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Brașovu, 18 Maiu 1887.
Inundare pretutindenea.
Pre lângă inundarea ținuturilor!! "romantice 

din prejma Mureșului, Ampoiului, Someșului, 
Crișului, Timișului și ale Begei, care a nimicită 
speranțele de recoltă ale biețiloru omeni, mai 
vine acum și altă inundare, ce se revarsă cu 
furia asupra tuturora comitatelor» și orașeloru 
Ardeiului și a Țârei unguresel, inundarea de 
vorbe și de promisiuni, care de care mai cu fer- 
foiu. Candidații la deputăția ungurăscă au în
cepută să-și desvolte „programele11 loru și povo- 
iulu de vorbe gfile s’a pus» în mișcare.

„Vorbă multă, sărăcia** , dice Roinânulfl. 
Și’n adevăr» de douădeci de ani, de când me
reu se declameză și se perordză de pe tribunele 
niariloru „p»t.rioț.I“ unguri de tdtă coldrea, nu 
ne amu alesă decât.» cu sărăcia, pe care o sem- 
țimu cu toții destulă de amară.

Oratorulă respinge propunerea comisiunei și face moțiu
nea: .Petițiunile se dau ministrului de honvedf, ca să 
facă pașii necesari pentru împlinirea acestei cereri legale.< 

luli Horvath dice că e vorba numai, decă e tim- 
pulă a face acesta. Când cu afacerea Ianski au luată 
posițiune vechii inimici ai aspirațiuniloră națiunei. Prin 
urmare trebue alesă timpulă și mijlOcele. Din punctul 
de vedere ală destoiniciei armatei e necesară ca oficerii 
să pricăpă o limbă comună. Der pedecile ce stau în 
cale înființărei armatei unguresci se voră înlătura mai 
curăndă ori mai târziu, der atji nu e .timpulă, (Thaly: 
Trebue să așteptămă o nouăSadovăl) Nu e în interesulă 
Ungariei a se provoca la acăsta. Oratorulă acceptă pro
punerea comisiunei. (Vii aprobări în drepla.)

Blasiu Orban dându-se de mare patriotă se alătură 
la moțiunea lui Thaly.

Emeric Ivanka năcăjită pe »patriotulă“ Orban, nici 
nu mai vorbesce in cestiunea petițiuniloră, ci rectifică 
unele fapte istorice despre .patriotismulă" lui Orban. 
In 1848/9 vechile regimente de husari și regimentele 
unguresci de infanteria au fostă comandate nemțesce, 
limba de servițiu a comandanțiloră de corpă a fostă 
cea germană și martirii morțî în Aradă au dată porun
cile in limba germană și au fostă buni patrioțl. Noi — Z‘ce 
vorbilorulă — amă venită acasă, când amă fostă pro- 
vocați la acesta; der de ce nu s’a inforsă din Constan- 
tinopolă Blasiu Orban? (Aplause ’n drăpta. Mișcare în 
stânga.) I’e noi ne îngrozea împrejurarea că amă pută 
II pedepsiți ca desertorl, er nu că ne reîntOrcemă, der 
unde a rămasă Orban, care acum face pe marele pa
triotă ? (Vii aplause ’n drâpta.)

Blasiu Orban dice că de două ori a încercată să se 
’ntorcă acasă, der de amândouă orile a fostă prinsă de 
Buși. (Ilaritate ’n drepta.) Când a venită a treia 6ră, 
conducea o legiune ungurescă de 400 omeni; der era 
pre târdiu, catastrofa sosise.

Elemente Ernuszt salută cu buc-uriă petițiunile ti- 
nerimei. Situațiunea de adi nu mai e de suferită. De
ocamdată își înăbușe dorința esprimată de Thaly, din 
causa situațiunii europene. Dăr va sosi timpulă. Spri- 
jinesce moțiunea lui Thaly.

Eranz Fenyeesy speră, că limba ungurescă va fi 
validilată, în cadrulă legii, în armata comună. Citâză cu
vintele lui Pelrarca: .Limba mea e ună scută de apă
rare a Italiei mai puternică decâtă toți Alpii Germaniei.< 
Nu aprobă motivarea, ci infențiunea petițiuniloră și le 
sprijinesce. (Aprobări in stânga.)

Geza Polonyi întrebă partida liberală, când va 
găsi că e timpulă să proclame armata ungurăscă? Când 
cineva depune esamenulă in limba ungurăscă, i se dice:
• N’amă pricepută. Nu scirnă unguresce/" (Ilaritate.) De 
aceea trebue să se facă obligătore cunăscerea limbei un
guresci pentru oficerii regimenteloră unguresc!. Orato- 
rulă sperase, că gloatele voră forma germenele armatei 
unguresci.

Alex. Csanady salută tinerimea ungurăscă, nisuin- 
țele loră patriotice și sprijinesce moțiunea lui Thaly.

Ministrulă de honvedî Fejervary: Limba ungurăscă 
nu e eschisă din armată, Voluntarii la esamenă potă 
răspunde și unguresce. Oficerii trebue să scie limba 
omeniloră din regimenlă, allfelă suntă eschișl dela îna
intare. Nemțesce trebue se scie toți oficerii, altfelă nu 
e cu putință o cooperare cu succesă cu armata celeilalte 
părți. (Strigări în stânga estremă: Să învețe unguresce!) 
Am spusă că oficerii din regimentele unguresci suntă o- 
bligați să scie unguresce. Petițiunile junimei se folosescă 
acum la pragulă alegeriloră ca mijlocă de agitațiune, 
totă așa și aserțiunea, că regele Saxoniei a fostă pro
vocată să comande armat austro-ungară dăcă va is- 
bucni răsboiu. Rogă a se primi propunerea comi
siunei.

După o scurtă polemică între diferiți .patrioțl" 
propunerea comisiunei s’a primită.

Relativă la acăstă cestiune, „Militar Zeitung**, or- 
ganulă partidei militare din Viena profită de ocasiunea 
acăsta, ca să spună tinerimei maghiare și inscenătoriloră 
de scandaluri următărele adevăruri: „Durerile și plânse- 
tile Unguriloră, de a se admite limba maghiară ca limbă

După ce s’a închisă dieta cu care d-lu Tisza 
pretinde a li făcută atâtea minuni, a scosu la 
ivelă și rivalulă lui, contele Apponyi, progra
mul» partidei sale, a „oposițiunei moderate ma
ghiare ce stă pe basa dualisticâ.**

Manifestul» electorală ală acestei „oposiți- 
uni moderate**  s’a publicată în ajunul» Rosa- 
liiloru. Elu nu este lungă, critică multă, pro
mite și mai mult» și c.ulminăză în următdrele 
cuvinte, cu care să încheia:

„Politica guvernului este o calamitate pro
bată prin esperiență ■— în nisuința nostră este 
garanția pentru viitorul» poporului nostru. A- 
legeți dăr!“

Ungurii voru ave der să alegă între Tisza 
și Apponyi.

Ferescă-ne Dumnedeu se voim» a înfluința 
câtă de puțină alegerea loru. Der și să voimu, 
suntemă siguri, că n’amă fi ascultați, pentru că 
Ungurii se țină prea înțelepți și prea puternici, 
decâtă ca să aibă lipsă de sfatulu nostru. Să 
vorbdscă le este dată adi numai loru, noi de
ocamdată trebue să ne mulțumim» cu resultatulă 
înțelepciunei loru de stată — cu sărăcia, și să-o 
suportămu cum putem». Acăsta ni se cerc acll 
ca dela nisce cetățeni leali, mai alesă după ce 
nu facemă parte din neamul» privilegiată, care 
„constitue statuia.“

Cu totulu obiectivă și far’ de nici o patimă 
ne vomă încerca a cerceta din punctul» nostru 
de vedere enunciațiunea cea mai nouă a oposi
țiunei moderate.

Ea constată înainte de t6te nisce adevăruri, 
cari credemu că nu mai potă fi răsturnate a<Ji 
de nimeni.

Guvernulă însuși, ne spune manifestulu, re- 
cundsce acji seriositatea situațiunei. Svercolirile 
lui dovedescă, că înainteză fără plană espunendu 
statulu la cele mai seridse crise politice, și fi
nanciare. Guvernulă încungiură ori-ce problemă 
mare promovendu, prin amenințarea seu îmbră
țișarea intereseloră locale și personale, numai 
scopurile lui de partidă și asigurând!! în modulă 
acesta numai puterea sa, care a devenită unu 
isvoru de slăbiciune pentru țără și este fără 
preță, căci nu stă în serviciulă ideiloru nobile 
și a scopuriloră înalte.

Până aici n’avemu nimicii de obiectată con
tra celoră <Ț3e de Apponyi și soții lui de prin
cipii. Manifestulă se ocupă însă mai departe și 
de cestiunea, cum ar trebui să fiă guvernulă sta
tului ungară și în punctulă acesta vederile opo
sițiunei moderate se depărtdză grozavă de vede
rile ndstre.

Guvernulă Ungariei — dice manifestulă — 
să fiă liberalii, căci numai așa se pdte garanta pe 
teremulă justiției și ală administrației libertatea 
individuală și publică, domnirea dreptului și a 
legei.

Așa să fiă, — dăr Apponyiștii esplică acestu 

postulată ală loră astfelă, încâtu totă liberalis- 
mulu ce’lu pretindă se reduce la o simplă îm
bunătățire a administrației pe temeiulă dreptului 
și a legilor» esistente unguresel. De aceea ca 
ore aceste legi suntă liberale seu nu, puțină ii 
pasă oposițiunei moderate. Ea cere numai c.on- 
sciențiosa loră esecutare. Intrasta vede ea libe
ralismul ă, nu în a face dreptate tuturora cetățe- 
niloru statului.

„In Ungaria**  — esplică manifestulă — „nu 
este cu putință o politică națională îndreptată spre 
consolidarea internă a statului fără spirit» libe
rală ală regimului. Numai celă ce desvoltă în 
acestă spiritu înstituțiunile ndstre, numai celă ce 
esecută în acestă spiritu legile statului și face se 
fiă respectate, numai celu ce sterpesce spiritulă 
de violență din organismulu autorităților^ și în- 
grijesce să fiă condusă de imparțialitate leală și 
de curățeniă morală, numai acela e capabilă a 
oâștiga statului ungară respectă și simpatii și îna
intea cetățeniloră nemaghiari ai țărei și ală con
solida prin aedsta înăuntru**.

Ca se nu mai fim» în dubiu, ce liberalism» 
are în vedere aici oposițiunea moderată, ea vor- 
besce în pasagiulă următor» totă numai de „spi
ritulă națională,“ de „ideia națională**  de „inte
resele naționale1* * și de „însuflețirea națională,“ 
care trebue să străbată totă vieța în stată.

Doi-spre-dece ani s’a svercolită regimul» tis- 
zaistu spre a maghiarisa tote legile și iustituțiu- 
nile în stată în sensulă „ideei naționale ma
ghiare,**  și acum vine contele Apponyi cu ai 
sei și dice: Alegeți-me pe mine, căci eu^voiu face 
ca tote aceste legi și așezăminte se fiă respectate 
cu cea mai mare sânțeniă I

Acesta este „liberadismulă**,  cu care voiesce 
să câștige pe Nemaghiari oposițiunea moderată. 
Legi și drepturi unguresc! câte vreți, dreptate 
însă nici câtă e negru sub unghia!o O

Din dieta ungară.
In ședința dela 21 Maiu a camerei depuiațiloiă s’aO 

adusă în desbatere 11 petițiunl adresate de studenții di- 
(eriteloră institute de învățămenlO superiorii, prin care 
ceră a se validila limba ungurescă în regimentele ungu
rești ale armatei comune.

Raportorul!) Vamos dice că studenții în aceste pe
tițiunl nu se mărginescă a cere numai depunerea esa- 
menului de oficeră la armata comună în limba ungurăscă, 
ci se ’ntindă și mai departe, dorindă acum să se intro
ducă în regimentele unguresel limba ungurescă ca limbă 
de comandă și de oficiu. (Aprobări in stânga estremă.) 
Acestă pretențiune atinge în totu casulă ună drepții im
portantă. Der in procesulă de desvoltare guvernulă tre
bue să alegă bine timpulă, pentru ca instituțiunea ce s’ar 
introduce să se și p6tă consolida. Comisiunea deci a 
decisă să se lase ministrului de honvezi a studia cestiu
nea, er guvernulă își va face datoria când i se va oferi 
ocasiune.

Kolom. Thaly dice că s’a studiată destul cestiunea. 
Elfi nu vede, că o armată cu o limbă e mai tare, ca o 
armată in care regimentele unguresci se comandă ungu- 
resce. (Jokai: Și cele croate?) Gele croate croațesce. 
Acele reg'mente de CuruțI, cari au fostă comandate un- 
guresce, au bătută pe inimică, din contră regimentele 
comandate nemțesce au fostă adeseori bătute. Soldatulă 
comandată unguresce s’ar lupta mai bucurosă ca celă 
comandată nemțesce. In cărțile folosite de armata co
mună se premărescă apăsătorii națiunei, tiranii ă la Ilay- 
nau. Ministrulă de honvezi a disă, că „nu cuteză**  să 
se apropie de coronă cu cererea d'a se introduce limba 
ungurescă. A vorbită ministrulă ca ună generală austriacă. 
Der ministrulă națiunei unguresel trebue să cuteze. Mi
nistrului îi e frică de camarilă că-lă trânlesce. Aceste 
cercuri mergă și mai departe cu germanisarea armatei. 
Ună comandantă de corpă a dată pe 11 suboficerl pe 
mâna profosului, fiindă că nu sciau nemțesce. Ministrulă 
să’șl facă datoria ca Ungură. (Aplause ’n stânga estremă.) 
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de comandă și serviciu in armata comună pentru regi
mentele unguresci, nu suntă de locă basate, pentru că 
in realitate regimente curată unguresci nici că esistă, ci 
ele suntă compuse de regulă din Români, Slovaci, Șerbi, 
Germani etc.

„Este sciută, că oficerii din armata comună se 
perfecționâză pe lângă limba germană totdeodată și in 
una din limbile, din cari se reerutâză feciorii, și ei nici 
că ar pută instrua pe feciori, dâcă nu ară posede cu- 
noscințe din una din acele limbi. Oficerii, cari nu cu- 
noscQ o astfeliu de limbă să și preterâză la avansamentO. 
Dâr ca să dovedimă aserțiunea nâstră și mai concretă, 
constatămă că chiar și la honveijl oficerii suntă siliți a 
sci ârășl una din acele limbi, și instruarea se face de 
regulă in o astfeliu de limbă, pe care feciorii o pricepi!, 
prin urmare, dâcă nici la honvecjl nu e de ajunsă și 
nu se păte instrua în limba maghiară, cum vină Un
gurii a pretinde pentru limba loră prerogative, când a- 
cele nu-șl au nici o basă și nu polă fi luate in consi
derare pretensiunile Româniloră, Croațiloră, Slovaciloră 
său ale alloră popăre, cari dau contingență pentru ar
mată aprâpe totă atâta ca și Ungurii, ti' în totală luați 
unu contingență cu multă mai mare ?“

Interpelări în camera deputațilorfi din Pesta 
ln ședința dela 25 Maiu n. a camerei din Pesta 

deputatulă Vincențiu Babeșă a adresată guvernului intreg 
următârea interpelare:

„Are guvernulă cunoscință despre pustiirile ce le au 
pricinuită apele mari in comitatele de josă, anume are 
cunoscință, că societatea de regulare a Timișului și Be- 
gei, care stă sub imediata conducere și supraveghiare a 
guvernului, lucrăză în acâstă regiune de peste <Jece anI 
și a cheltuită miliăne, ridică dela biata poporațiune de 
mulțl ani contribuirile colosală de mari încasate ca dări 
ale stalului, prin care multe comune ale comitatului Ti
mișă s’au sărăcită și s’au îngropată in datorii, și că sta
rea comuneloră de pe teritoriulă inundată, cu tote aceste 
colosale jertfe, e mai rea ca înainte de începerea lucră- 
riloră de regulare?”

„Ce are de gândă guvernulă să fa;ă față cu aceste 
stări seandalose, pentru ca de o parte să aline miseria, de 
altă parte să se dea satisfacțiune comuneloră ajunse in 
acestă modă in miseriă și proprietariloră, și să obțină des
păgubire pentru nedrepta și neconsciențiosa dăunare? In 
fine, câtă timpă va trece guvernulă cu vederea fatala 
volniciă a acestei societăți și ce are de gândă să facă 
pentru sanarea acestei rele stări recunoscute în totă țâra?”

Ministrulă de comunicațiune Barosz dice că guver
nulă are cunoscință despre aceea, că apele mari au pri
cinuită pustiiri lângă Timișă pe teritoriulă societății de 
regulare a Timișului și Begei. Durere, și in alte regiuni 
ale țării se luptă acum âmenii contra releloră stări pri
cinuite de ape. Guvernulă n’a intârijiată a'șl face da
toria luândă disposițiunile corăspuncjătâre. Ministrulă a 
trimisă pe consilierulă technică Hugo Zsak la fața locului 
inundată de Timișă, consilierulă de secțiune Barics a vi- 
sitată mai alesă ora.șulă Șagă și a raportată ministrului. 
Consilierulă Zsak încă va raporta ministrului, care de 
altcum stă cu organulă său în comunicațiune telegrafică 
și ’i dă instrucțiunile necesare. După primirea raportu
lui amărunțită, ministrulă va nisui a sana pe temeiulă 
legii relele stări observate și a evita ivirea unoră nouă 
stări rele. Deocamdată rdgă ministrulă pe toți aceia, cari 
au o influință asupra poporațiunei, să 'șl validiteze acestă 
influință acum în timpulă pericuiului în sensă liniștitorii.

Atâtă interpelantulă câtă și camera au luată răs- 
punsulă la cunoscință.

Tolă în aceeași ședință deputatulă los. Madarasz 
a adresată ministrului președinte următdrea interpelare:

„Din fiarele de ac}! am aflată, că în capitală obiec- 
tulă conversațiunei generale și ală mirărei ilă formâză 
casulă, că locotenentul^ Emil VViser dela regim. 23 de 
inf. In cursulă esercițieloră a numită limba maghiară o 
limbă betyărâscă (limbă a slugiloră, mojicâsca), din care 
causă sublocotenentulă în reservă Franz Tegze, însufle
țită de simțulă de datoriă pentru națiunea nâstră, a și 
făcută o observare. (Vetjl numărulă trecută ală „Gaz”, 
Intre scirile ijilet). Întrebă acum cu deplină respectă pe 
d. ministru-președinte :

,E aplecată a realisa, ca în acâstă afacere să se 
facă o severă cercetare și în casulă când s’ar dovedi in 
adevără o astfelă de ofensă , a națiunei unguresci, prin 
pedepsirea respectivului să se pună stavilă continueloră 
vătămări ale simțâminteloră națiunei?

Ministru-președ. Tisza- Deși n’am cetită acea scire 
(Jiaristică, dâr fundă că s’a adusă in vorbă în cameră, 
voi cerceta lucrulă, ca să aflu ce e adevărată In elfi și 
ce nu e, și dâcă cineva a greșită, de sigură că nu va 
scăpa de pedâpsă. Dâr fiă erlată a spune, că ună cu
vântă nechibzuită ală unui omă singuratică nu p6te 
forma nicidecum ună gravamenă națională. (Așa e! in 
drâpta. Mișcare in stânga estremă.) Asta păte fi greșită 
și necorecta, dâr a vedâ îndată în ea o ofensă națională, 

însemnâză a atribui o pre mare importanță unei acțiuni 
pdte greșite a unui singuratică. (Așa e! in drâpta.) 
Decă amă vrea să vedemă pretutindenea ună gravamenă 
națională — nu vreu să mergă mai depaite, dâr nu cred 
că se află vre-unulu între noi— și dâcă se află, suntă 
puțini — care față cu limbile nemaghiare si nu se fi 
servită de espresiunl și mai oătămătâre?! Pentru aceea 
însă respectiva națiune nu s’a simțită ofensată, fundă 
că onorea națională e mai presusă deiâ'ă acâsta. (Așa 
este! în drâpta.)

Interpelantulă și camera ia răspunsulă la cunos 
cință.

Francesii suntfi gata.
„Voltaire» publică o întrevorbire cu ministrulă de 

răsboiu Boulanger, care dice:
„De cumva n’așl face parte din noulă guvernă, îmi 

voiu relua simplu rangulă meu în armată. De 15 ani 
a durmifă țâra. Când am ajunsă ministru de răsboiu, 
am deșteptat’o ca pe ună adurmită, pe care-lă bați pe 
tineri. Țâra m’a audită, m’a incuragiată, ml-a urmată 
și încetulă cu încetulă veni la cunosciința puterei și 
demnității sale față cu periculele și amenințările din 
afară. Acesta’i ună însemnată efectă morală ală admi- 
nistrațiunei mele la ministerulă de răsboiu. Spiritulă mi
litară e lățită acum in tăta țâra. De aceea țâra are în
credere in mine. Ce strică eu, că unii mă consideră ca 
inevitabilă pentru continuarea acestei lucrări, alții ca o 
amenințare de răsboiu? Se scie, că eu nu caută răsboiu 
și facă Iotă posibilulă spre a evita orice pretextă de 
reclamări din partea stateloră vecine. Nu dorimă răs- 
boiulă, dâr suntemă gata se pornimă, dâcă amă fi ata
cați. In scurtă, s’a făcută totulă, spre a pune țâra în 
stare de apărare, și de astădată nu e ușurință când tjică : 
suntemă gata. Eu îmi voiu face totdeuna datoria ca 
soldată și ca republicană.”

SOIRILE PILEI.
„Telegrafulă Română” publică o >notă“ a consis- 

loriului, prin care se aduce la cunoscință oficiiloră bise
ricești din arcliidiecesa Transilvaniei, că după emisulă 
presidială ală domnului ministru de culte și instrucți
une din 19 Martie a. c. Nr. 644- basată pe o recercare 
a d-!ui ministru de lucrări publice și comunicațiune din 
25 Februariu a. c. Nr. 4470, autoritățile publice și ofi
ciile numai acele epistole sâu corespondințe ale loră le 
potă espeda pe calea poștală la adresa persâneloră sâu 
corporațiuniloră private cu clausula „kdzszolgălati iigyben 
portomentes," adecă: „în afacere de serviciu publică scu
tită de porto,“ care după cupinsul loră suntă afaceri 
de interesă publică, și ca atarl suntă scutite de tacsa 
poștală; nu însă și acelea, cari să emită in interesulă 
privată ală personeloră sâu ală corporațiuniloră private, 
căci astfelă de epistole seu corespondințe suntă de a se 
nota pe copertă cu clausula „hivatalbâl, porto kot9les,“ 
adecă: „din oficiu, porto obligată,“ avendă adresatulă a 
solvi tacsa poștală. — Nota acâsta a consistoriului din 
Sibiiu ne face irapresiunea, că acestă consistoriu se con
sideră ca ună organă subalternă ală ministrului. Pănă 
acum erau numai «ordonanțele», acum au venită și „e- 
misurile presidiale” la rândă. Consistorulă le publică, 
dâr nu se intrâbă, dâcă ministrulă lucră in sensulă legii 
ori nu. Triste timpuri amă mai ajunsă 1

—x—
Ministrulă ungurescă de justiția a desființată nola- 

riatulă r. publică din Boroșineu, a alipită teritoriulă ju
decătoriei de cercă a Boroșineului, care aparținea acestui 
notariată, la teritoriulă judecătoriei de cercă din Alma- 
giulă mare și pentru teritoriulă judecătoriei de cercă a 
Chișineului cu reședința în Chișineu a sislemisată ună 
notariată publică deosebită, aparținâtoră camerei de no
tariată din Aradă.

La oficiulă orfanală din Raab s’a descoperită o 
mare delraudare. Pănă acum s’a constatată lipsi a 
14,000 II. Casierulă Zantho e mai multă implicată în 
acâstă „cinstită» afacere și se ijice că banii i-a jucată 
la loteriă. Casierulă principală ală orașului Franz Hor- 
vath a fostă scosă în 25 Maiu n. mortă din Dunăre, de 
unde se deduce o altă defraudare mare, căci se crede 
că s’a sinucisă de târnă sâ nu se descopere lipsa ba- 
niloră.

—x—
ln comunele Siikbsd și Nyaregyliaza din comitatulă 

Pestei părinții n’au mai vrută sâ șl trimâtă copii la scălă 
și așa a stată închisă scăla mai multe săptămâni. In 
cele din urmă se dete ordină și copii au fostă prinși pe 
ulițe de gendarml și duși la șcâlă, care deocamdată fuoc- 
ționâză. — Nu cumva aceste două comune suntă dintre 
cele în care se lucrâză pentru maghiarisare?

—x—
«România Liberă» spune, că exposiția de pictură 

a d-lui Grigorescu e bine cercetată și aprețiată de ama

tori. Deschisă Luni, pănă ieri diminâță se venduseră a- 
prâpe 100 de tablouri, ceea ’ce represintă aprăpe 70,000 
de lei. Tote bucățile expuse nu trecă peste cifra 220. 
Intre cei mai însemnați cumpărători e și Regina.

—x—
Se pare - - cjice același (Jiarfl — că comisiunea 

pentru negociarea convențiunii de comerță cu Austro-Un- 
garia va pleca în filele astea la Viena. Guvernulă ro
mână ar fi fixată ultimele concesiuni ce se potă face la 
convenținnea veterinară.

„Democratulă, din Ploesci află, că nisce pietre cu 
inscripții ebraice fârte vechi se găsescă la biserica sf. 
Nicolae ce se află pe Valea-Orbei în susă, jud. Prahova. 
Nisce tineri israelițl au mersă împreună cu ună rabină 
de câte-va ori la acea biserică și observândă inscripțiile 
au voită să le cumpere dela preotă și epitropil bisericei, 
dâr nu s’au învoită din preță. Ar trebui ca bărbații 
noștri de sciință să observe inscripțiunile ebraice de pe 
acele petre, spre a vedea ce suntă ele.

—x—
Cunoscululă baritonistă N. Popovicl din Caranse- 

beșă va fi numită, după cum spune «Națiunea*,  profe- 
soră de musică la scâla normală Carolă I din BucurescI, 
și totdeodată va fi angajată și la teatrulă națională pen
tru operă.

—x—
Poliția din Viena a pusă mâna după mari silințe 

de ani întregi, pe ună inșelătară, care șl-a esercitată 
criminala sa meseriă mai în tote orașele mai mari din 
monarhiă. Inșelălorulă e Ludvig Otto de Stătter-Kas- 
trista din Deva. Mai alesă pe schimbătorii de bani i-a 
înșelată cu hârtii false. Criminalulă a mai stată de 
multe ori in temniță.

—x —
«Românulă” scrie, că d. Thoma Ionescu, internă 

ală spitaleloră din Parisă, a fostă primită celă dintâiă 
la concursulă de ajutoră de anatomiă la facultatea de 
medicină din Parisă. Onârea tânărului română, care s’a 
ridicată la cea dintâiă trâptă, care conduce Ia prosecto- 
rată și agregațiune.

„Preotulă Română", <jiară bisericescă, școlastică ș. 
literară, redigeată in Gherla de d. Nicolae F. Negruțiu 
conține în Nr. 4 de pe Aprilie: Cunoseințe din dreptulă 
canonică, de 1 Papiu ; Gradurile hierarchiei eclesiastice; 
I Predică pe ss. Pasel, de I. F. Negruțiu; II Predică pe 
ss. Pasc!; ConsiderațiunI asupra predicamentului biseri
cesc, de C. Morariu; Ura și împăcarea; VariațiunI.

Revista societății „Tinerimea română" din Bucu- 
resci conține in Nr. 5 de pe Martie: Stemi: Din Spitală. 
N. G. Rădulescu: Lupta vremei (poesiă). C. Lupu: Ra- 
portulă intre instrucțiune și educațiune (urmare). Diac. 
C. I. falomițeanu : Starea trecută și presenlă a agricul- 
turei în țările nâstre. Stemi: Pentru ună albumă (poesiă). 
N. G Rădulescu: Calabalâculă Metropolitului (anecdotă 
populară) Cronică scientifică. Din străinătate.

Sciri militare.
Rusia. — Din Varșovia se telegrafiază cătră „Pol. 

Korr.“, că în a doua jumătate a lunei Maiu a fostă 
transferată ună regimentă de cavaleria din Varșovia la 
Lublin și ună altă regimentă din interiorulă Rusiei la 
Varșovia. Pe la mijlocuiă lui Iunie voră intra în Czen- 
stochau două regimente de cavaleria, pentru care s’au 
și prenolată acolo certiere. In Volhima și Podolia se 
observă de asemenea înaintări de trupe și, precum se 
aude, se voră face și alte dislocări în scopnlă «eserci- 
țieloră de arme.*  Eserciții de arme mai mari se tjice 
ca se voră face in curendă lângă Miedzyborz. Garda 
vamală dela graniță are să fiă întărită cu câte 20 ămenl 
de fiecare d- spărțământă. «Kreuz-Zeitung» mai aduce sen- 
saționala scire, că la granița dinspre Galiția sosescă ca
zaci. — Generalulă Cernajeff organisâză in Odessa, cu 
încuviințarea Țarului, o legiune slavă compusă din volun
tari sârbi și bulgari pentru Afganistană. — După o te
legramă primită de „Pol. Korr.“, în BucurescI s’a răs
pândită svonulă, că în curândă se voră întări din nou 
garnisănele ruse din Basarabia, care și fără de acâsta 
suntă sporite peste efectivulă obicinuită.

România. — Ministrulă de răsboiu a comandată la 
o casă francesă trei balâne, cu care să facă statuia ma
joră esperiențe, spre a se constata folăsele ce le-ară aduce 
in timpă de campaniă.

Francia. — Ministerulă de răsboiu a comandată in 
America 4*/ 2 tniliăne chilograme conservă de came. A- 
câsta e cea mai mare comandă ce s’a făcută vre-odată. 
„Liberalulă" din Iași spune, că au sosită din Rusia 152 
cai pentru remonta cavaleriei române.

Inundări.
Ni se scrie din Dergea, comitatulă Solnocă-Dobâca: 

„Nu e destulă, că în anulă trecută o grindină vehementă 
a sfărîmată sămânăturele de pe hotarulă Panticeului.
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Dergei, Piglișei și Dobăcei, in anulă acesta uni) altă ele
mente ala naturei a distrusa aceste hotară. In urma 
ploiloră torențiale, in năptea de 24 spre 25 Maiu n. apa 
a eausalO in aceste locuri înguste și delurOse daune nes
pusa de mari in sămânăturl și rituri, mai a'esă pe ho- 
tarulo Dergei și ala Piglișei. O parte din comuna Der- 
gea in nOptea de 25 Maiu era sub apă; Omenii au scă
pata in podurile caseloră; multe edificii au fosta distruse, 
ba chiar și ună copila de 11 ani căcju jertfă torenteloră 
turiOse. Luerulă câmpului e impedecalO, cucurutjulO nu 
se p6te săpa, e plina de buruiană, in cele mai multe lo
curi molitO și șpălata de apă. Omenii au începută a 
trăi cu bucate de cumpărată, sperarea pe anulă acesta 
șl au mai perdut'o, impositele grele ii apasă, — despe
rarea poporului e la culme.“

Timișulă și Bega au începută a scăde; la Ciacova 
însă și astăcjl 5000 de jugăre stau sub apă. Crișulă ne
gru a causată mari pagube și mulțime de poduri a dis
trusă.

La Orăștiă in ndptea de 20 Maiu văile au inundată 
o parte a orașului cu atâta repecjiune, încâtă locuitorii 
au fostă deșteptați din somnă prin alarmă de împușcă
turi. lazuri, poduri, cele mai tari îngrădituri, case și 
clădiri economice au fosta distruse. Vitele abia au pu
tută fi scOse din grajduri, numărose cotețe cu porci cu 
totă au fosta duse de apă. In dimineța urmăldre totală 
era o mare de apă. lntr’ună locă se vedeau numai co- 
perișele, în altă locă numai urldiele (coșurile) caselură. 
Ună copilașă de vre-o 10 ani a fostă înecata, nimenea 
n’a cutezată să sară ca să-lă scape. Grădinele au fostă 
cu totulă nimicite, llr.ă văpsitoră Sch..., care avusese 
o grădina frumOsă, nebuni de supărare. In dimineța ur- 
mătOre apa a începută a scăde, der nOptea erășl a cres
cută și Omenii din nou și-au căutată refuginlă pe cope- 
rișele caseloră; 35 case au fostă parte cu totulă distruse, 
parte rău stricate.

Din Deva se scrie, că Murășulă și văile lui laterale, 
In urma prea multeloră ploi din 4''e'e din urmă, s’au 
răvărsată a doua oră. Puțina speranță, ce ll-a mai ră
masă et-onomiloră în sămănâturi, prin acestă a doua re
vărsare se perde cu totulă.

Pe la Ciuda, Herepia, Fărău, Silivașulă română, 
Murășulă s’a revărsata cu atâta iuțelă, incâtC a dusă tăie 
vitele, ce se găseau pe eâmpă.

Crișulă repede s’a revărsată cu o vehemență ne mai 
pomenită in dislrictulă Bihorului și in câteva ore a inun
dată sămănăturile de pe 15,000 jugăre.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei*  pentru comunele ro
mâne din Arddu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursii dela domnii:
Ioană Petrică, protopopă.....................4 II.
Vasile Voina, parochă.............................. 2 <1.
I. A Navrea...................................................3 fl.
Iordană I. Munteanu................................... 5 11.
P. M. Zănescu..............................................5 II.
Grigore Birea..............................................5 ll.
Dr. Ciorana...................................................2 ll.

Suma 26 II. 
Adăugăndă la acesta suma din nr. 108 

ală „Gaz. Trans.*  .... 760 franci și 72 fl.
(Va urma). Totală 760 franci, 98 II. v. a

Le mulțumimO generoșilorft contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindfi ca nobilulu lorii 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Organisația cazaciloru.
O scriere importantă a lui Pobedonocew și I. K 

Babst dice asupra însemnătății cazaciloru:
„Din copilăria sa cazaculO se deprinde cu zelulă de 

serviciu și cu datoriile militare, căci autoritățile militare 
suntă ținute să păstreze și să esercite, in stanițele loră, 
vechile jocuri răsboinice căzăcescl, precum și călăritulă, 
nolatulă, tragerea cu pușca, alergarea, lupta, etc. In 
<jile de sărbători hafmanulă cu judecătorii săi e obligata 
să adune la unO locă anumită pe tinerii cazaci și chiar 
pe băieți și in locă de alte petreceri să ’i deprindă cu 
aceste jocuri.

îndată ce băieții au crescută mari se frecă in ca- 
tastifulă staniței ca viitori cazaci, der nu servescă până 
la etatea de 17 ani. De atunci începe pentru ei servi- 
ciulO internă de stanițâ său sidenki. Acestui serviciu 
suntă supuși toți băieții unoră părinți cazaci, fiă aceștia 
scriitori, veterinari și chiar preoți. Cu versta de 19 ani 
încetăză sidenki; tinerii devină cazaci și depună jurămen- 
tulă. Anulă ală 20-lea li se lasă ca să se prepare pen
tru serviciulă militară; cu anula ala 21-lea cazaculă e 
înrolată deplina în serviciu. Copiii nobililoră se primescă 
și cu 15 ani directă in regimente ca simpli cazaci, dăr 
timpulă de serviciu li se numără numai dela ală 19-ka 
ană. Prin acesto sistemă statuia obține o armată, care 
sub multe raporturi n’ar pută fi înlocuită prin regimente 
regulate, ș’apoi cazacii se întreținu din mijlocele loră 
proprii.

Intrarea regimentului de cazaci in adevăratulă ser
viciu militară e ună ce particulară. Ună regimentă de 
cazaci se formăză fârte repede când e vorba de mobili- 

sare, ceea ce nu e prea cu putință in regimentele regu
late. După ce administrația cercuală a primită ordinulă 
de a forma ună numără orecare de regimente pentru 
servicii in afară de raională cazaciloră, ordinală se co
munică îndată cazaciloru, indieându-se loculă unde au 
să se adune. In acestă locă vină cazacii, ofițerii și ge- 
neraiulă cercuală, care cerceteză după registre, decă au 
venita toți cazacii chemați. Apoi se dă regimentului co- 
mandantulă in urma unei alegeri prin sorți, făcută în 
presența hatmanului și a altoră autorități.

Oștirea cazaciloru se împarte iri sotnu (sutimi); fie
care so'.niă are ună urladnic, ună ofițeră pe care-IU de- 
semneză comandantulu. Se dă regimentului stegulă, re
gistrele casei și bani de întreținere până la granița teri
toriului Donului. Pentru acestă formațiă se eeră numai 
trei d>le și regimentulă plâcă la drumă.

Poporațiunea ovreiescA din Iași la
10 Maiu.

In diua de rjeoe Maiu d. S. D. Taubes, rabină și 
predicatoră din Iași, rosti ună frumosă discursă de oca- 
siune in lemplulă israelită „Beth Iacob“. „Telegralulă" 
din Bucuresci estrage din acestă discursă următOrele 
bucăți:

Regele Regiloră, stăpânula universului! Cu adâncă 
devoțiune ne apropiămă tronului tău sublimă. Inimile 
nostre suntă pline de slavă și recunoștință pentru înal
tele tale favori acordate marelui nostru rege și scumpei 
nostre patrii. Aruncă și de acuma înainte privirile tale 
tnisericordiOse asupra casei regesc!, asupra patriei iubite 
și a mariloră demnitari. Amină!

Suntă două decenii de când regele Carolă I s’a 
suită pe tronulă principateloră unite; două decenii de 
gloriă și de prosperitate, de fericire și de sporire moială 
și materială. piua de 10 Maiu e o di solemnă, o <ji 
din cele mai însemnate in Analele istoriei Româniloră, 
și fiecare patriotă se deșteptă din banalitatea cl'lriică, in
spirata de sentimentală de amdre și recunoștință cătrâ 
acela, ce a știută să reînvie timpurile de mărire a stră- 
moșiloră români.

Cine? Cine ore ar fi crecjută cu două zeci de ani 
înainte, că intr’ună spațiu de timpă așa de scurtă Ro
mânia va ajunge la acelă gradă de cristalisațiune cullu 
rală, la acelă punctă de progresă politico-socială, unde 
culmineză astădi?

Pe când bietulă Română, bravă și voinică, cedândă 
nevoii și necesității, constrînsă de mulțimea inimicului 
său, dădea cu inima sdrobită tributulă impusă de rnn- 
sulmanulă sălbatică, pe când avea șepte stăpâni suze
rani și nu sci i de care să asculte, pe când d-nii prin
cipateloră erau joculă capricieloră padișahulni seu ale su- 
zeraniloră, pe atunci nu cuteza nimeni a spăra măcarO 
că sOrta țăriloră surori va trece subitamente prin aceste 
fase de mărire și de fericire, de civilisațiune, de liber
tate și independență ...

,Supuneți-vă Turciloră !" a tjisfl Ștefană celă mare 
braviloră săi căpitani înaintea morței sale îngrijată de 
distinulă țârei, și Carolă I vă cjiee astăzi: Turculă 
l’ain sdrobit, semiluna e sfărâmată, rușinosulă tribută e 
stinsă, patria independentă, și principatele unite transfor
mate intr’ună singură regată. Da! onorată auditoriu! 
diua de dece Maiu este și va fi in văculă vecuriloră o 
di solemnă pentru orî-ce patriotă fără distincțiune de 
profesiune. Ună senlimentă cu totulă nou a reînviată 
România intregă, ună curentă nesimțită de părinții noș
tri a străbătută țera intregă, ună curentă civilisatoră, 
dăr tot-odată și destructoră de Iote prejudiciile anleriore. 
Ca prin ună farmecă au apărută la lumina dilei tunda- 
țiunl de scoli urbane și rurale, ca prin bagheta magică 
s’au ridicată puțină câte puțină stabilimente publice u- 
tile și binefăcătore; prin țera intregă căile ferate îșî in 
tindă ramificațiunile loră, ce aducă rode folositore, în
florite din arteriele importului și exportului.

Comercială :» începută a spori, industria națională, 
pănă atunci ună visă nerealisabilă, a înflorită din ce in 
ce. Fabrice naționale, marfă națională devenit’au con- 
cepțiuni nouă pentru poporulă română, deprinsă pănă 
atunci cu producțiunile exotice. Ceea ce insă e mai 
semnificativă, mai pregnantă și mai caracteristică pentru 
domnia Maiestăței sale, e sborulă morală ală individua- 
lităței. Talentulă e recunoscută, meritulă recompensată. 
Țera ndstră incă e destulă de fertilă ia spirite agere și 
mari. L’bertatea găndirei, a presei și a învățământului, 
a acestora factori puternici, ce consolideză o țâră și de
cidă in favorea ei, au arătată intr’ună modă eclatantă 
râdele lorO binefăcătore.

Dela colibă și pănă la paiață, în 16te păturile so- 
i cietății, fără deosebire de ocupațiă, pretutindeni domnesce 
ună spirilă mai multă seu mai puțină iluminătoră. Și 
ceea ce e mai rară în analele istoriei, da, ceea ce e de 
necrecjută în istoria culturei, progresulă, nu isvoresce 
numai din păturile jose ale populațiunei, ci se răspân- 
desce din focarulă palatului regescă unde, minunea se 
c6leloră 1 o regină servesce ea însăși de preotâsă neo
bosită a focului sacru, aprinsă pe altarulă științei și ală 
literaturei.

E iubita nostră regină Elisabela, e acea amabilă 
poetă Carmen Sylva, ală cărei pseudonim resună așa de 
dulce, ca o doină incântătore din misteruia codriloră ro
mânești.

Catastrofa dela opera comică din Parisă.
Le este cunoscute celitoriloră noștri, că opera co

mică din Parisă a arsă săptămâna trecută pe timpulă 
representației și că s’au nenorocită peste 200 de omeni. 
Catastrofa acâsta se p6te pune alături cu cea întâmplată 
in Viena la anulă 1881, când cu ineendiulă teatrului de 
pe Ring, care era construita cam totă după modelulă 

operei comice din Parisă. Deosebirea este numai că la 
1881 in Viena s’au nenorocită vre-o 600 persane.

Mai intâiu după isbucnirea focului în opera comică 
din Parisă, se credea câ mai toți visitătorii teatrului au 
scăpată și că numai dintre actori s’au nenorocită mai 
mulțl, mai in urmă s’a constatată insă, că cu deosebire 
cei de pe galeria a treia și a patra au căzută mai toți 
victimă flacăriJoră. In săra nenorocirei se juca opera 
„Mignon.*  Când se dansa danțulă Țiganceloră s’au ob
servată mici flăcări pe scenă, cari deveniră totă mai 
numărose. Actorii strigau să fiă publicul ă liniștită, că 
nu-i nimică, dăr când s’a aprinsă și cea diu urmă »so- 
fita*  și actorii au începută să fugă de pe scenă, când 
foculă se ’ntinse peste tâtă scena aprimjăndă cortina și 
aruncându-șl flacărele spre galerii, atunci o groză cum
plită cuprinse publicula și strigăte sfășietâre de „ajutoră11 
se autjiau din tote părțile. Lămpile fură stinse în grabă 
și cea mai mare parte a publicului din partere și din 
balconă a putută să scape la lumina flacăriloră.

Der pentru cei ce se aflau pe galeria a treia și a 
patra situațiunea a fostă fatală. Fumulă umplu cu iu
țelă spațiurile de susă ale teatrului, omenii înecați de 
turnă nu mai puteau afla ușile și căcjură la pămăntă. 
Mulțl, voindă să se scobore pe trepte, cătjură și fură căl
eați de cei ce veniau după denșii spre a fi mistuițl apoi 
cu toții de luri6sele flăcări. Compositorulă Jouz, care 
a scăpată ca prin minune de pe galeriă, c|* ce a tre* 
buită să trăcă peste corpurile celoră ce cătjură la pă- 
mănlă. Fumulă îlă îneca și nu scie cum a ajunsă să 
esă din invălmășelă. Pe mulțl i-a văzută sărindă de 
pe galeriă josă in partere. Unii erau așa de zăpăciți de 
spaimă, încâtă în locă de a se scoborî, se urcau pe 
trepte in susO. Cei din galeriile de josă se îmbuibau 
spre galeriile de susă cretjândă, că aici voră scăpa mai 
ușoră. Strigăte desperate din tâte părțile. Bărbații îșî 
băgau în gură batistele și damele îșî destăceu corsetele 
ca se nu se înece de fumă. Pe fețele femeiloră, cari 
n’au fosta arse de totă, se observă o groză nespusă. 
Vre-o 27 pers6ne crecjendă, că au aflată ușa de eșire, 
se îmbulziră intr’ună bufetă strâmtă in apropierea gale- 
riiloră, de unde n’au mai putută eși. Când văzură pom
pierii acestă grămadă de cadavre, cari erau formală în
cleștate unulă inlr'altulă, s’au dată îndărătă de grâză. 
Femeile au fostă aflate mai tote cu capulă golă, cu gu
rile spumate, cu hainele rupte. Omenii în lupta loră de 
a eși afară s’au înecată de fumă și în fine au devenită 
pradă flacărilorO.

Intre ruine și la cadavrele visitatoriioră de pe ga
leriă s’au aflată mai multe ceasornice; tâte au stată la 
9 și 15 minute său la 9 și 20 minute. Foculă se în
cepuse la 9 și 10 minute. Lucru surprinejătoră, că la 
unele cadavre au rămasă neatinse de flăcări pălăriile, 
ghetele și mănușile, pe când cadavrele erau negre de 
arse. La ună cadavru s’a aflată numai ună călcâiu ne
atinsă, pe când totă corpulă era prefăcută în cărbune. 
Baletista Ferry a fostă recunoscută ca prin minune. Totă 
corpulă ei era prefăcută în cărbune numai o bucată din 
tricouiă densei era conservată și tocmai pe acestă bucată 
se afla cusută numele ei. Pănă Vineri la 7s/4 6re s’au 
desgropată vreo 70 de cadavre, cele mai multe au arsă 
așa de tare în câtă nu se mai potă recunâsce. Intre 
nenorociți s’a aflată și bancherulă Dessauer din Viena 
cu soția sa și o părechiă căsătorită din Berlină, ceilalți 
au fostă mai toți Francesl. Și dintre actori s’au neno
rocită mulțl, personalulă orchestrei a scăpată, numai 
umilă care a voită să-și scape gurduna a fostă rănită. 
S’a constatată, că prescrierile poliției nu s’au observată, 
cortina de feră nu s’a lăsată josă. Loculă incendiului e 
visitată de mulțî omeni. In urma nenorocirei celelalte 
teatre suntă rău cercetate. Consiliulă comunală din Viena 
volesce să coteze 10,000 de franci și să încâpă colecte 
pentru familiile venorocițiloră din Paris, dreptă mulțu
mită pentru cele 300,000 franci, ce i-au trimisă Parisulă 
la 1881 pentru nenorociții dela Ringtheater în 1881.

DIVERSE.
Ună Pasteur rusu. — Rușii au ună nou Pasteur 

in persana unui țărână dintr’ună sata de lângă Moscova, 
cu numele Nicolae Pankratov. Acestă omă vindecă de 
turbare și animale și Omeni cu aceeași doftoriă, numai 
inlr’o dosă diferită. Doftoriă e o buruiană amară la gustă, 
pe care singură merge în pădure s’o scâtă, (Jicăndă că 
numai așa e bună, decă atunci e smulsă din pământă. 
Pacientului i-o administrâză cu pâne său în formă de 
pulbere trei 4>le de a rândulă, înainte de a răsări sârele. 
Nu pole vindeca deeâtă pe cei cari vină la elă celă 
multă pănă la șese săptămâni după turbare. Pankratov 
a vindecată pănă acum multă lume. Țăranii mușcațl de 
câni turbați alârgă la elă dela cele mai mari depărtări. 

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

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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. . 102 12 : Bonuri eroato-slavone . . 104 75

Despăgubire p. dijma de 
vina ung...................... .... 99.oO

Imprumutulă cu premiu 
ung.....................................102-

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 oO

Renta de hărții austriacă 81 20
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aura austr, 
Losurile din 1860 
Acțiunile băncel austro- 

ungare..........................
Act. băncel de credita ung. 284.75
Act. băncel de credita austr.281.70 

I Argintula —. — GalbinI 
împărătesei ................. 5 98

Napoleon-d'orI .... 10.09 
. Mărci 100 împ. germ. . . 62 37
Londra 10 Livrcs sterlinge 128 la

Kur.sa <lc Itueiiresci.
Cota oficială dela 13 Maiu st. v. 1887.

Rentă de aura 5’/, .
Rentă de hârtiă 5’/, . . 87.90
Imprumutulă căiloră ferate _ 

ungare..........................150.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostâ ung. 
(1-ma emisiune) . . ■

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

Amortisarea datoriei căi- 
lort ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 115 I 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 10^ 7°
Bonuri cu cl. de îsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

97.—

. 112 40 

. 136.70

Renta 
Renta

> 
linpr. 
Credit

>

>
»
»

Banca

română (5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 Ir.) 
fonc. rural (7°/0)

H
»
>

urban

, ’ (5»/0) .’ . 86»/.
națională a României 500 Lei------

Ac. de asig. Dacia-Rom.
< » > Națională

Aură contra bilete de bancă . .
I Bancnote austriace contra aură. .

vând.
92—
941/,
87*/ 4
36 —

106*/,
91 —

103’/*
97—
87*/.

Cursulu pieței Brașovu
diL 27 Maiu st. n. 1887.

8.70 Vâr.d. 8.73Bancnote românesc! .... Cump.

Argint românesc

Napoleon-d’orI .

Lire tureesci . .

Imperial! 

Galbeni .

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

„ 5°/o •>

>

»

»

>

>

8.60 8.65

10.00

11.35

10.35

5 93

101.—

10.07

11.40

10.40

5.95

102.- -

14.25
2.01

14.75
2.02

n
Ruble RusescI

Discontulă

>

98.—
111.—

7—10°/B pe anii.

99.—
112.—

Nr-1896~— Publicațiune,
referitor© la darea de casă.

Din partea oficiolatului orășenescu de dare se aduce în sensulă 
S 16 ală art. de lege 44 din 1883 la cunoștința publică cumcă cons
pectele asupra dărei de casă esaminate de incbtulă mspectorată reg. de 
dare, referitdre la Brașovu, dimpreună că Stupim Nou, Dtrste I mnșulfl 
de susă și josă, cari conțină quotele dărei de casă valida pro 1887, 1888 
și 1889, se află la oflciolatulu orășenescu de dare din 1 pana la inclusive 8 
Iunie a c în ulița căldărariloră Nr. 519, înainte de piandu dela 8—12 
și după prântfu dela 3-5 6re, spre esaminare din partea flăcărui.

In contra acestoră quote se potu ascerne în decursă de la (file, 
15 Iunie a. c. la oficiolatulă primarului eventuale

DOI TAURI
frumoși) albi, de doi ani, mari, de rassa 

cea mai bună

12

2- 3

suntu de vendare
în Cernatulu

Doritorii se se adreseze la
Săceleloru

VASILE PASCU
în Cernatu (Hoszufalu).

adecă pănă inclusive 
reclamațiun!:

a) Din partea 
dărei de casă;

b) Din partea 
de casă, și anume în 
datoriei dărei lor fi de

Reclamațiunile 
ca târcjiu așternute.

Brașovu, 26

acelora, cari în anulă trecută au fostă deja supuși

acelora, cari devină pentru prima oră supuși clarei 
decursă de 15 dile, încependu cu 4’ua inducerei 

casă în libelele solvirei de dare.
ascernute după amintitulă termină, se reiept6ză

Maiu 1887.
Oflciolatulu orășenescu de dare.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu si numeiii de pe 
făsia sub care au primită 4’a,'uh'1 nostru pană acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie 
lămurită și să arate și postaultimă.

Decă se ivescu iregularități la primirea diarului onor, 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTJJ. „GAZ.

adresa

abonați 
în câtă 

'J JIAN 8 “

MersulU trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-ButhspewUa și pe linia Teiuștt-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Budapesta Biidapesta—l"re<lealfi

BucurescI

Predeald

Timișă

Brațovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

, TrmS Tren 
de accelerat 

peradne

Trend 
omnlbus

Treud 
oninibuii

Trend
de pers, accelerat

Tren Trenu Trend 
omnlbus

( 
(

( 
(

(
(SigbișAra 

Elisabetopole 
MediașQ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiâra 
Cnoerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clațin 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
VArad-Velințe

Oradla-nare 
P. Ladăny 
Siolaok 
Bvda-peata

Viena

(
(

( 
(

7.30
1.14

1.45

603
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9 31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2 48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

2.32

Viena
Budapenta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida 
Obiriș 

Cueerdea

(

(

I

______ i
u.io|
7.40, 

1105 
2 02 
4.12 '

i de 
peraone

I "

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
540

9.14
9.24
941

10 19
11.38
.12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

Trend 
omuibua

—

8.00
11.40
2.31

,1

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

IJiora 
Vințultt de 
Aiudd 
Teia^ă 
CrăciuDclfi 
Blașfi 
Micăsasa
Capța mie
Mediașă 
îtlisabetopole 
■tgișâra 
riașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașov ti

i Timișfi

smifi

/ x

11.t,0
11 19
12 30

1.01
106
1 13
1.20
1.41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3.36
4.G0
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Predealft

BucurescI

1.55
2.53

(
( 3.28

9.35

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovft. Hârtia din fabric» lui Martin Kopony, ZernescI

Teissșîi'" .» a<Sfs-I8u<ilaj’«s<a Stitdajiexîa-.&radft-'fi'ttiitși'a.

Trenu Tre 10 TrenO de Trenu dc Trend TrenC
omnil>U9 omuibiis pernOne peredne dc per.,one omnibn

Teiușft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulti de josă 12.30 ---- . 4.24 « . I-aIz I 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —

Or&știa 1.01 — 5.18 Ai ad£i 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 Paulișii 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 1'9 7.37 —
Zam 4 25 — R.ll Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 3) — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfl 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9.'8 —
Paulișă 7.28 — 1!'.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
__ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 —-

Bndupeftla _ — 8.20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 ’S’e-inșft . 1.29 1.41 —

Aradft Mraterla (Piski) IPetroșcMiS

Tron de Trenu Trenfi de Trend Tronfi
uînni bnn pOTrfAni! mixt porsdne cmnJtnR mixt

5.48 e.oo ,51 raeria 11.25 2.42
Araduift nou u 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6me:h-Sâgh 6.44 — 6.58 Rațegft 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Cri vad ia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 49
TSMSiLșifK*» 9.02 — 9.08 EFetroșeui 3.37 — 7.12

PetroșenI—Simeria (Piski)

Tr^nfi de Trenfi dc TreuO Trenîl Trend Trend
perfid ne pereâne omnibus de pers. □ ronibufl mLxt

Timișâra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — 1 — 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-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegft 12.42 — 9.01
Araduift nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52

9.27 1 — 8.17 ISiMteria 1.53 — 10.31


