă.

Contravențiunile acestoră disposițiuni se pedepsescă, conformă 
§-lui 17 ală susă citatei ordinațiuni ministeriale, cu o pedăpsă pănă Ia 
200 fi. său cu arestă corăspundătoră.

Brașovă, 10 Decemvre 1886.

s-8 Căpitanatulu orășenesc!.
Mersulu trenuriloru

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Biidapesta și pe linia Teiușu-Aradii-Budapesta a clalei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predealii-Budapesta .Budapesta—Predealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

persdne

Tren Trenă Trenă 
accelerat oînnlbua omnibuB

Timișiî

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișâra 

.JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
Aiudti 
Vințulă de susă 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Ncdeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
MeztS-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare (
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Nota: Orele de nâpte suntă

— —
—

7.47 — 4.16
8.24 — 5.02
8.51
9.14

— 5,43
— 6.15

9.51 7.06
11.03 — 8.52
11.29 — 9.19
11.26 9.31
12 00 .— 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19
1.05 — 11.31

11.52
1.34 »— 12.31
1.46 — 12,48
2.09 .—. 1.22
2.39 -—- 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2.56
3.14 — 3 64
3.53 — 4.51
5.10 — 5.28
5.30 — 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

cele dintre liniile grâse.

7.30 Viena
1.14 Budapesta
— Szolnok

1.45 P. Ladiiny
Oradea mare

2.32 Vârad-Velencze
Fugyi-Văsărhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Giucia
Huiedin
Stana

_ Aghiriș
_ GhirbSu
— Nedeșdu

Clușiu (—
__ Apahida
— Ghiriș

Cucerdea—

__ Ui6ra
__ Vințulti de susă
_ Aiudti
— Teiușă

8.00 Grăciunelă
8.36, Blașă
9.02 Micăsasa
9.32 Copșa mic

10.11 Mediaști
10.51 Eiisabetopole
12 16 Sigișâra
12.50, Hașfaleu

1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
3.06 Apatia
3.38 Feldiâra
3.54 Brașovă4.05
4.50 Timișă
7.28 Predealu

1 
1 

1

BucurescI

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenu 
omnlbua

Trenfi 
de 

peraăne

Trenfi 
omnlbua

11.10 —
1

—
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06 - -
— — 9.41 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
_ — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —

9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.34 —
_ — 4.15 5.55 —
_ — 4.36 6.07 —

— 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 --

11.00 _ — — 7.08
11 19 __ _ — — 7.36
12 30 — — 9.06

1.01 ■_ — — 9.53
106 _ — — 10.—
1.13 __ — — 10.G9
1.20 —. — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2.C0 — — 11.14
2.35 — — 12.12
2.48 - — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.60 — — 2.18
4.35 __ — 3.03
5.12 — — — 3.49

4.285.37 — —
7.02 — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 — — — 7.46
8.41 - — — 8.25
9.21 — — 9.15

1.55
— — 2.53 — —

._ — —
— - 3.28 —

9.35
1

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

Teiușiî- Quradftt-Budajresta Bndapesîa- Aradft-Teiușfr.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi
omnibus omnibus peraăne peraăne de persăne omnibm

Teiușfi 11.24 — 1
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 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Arad ft 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 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 C9 7.37 I1
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — . 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9/8 —
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 —
Aradâ 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 J2.29 —
Budapesta _ - 1 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 ’B’etușft , 1.29 1.41 —

Aradtk=TiMa£0ra SteerSa (Piski) B^etroșemi

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenfi
omnibus persdne mixt persâne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 —£ 6.33 Streiu 11.58 —- 3.25
Nămeth-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 — 641
Tflmișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșeul—Sissaeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenfi Trena Trenfi
peraăne peraăne omnibus de pers. omnlbua mixt

Timisdr» 6.25 _____ 5.00 Petroșeui 10 07 ___ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 ■ — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01

• Aradulă nou 9.1t — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradfii 9.27 — 8.17 | feisserfa 1.53 — 10.31


