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BrașovtL, 30 Octomvre 1887.
In (Jilele acestea a apăruți! în Varșovia o 

fârte interesantă broșură, care se ocupă cu po
litica actual? europână.

Autorulă acestei broșuri este renuinitulu pro
fesorii dela universitatea din Varșovia, consilierul^ 
de stată, Dr. Anton Semenovic Btidilovic, istoricii 
și politică însemnată.

Broșura din vorbă are cu atâtu mai mare 
importanță, cu câtă ea se ocupă și de stările iu- 
terne ale monarcluei austro-ungare, și Slavilorti 
din monarcliiă le dă mari speranțe pentru viitorii.

F6ia celi’că „Kromerizske Noviny11 ia cu 
mare satisfacțiune actă de ideile ce le desfășură 
și sentimentele ce le manifestă Rușii prin lucra
rea numitului politică și consilieră de stătu, și 
pare că i se ia o pâtră de pe inimă, când in
troduce darea sa de semă despre amintita bro
șură cu următdrele cuvinte:

„T6te popârele europene se află într’o aș
teptare încordată. Poporulă cehă, lipsită de ori 
ce independență politică, privesce cu cea mai 
mare îngrijire spre viitoră. Ce se întâmplă cu 
noi în casulu unui resboin europeni'!? înt.' âbă fiă- 
care Cehă. Poporulă cehă, durere, nu hotăresce 
nimică în cestiuni de înaltă politică, îugrijată în 
trâbă după vederile și simțămintele poporului 
rusă în conflictele europene. Acum aflămiî, ce 
simțăminte are poporală rusă în acestă privință..?1

Ușurată de grija ce-i apăsa sufletulu, fdia 
cehă își începe dara sa de semă despre cuprin- 
sulă broșurei, care, suntemă siguri, n’a putută 
să scape din vedere nici Unguriloră dela putere.

Autorulă , după ce face istoriculu celoră 
două principale cestiuni, care agită și amenință 
a sgtidul Europa îutregă, cestiunea alsațo-lota- 
ringică și cestiunea bulgară, deduce că conflic- 
tulu nu se p6te înlătura pe cale paclnică, ci nu
mai cu putere armată, numai prin răsboiu, pen
tru că nici una din cele patru puteri directă in
teresate îu una din cele două cestiuui nu va ceda 
una alteia. Și chiar dâcă Austro-Ungaria are 
pe partea ei ca aliați pe Anglia, Germania, pote 
că chiar și pe Italia, Serbia, România, Bulgaria 
lui Stambulov și Polonia emigranțiloru, Rusia, 
precum a ținută peptă cu întrâga Europa aliată, 
așa nu se va da îndărătă dinaintea Austro-Un- 
găriei, apoi de ar fi măcară condusă, nu de Be- 
nedek, der chiar de Napoleon.

După ce autorulă arată că Austro-Ungaria 
nu se va putâ bucura de ajutorulă Germaniei, 
din causa Franciei, care aștâptă momentuhl po
trivită să’și recucerâscă Alsația-Lotaringia, trece la 
stările interne din Austro Ungaria, care nu suntu 
nicidecum de natură a o încuragea la răsboiu 
cu Rusia și de care acâsta negreșită va căuta să 
profite într’ună asemenea casă.

„Austro-Ungaria, <Jice polit.iculă rusă, sufere 
de o grea crisă internă, pe deoparte națiunile 
privelegiate: Germanii, Maghiarii, Polonii și Ji
dovii lucrâză să facă statulă alu loru, de altă 
parte surită miliâne de popore îngenunchiate, 
precum Rușii în Galiția, Lodomeria, Bucovina și 
Ungaria, Slovacii în Ungaria, Serbii și Croații 
în Ungaria, în regatulu trinit.aru, în Bosnia și 
Erțegovina, Românii în Ungaria și în Ardelfl, 
Slovenii în țările alpine și Celui în țările boemo- 
morave".

Consilierulă de stată rusă cj'ce Cil causa 
stăriloră interne, Austro Ungariei nu-i pdte veni 
la socotâlă să grăbâscă resolvarea conflictului os 
tică prin răsboiu, ci aștâptă ca mai ânteiu Ger
mania să îugenunche pe Francia, și apoi cu aju- 
torulu ei să caute a resolva cestiunea orientală. 
Stândă lucrurile astfelă, întrâbă:

„Der Rusia aștepta-va ea, pănă ce manile 
Austro-Ungariei și Germaniei voru fi libere ? Pri

vi-va indiferentă Rusia la intrigile din Bulgaria, 
la esploatarea Serbiei, la maghiarisarea Slaviloră 
din Ungaria, la polonisarea Rușiloră galițiani ? 
Grăbirea răsboiului e deci în interesulu . . . Ru
siei, întârzierea în ală . . . Austriei.11

Vederile desfășurate în acâstă broșură suntă 
vederile tuturoru politiciloră și publiciștiloră ruși, 
despre acesta s’a putută convinge ori-ce omă, 
care a urmărită pressa rusă cu atențiune de câte 
ori a tratată tema de mai susă.

Rusia conteză, într’ună casă de răsboiu cu 
Austro-Ungaria, pe stările de încordare și de 
dușmănia, în care se află popârele din monarchia 
nâstră, din causa privilegiuriloră unora și ne- 
dreptățiriloră altora.

Der pe când guvernulă din Viena își dă 
tâte silințele posibile a mulțămi popârele din 
partea translaitană a monarchiei și a și-le câș
tiga cu trupă și sufletă pentru monarcliiă, satis- 
făcendu-le rendă pe rendă trebuințele culturale- 
naționale și lărgindă puțină câte puțină sfera 
drepturiloră loră politice, pe atunci guvernulă 
ungurescă împreună cu tote partidele politice 
unguresc! și-au pusă în capă să întindă cu ori-ce 
prețu eârda pănă la estiemă.

Și di de Ți întindă edrda, nedreptățindă 
când o naționalitate când alia, scurtândă drep
turile politice și culturale - naționale când ale 
uneia când ale alteia, persecutândă pe bărbații 
de inimă când ai uneia când ai alteia dintre na
ționalități, mergendă cu uneltirile de maghiari- 
sare pănă a smulge copii din sînulă naționalității 
căreia aparțină și a'i înstreina între Unguri spre 
a fi maghiarisați, precum se întâmplă eu săr
manii copii Slovaci.

Gândâscă-se seriosă Ungurii dela putere la 
urmările fapteloră loră și să nu pârejă nici unu 
momentă din vedere, că în momentele de crisă 
voră avă nevoiă tocmai de acele naționațități, pe 
care a<Ji lc nedreptățescă.

Scrisori (le lulerință adresate generalului 
Traianft Doda.

Oravița, 15 Oct. 1887.
Aderămu întru tâte la enunciațiunile cuprinse 

în literilc, ce ai adresată dietei țării. Te felici- 
tămă pentru curagiulu civică și iubirea neclătită 
cătră națiunea Ta. Dumnezeu cu Tine și cu 
causa ce o aperi.

Andreiu (ihidiu, protopresbiteră ; Ilie Trailă, advo 
cată; Simeonă Mingiuca, advocată; Ioană Lepa, advo
cată ; Alexandru Coca, candidată de advocată ; Alexandru 
Mingiuca, candidată de advocată; Ioană Țărână, Nico- 
lae Tatueu, preoții ortodoxă; lacobă Botosă. brutariu; 
Miliaiu Fometescu, cojocară; Nicolae Hosea pictoră ; Ma- 
teiu Stroia, aigăsitoră; Petru Manețiu, eroitorO; Sofronie 
Motea, argăsitoră; Ioană Bogdană, dociute greco-calolică; 
Adamă Maneiu, economă; Valeriu Dionisie, dooinle gr.- 
cat.; Mșleiu Ciore:, economă; Vasiliu Pascu, parochă 
greco-catolică; Adamă Maneiu, agronomă; Ioană Ioțio- 
viciu, comerciantă; Adamă Maneiu, Petru Cipu, economi; 
Ioană luica, preotă ortodoxă; Teodoră Petcu, agronomă; 
George Popoviciu, preotă ortodoxă; Matia Beica, eco
nomă ; Nicola» Simu, invățătoră; Ilie Beica, agronomă ; 
Ioană Petroviciu, preotă ortodoxă ; Trifu Ciorei, economă; 
Ioană Bislreană, oficiantă in pensiune.

Oradea mare, 13 Oct. 1887.
Aderămu la vederile și ținuta expresă în e- 

pistola adresată cătră președintele dietei. Te fe- 
licitămu pentru acâstă ținută bărbâtescă.

Aderenții partidei naționale române.

Ilustrisime Domnule Generală ! Bine-voesce 
a primi profunda nâstră aderență pentru adevă
rurile, ce le-ai spusă în scrisârea adresată, cătră 
președintele dietei țării. Suntemu mândri a Te 
felicita, căci și acum, ca totdâuna, ai împlinită 
o datorie față de Tronă și față de națiunea Ta.

Te asigurătnă sărbătoresce, că convingerile 
Tale suntă convingerile nâstre.

Iladia, în 10 Oct. n. 1887.
Ai Ilustrității Tale

Stimători: Petru Popoviciu, gr.-or.; Octaviană Ma- 
dincea, preotă română; Dimitrie Lința, învățătorfl ro
mână gr.-or.; Ionă Popoviciu, neguțătoră ; Teodosie Po
poviciu, neguțătoră; Petru Ania, neguțătoră; Iosifă Ania, 
economă; Pavelă Ania, economă; Ionă Ania, economă; 
lână Zeico, neguțătoră; Miloșă Luchiciu, invățf.toră gr.- 
cat., George Verca, invățătoră gr.-or.; Ionă Țâpeu, mă
iestru; Pavelă Cătină, faură ; lână Zeico, economă; Ni
colae Murgu, Iosifă Cătină, lână Murgu, Radulea Iosifă, 
Ilie Murgu, Nicolae Radulea, lână Murgu, Davidă Lazară, 
Pavelă Luca, neguțătoră; Lazară Lazară.

Vorbirea lui Kalnoky și pressa rusă.
„Journal de St. Petersbourg“ voesce să aștepte tex- 

tulă oficială ală discursului comitelui Kalnoky, deârece 
unele părți din discursă au dată prilegiu la unele obser- 
vațiuni și ac produsă o mare surprindere. Pentru acum 
numitulă (Țară rusescă voesce să constate că modulă cum 
ințelege cornițele Kalnoky situațiunea principelui Ferdi- 
nand de Coburg se deosibesce fârte multă de părerea 
guvernului rusescă. După părerea comitelui Kalnoky, 
acestei situațiuni, pentru ca să fie legală, nu’i mai trebue 
deeâtă confirmarea puleriloră. Rusia din potrivă nicio
dată n’a recunoscută legalitatea alegerei Sobraniei bul
gare, deârece chiar acăstă adunare n’a fostă decătă pro- 
dusulă violenței și ală ilegalităței. Avăndă In vedere 
acestă deosebire de vederi in ce privesce punctulă de 
plecare, este anevoie d’a ajunge la o înțelegere In pri
vința crisei bulgare. Ijiarulă din Petersburgă încheie ar- 
ticolulă său cu următârele cuvinte :

„In ce privesce străduințele comitelui Kalnoky d’a 
câștiga pe Rusia pentru causa păcei, n’avemă nevoie d’a 
releva, că ele ar fi multă mai folositâre decă ar fi în
dreptare in altă parte. Acestă pace este totă atâtă de 
puțină amenințată, pe câtă este de amenințată indepen- 
dința popâreloră balcanice. Acestea suntă nnmai vorbe, 
care au succesă înaintea parlamenteloră și care n'aa alt
ceva in vedere deeâtă acestă succesă11.

După o telegramă din Moscva discursnlă comitelui 
Kalnoky sapă o nouă grâpă între Rusia și Austria. Po
litica loră in Orienta pare într’ună modă definitivă nere- 
conciliabilă. Se consideră în Moscva ca o nerușinare si
lința ce’șl dă Austria pentru a’șî aroga rolulă de amică 
ală țăriloră balcanice, în opunere cu Rusia, care în timpă 
de secole, a făcută pentru aceste țări sacrifieii necalcu
labile. Destăinuirile d-lor Crispi și Kalnoky suntă soco
tite ca expresiunea chiar a unei politice ce revoltă opi- 
niunea publică. Cu tâte acestea ele nu schimbă întru 
nimică posițiunea actuală a Rusie', care este unanimă 
considerată ca avantagiâsă. Evoluțiunile ligei Europii cen
trale voră aduce necesarmente ceea ce fu aci totdâuna 
dorită într’ună modă aixjătoră, mai cu semă o acțiune 
combinată a Rusiei și a Franciei, care va paralisa ori-ce 
altă combinațiune și va asigura victoria justiției, când 
ceasulă râsbunării va suna.

Trupele rusesc! la granița austro-ungarA.
țfiarulă germană „Kreuzzeitung11 scrie ur

mătârele :
Ună prietenă ală (Țarului, care a avută o mare a- 

facere comercială in Rusia, reîntorcăndu-se, ne comunică 
că scirea (Țarului •Kreuzzeitung1' privitore la concentra
rea trupeloră rusesci pe granița austriacă la începută a 
fostă primită cu îndoială, deârece nu se putea crede, că 
guvernulă rusescă, când comerciulă decresce și calami
tatea rubleloră cresce, va esecuta nisce măsuri, cari să 
mărescă neîncrederea în intențiunile paclnice ale politicei 
rusesc! și in același timpă să mărâscă și neliniscea eco
nomică.

Din nenorocire nu mai rămâne nici o îndoială în 
privința comunicărei nâstre, deârece intrâga divisiune de 
cavalerie dela Moscva, precum și o mulțime de tuburi au 
plecată d’acolo și nu mai este pentru nîmerlea secretă că



cț igiură că și aado 
sfesportecăl numărată 
nița prusiană.
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țațele »u 'plecata spre granița austriacă, oprindu-se fn 
apiopiera da LubJinQ.

D'asemenea la Vilna s‘a vorbită fără nici ună tn 
trebuie să sosbsca trupe, pentru ea 

trripelDră, Bare sa găsescă la gra-

Noi, din parlejae, adăogămă la acăstă comunicare, 
care ne vine,și din allA parte kigură, esplicațiunea că 
divisiunea de cavaleria No. 13, dela Moscva, după cum 
se scie aparține' districtului 13 militară și se compune 
din regimentele de'dragonl 37,' 38 și 39, din regimentulă 
de cazaci Orenburg No. 2, și două baterii călărețe, și 
Ttt, ținăndO că acele regimente au 6 escadrbne, trupele 
ruțEIM.la granița austriacă se sporescă, nici mai multă 
nfcl mai puțină, decâtă cu 24 de escadrone și 16 tunuri. 

----------Cum că s’atr trămisă trupe și spre granițele nbstre 
prusiane este fbrle ușoră posibilă, debrece în cercurile 
militare din Petersburgă încă in primăveră s’a vorbită 
de acesta lucru. De altmintrelea nici Bușii nu tăinuiescă 
că ei lucrbză din răsputeri la construirea liniiloră ferate 
de ostă și la terminarea lucrăriloră de fortificațiunl, și 
că in specială linia Narev este aceea de care ei se în- 
grijescă mai multă.

Revoltă în Bulgaria.
Din Bulgaria a sosită scirea că o bandă de 

insurgenți, după ce ar fi pusă mâna pe Eski 
Zagra, s’ar fi îndreptată spre Ternova. Guver- 
nulă din Sofia ar fi espediată în grabă trupe 
spre a pune mâna pe insurgenți.

O telegramă din Sofia dela 7 Noemvre spune 
că turburările isbucnite în Eski-Zagra pară a fi 
mai grave de cum se credea la începută. Deși 
organele guvernului asiguraseră, că ordinea s’a 
restabilită, totuși la 6 Noemvre s’au trimisă 
trupe rumeliote în marșă forțată spre Eski-Z igra. 
Circulă sgomotulu, că miliția locală și jandarmii 
au avută o luptă de mai multe ceasuri cu 
rebelii.

GAZETA TRANSILVANIEI.
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constata chipulă insuficient 0 în care este hrănită celă 
din urmă,

Â'nleiu și ânteiuisoldalulă rusă capătă da ’doue ori 
pe di câte o ciorbă caldă, pa cărid celă austriacă nu
mai odată, la amiadi, și tânu ’<« nimicii.

Porțiunea de pâne ce capătă ună soldată austro- 
ungară pe <ji e de 840 grame; celu rusescă 1680 grame. 
Din acbsla e liberă să-și ceră o parte în bani. Soldatulă 
rusă are pe (jț 28 decagrame de carne, pe când celă 
austro-ungară numai 19. In timpă de postă soldatului 
rusă i se dă o duplă porțiă de pește, lucru care s’a in
trodusă și în (iermania.

tiradele inferibre încă suntă in Rusia mai bine în
grijite decâtă în Auslro-Ungaria. Sergentulă rusă capătă 
o duplă porțiă de carne și pește, așa că șl pbte ține și 
femeia. De câtva timpă li se mai dă Rușiloră, pentru 
variația, și carne de poreă.

Soldatu'ă francesă nu capătă pe c|i decâtă 750 
grame de pâne; der o pâne superibră In calitate, albă 
și hrănitbre. Dimpotrivă rațiunea de carne a soldatului 
francesă e de 30 decagrame, seu 20 decagrame de con
serve și 20 de slănină. Soldatulă francesă capătă în 
329 dile ale anului carne prbspătă, în 24 conserve de 
carne și în 24 slănină. Pe lângă asta mai capătă vină, 
zahară și cafea.

Soldatulă germană nu e nici pe departe atâta de 
bine hrănită ca celă francesă. Are numai 18 decagrame 
de carne pe di; mai puțină der și decâtă celă austro- 
ungară ; în schimbă capătă însă mai multă din celelalte 
articole de hrană.

Rațiunea de carne ce capătă soldatulă in celelalte 
țări e: in Italia 20 decagrame, în Anglia 38, în Turcia 
27, in România 40, în Serbia 22.

Mai bine se hrănesce der, conformă acestoră cifre, 
soldatulă română.

„Fesier Lloyd- termină arlicolulă său cerendă pen
tru soldatulă austro-ungară măcară ceva pentru mân
carea de sera.

SUIRILE PILEI.
Confederațiuiiea balcanicii.

„Correspondance de l’Est“ primesce uriuă- 
tbiea telegramă din Sofia :

D-nii StambulofT și Stransky au de cât-va timpă 
numerbse conferințe cu d-nii Rangabe, ministrulă Greciei, 
Beldiman, ministrulă Serbiei. Miniștrii bulgari au căutată 
să convingă pe cei trei diplomațl că principele Ferdinand 
ar putea cu înlesnire să fiă recunoscută de Grecia, de 
România și de Serba, ca unele ce n’au negarantală tra- 
tatulă din Berlină și nu suntă prin urmare răspunțjălbre. 
Ună asemenea actă ar fi primulă pasă făcută spre for
marea unei lige a stateloră balcanice.

Diplomații au făgăduită că are să refere guverneloră 
respective; dăr au esprimată în același timpă Indoell in 
ceea ce privesce necesitatea demersuriloră loră. Denșii 
au obiectată, că este adevărată că cele trei puteri n’au 
semnată tratatulă din Berlină, dăr că au câieșl (rele in
teresă ca tratatulă să fiă menționată.

Nutrimentul^ soldatului în diferitele 
armate.

„Pester Lloyd* face o comparația între hrana ce 
se dă soldatului rusă și celui austro-ungară, spre a

Celtină în ,Ko!ozsvâr« dela 8 Noemvre: «După 
cum ves’esee o foiă din Oradea-mare, în cercurile infor
mate ale societății se vorbesee despre episcopală gr. cat. 
Michailă Pavelă, că din palatulă său episeopescă din 
Oradea-mare voesee să fiă ună instituia de crescere 
pentru fete, er’ ca reședinți pentru sine voesee să cum
pere o casă a lui Kovacs, pe care o va străforma amă- 
surată recerințeloră mo lerne. In imtitutulă ce se va 
înființa pentru crescerea fetițeloră, alâlă limba de invă- 
mentă, câtă și limbi de coversațiă in societate va fi 
limba ungurăseă". — Cu alte cuvinte »Kolozsvar“ bate 
șeaua; ilă sfătuimă să’șl caute ună cuiu tare, de care, 
să’și aterne kulturegyletista dorință. In șeblă românăscă 
numai românesne se pbte învăța și conversa.

—x—
In proporția cu alte părți, scrie „Kolozsvâr«, din 

părțile ardelene nu emigreză așa mulțl în America. E- 
migranții de afci suntă in preponderanță Sași. Acăsta 
vre „Kolozs.“ s’o dovedescă cu împrejurarea, că „Tage- 
blatl“ a primită o epistolă dela ună Sasă ardeleană e- 
nrgrată în America. — Dreptă are fbia bugetară, că 
din Ardeală nu emigrăză așa mulțl în America, emi- 
grăză însă forte mulțl în România, cea mai mare parte 
din emigranțl fiindă Unguri.

—x—

f5) FOILETON C.

LOGOFETULU MATEIU
NOVELĂ.

Era în contra obiceiului său, de a pleca așa de 
vreme, der așa se întâmplă uneori, ești cuprinsă de unu 
doru de plecare și astfelu faci lucruri, despre cari abia 
târdiu îți poți da seina de ce le-ai făcută.

Ceilalți au mai rămasă, der Mateiă încăleca pe 
negrulă său și luă drumulă dealungulă.

Afară răsărise luna, nu pentru ca să’i facă lui 
Mateiă vre-o impresiă, ci pentru că era timpulu să ră
sară, și adia puțină ventulă, ceea ce’i cădea de totu 
bine după petrecerea dela Rădița.

Calulă o luă în boestru lăsându unu lungă praf» 
după elu, și mergea unde’lă ducea stăpânulu său.

Deodată Mateiă îșl opri calulu.
„Am făcută rău că am pornită,“ îi trecu prin 

minte, „căci de sigură ceia...... voră crede că eu
mergu la Măruță.“

Și cum se oprise elu, voia să se întorcă, der făcu 
câteva smucituri în drepta și în stânga și în cele din 
urmă gândindă în sine — >ce 'mi pasă!“ — trase pin
teni negrului și acesta sbură pănă la curte.

Acolo se afla și Măruță.
Când a plecată logofătulu, Rădița a eșitu în pragă 

și proptită de stâlpulu ușei se uita mănibsă cătră satu.

„Tote ’să pănă odată 1“ grăi ea în sine și întră 
erășî în casă.

V.
Mai era puțină pănă la curte.
Cânii, cari din pricina arșiței sorelui tdtă diuliîa 

au stată ascunși prin bălării, începură a lătra.
Când se apropia bine de curte, se potoliră și cânii, 

căci cunoscură pe Mateiă; der cu tote acestea totu se 
mai chilălăiau în semnă de pretiniă.

Logofătului îi era năcazu, deorece credea că se 
voră scula boerii din somnă.

Nu de coconulu Nae se temea Mateiă, ci se te
mea de cocona Eleftera, și nu i-ar fi venită la so- 
cotelă să se deștepte din somnă.

Curtea boerescă este încunjurată cu gardă înaltă 
de-ună stânjinu, are o portă mare cătră drumă și o 
portiță cătiă satu.

Pe acestă portiță a intrată logofătulă, căci pe aci 
era dosnlă căscibreloră, unde se afla Măruță.

Mateiă îșl legă calulu de gardă, se strecura fru
mușele în dosnlă căscibreloră, se apropiâ de ferestra 
care era în fundă, și se uita în căscibră. Era ceva mai 
depărcioru, așa că nu putea fi observată.

In căscibră era Măruță. Era de totu veselă și 
cânta

Mateiă cuprinsă de ună neastămpăru, voia să se 
apropia de ferestra, dbr par’că nu’lu lăsa inima; îi mai 
plăcea să privescă din depărtare printre drugii de feru.

înlr’ună arti- 
’ ■-■•’î ~ F •V'i Ta

culă publicată In ună ^itriă juridică din Budapesta pen
tru înființarea' unui fdndă de pensiune în favorulu ad- 
vocățiloră din Ungaria. Fon'’ulU s’ar pută înființa, după 
părerea numitului advocată, prin arangiarea de baluri. 
Recomandă deci să se arangeze în Budapesta ună bală ; 
câtă pentru vântjarea bileteloră de bală, cjice că .despre 
acesta s’ar îngriji esecutorii t'osfri.1* 
locă de căpătuire, prin 
torescl.

...- v -■ r> m 'F v

Advocatoiă Balog din Zal#u ple

— Încă ună mij
presiunea esecutoriloră judecă-

— x—
Hirsch Moritz, despre care amă 
o sută de milibne franci pentru 
pe săma Evreiloră din Europa, 
meritată pentru Evreii din Ungaria

Bancherulă evreu 
amintită că a dăruită 
scopuri de bineheere 
este ună bărbată forte
mai alesă. „Mii de cereri primesce elă în fiecare ană 
dela Evreii din (era nostră și baronulă Evreu Hirsch se 
grăbesee, precum spune „Kolozsvar", a le răspunde prin 
câte o scrisbre cu bani. Sute de mii a trimisă elă și 
pănă acum pe «ema Evreiloră săraci din Ungaria, 6r 
acum, pentru împărțirea celoră o sută de milibne franci, 
a cerută dela o dbmnă evree, Ioana Bischifz, consem
narea socielățiloră evreescl 
nostră, căci prin 
banii. <

de
aceste societăți

binefacere din țâra 
vrea să se împartă

— x—
1 Noemvre n.
gradulă de căpitanii cl. I.: căpitanii

s’au mai înaintată în

de căpitanii cl. II.: 
100 de inf., Deme- 

lenaclte Ionă la reg.
63 de inf.; în des- 

de că- 
gradulă 
de inf.,

Cu tjiua de 
armata comună la 
de cl. II. George Horvatu la reg. 51 de inf., Petru Mu
tica la reg. 63 de inf ; la gradulă 
locotenenții Dan. Mataringa la reg. 
triu Brumam la reg, 83 de inf., 
33 de inf., Baltasar Fabuș la reg.
părțămenlulă complabilității militare la gradulă 
pitanu cl. II.: locolenentulă Const. Liuba, la 
de sublocotenenții: Simionă Barba la reg. 16 
Ioană Voicu la reg. 61 de inf.

Din bugetulă ministeriului de resboiu comună ală 
monarehiei nbstre se plătescă astătjl: 30 generali de ar
tileria și cavaleria fFeldzeugmeister), 161 locolenențl feld- 
mareșali (Feldmarschallieutenan1), 234 generală-maiorl, 
adecă laolaltă 425 generali; apoi 530 coloneii, 1187 ma
iori, 3152 căpitani de infanteria și cavaleria, 935 loeo- 
tenenți, 588 sublocotenenți, 57 preoți militari, 126 au
ditori, 659 medici, 155 oficeri de comptabilitale și 1543 
ofieianți militari, așa deră aprope 9700 oficerl.

—x—

D-lă Ioană Drăgălina, sub! 
de infanteria Nr. 43, Caransebeșiu, a eșită din 
austro-ungară și a intrată in aceeași calitate în 
României, spune .Luminătorulă*.

—x—
Cetimă în „Răsboiulh»; Mai mulțl tineri

locotenenta c. r. la reg. 
armata 
armata

conve- 
nindo a forma o societate literară și științifică și avăndă 
consimțămăntulă marelui poetă română Eminescu s’a hotă
râtă ca acestă soeietatesă porte numele de „Societatea Emi
nescu*. Totdeodată s’au împărțită liste pentru a strînge 
bani 
relui

spre a da o representațiă teatrală in 
poetă.“

folosulă ma-

—x—
Bugetulă orașului Bistrița pe anulă 

minată la venituri ordinare cu 121,140 fi. 
estra-ordinare cu 271 500 fl. Cheltuelile ordinare suntă
preliminate cu 86,847 (1. și cheltuelile estra-ordinare cu 
305,000 fi. Bugetulă are deci ună escedentă de 792 fl

1888 e preli- 
și la venituri

Se gândea logofătulă la felu de felu de lucruri, 
cu tote acestea repede îi periră gândurile și plecă dreptă 
la ferestra.

— Bună sera Maruțo! — dise elu și se apucă 
cu drepta de drugii dela ferestră și se uita cu mare 
dragoste.

Măruță era îmbrăcată într’o rocliiă albastră, cu o 
căinase albă ca lebeda în apă.

Ea n’a băgată îndată de semă, cine este la fe
restră, do aceea când se întorse tresări.

Ea rămase în acelă locă unde se afla, și’șî muta 
privirile dela ferestră în pămentu și din pămentu erășî 
la ferestră. Intr’ună târdiu se apropiă și ea puțină și 
începu să vorbescă:

— Unde ai fostă, Mateiu, de vii așa târdiu?—îlu 
întrebă ea. — Ai avută vre-o trebă? Ești îmbrăcată 
ca de horă?!-.

Mateiă stătu puțintelu fără să dică ceva.
■— N’amă fostă la horă, Maruțo, am fost airea! — 

răspunse elu.
— Unde ai fostă? — îlă mai întrebăea odată.
— Astădl e Duminecă și am fostă la primblare, 

— începu logofătulu, cu tbte acestea nu se simțea bine 
că nu spune adevărulu, și era cuprinsă de unu felă de 
năcnzu. „La ce să mințu ca unu băiatu“? îi trecu prin 
minte și continuă astfelu: — Am fostă la horă Maruțo, 
am fostă la horă la Rădița, și de acjl înainte, nu mai 
jelesu pe maica, am să mergu totdeuna la horă!



Nr. 239. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Limba franceză predată Româniloru fără profesorii, 
in timpii de unii ană. — L'mba engleză predată Romă 
niloru lări) profesorii in timpi) de unu ană. (bare lim- 
bistice septemânale pentru tote claseie, redactate în ro- 
mănesce (cu pronunțarea figurata) de d-nulu II. Lolliot, 
profesorii la liceali") sf Gheorghe. în Bucureseî. — Me
tode pentru a învefa sînguru a scrie și a vorbi limba 
franceză și cea engleză.

Prețuia abonamentului: Pentru limba franceză - Unii 
ană (eursulă completă), 9 fiorini; —șese luni, 4 11. 50 
er.; — trei luni, 2 11. 25 cr.

Pentru limba engleză: Unii ană (eursulă completă), 
18 florini; șăse luni, 9 II.; — trei luni, 4 11. 50 cr.

Cererile de abonamente se adreseză : D-lui II Lol- 
hot, Bulevardu'ă r.lisabeta, Băile Eforiei. — Bucuresci. 
(România)

Din cerculu Ighiului, Oc omvre 1887.
Domnule Redactoră 1 Terminftndu-se și a doua ale

gere de deputată dietală in cerculă Ighiului pe periodulă 
de 5 ani următori, nimeni după eunoscința mea nu șl-a 
luată ostenela a da publicului română oeasiune prin vre- 
ur.ă (fiară de a fi informată despre eonstiluționalulă 
actă, mărită atâlii de (fiarele maghiare.

După prima alegere in care cu aclamațiune fu a- 
lesă fostulă ministru Kemeny Gâbor, toile ungurescl fără 
partidă ișl esprimau părerea de rău că alesulă loră nici 
intr’atâtă nu-i invrednicesce cu presența lui, incâtă să-i 
p6tă striga ună să trăăseă; ilă țineau tnăreță, îngâmfată 
și cu totulă mai pre susă de clasele ce Incepă dela ba 
ronă in josă. Ca să-i mulțămescă și cu o lovitură să 
prindă două mușce. fostulă ministru se scoborî din pa- 
laturile lui cele pompăse, aprope de cei din colibă și ți- 
nendă in mai multe locuri vorbiri alegătoriloră săi, intre 
altele dise in comuna Ighiu, tnângăindă pe alegătoii cu 
aceea: ,,că guvernulă dimpreună ju dieta țării in con
tinuu lucră pen'ru prosperarea și bunăstarea poporului în 
t6ie direcțiunile: agricole, industriale, comerciale și po
litice; in cele agricole a ridicată cultura viiloră (decă 
nu altfelă, der prin filoxeră), în cele industriale s’a silită 
a da pe mâna industriașilor!") banii țării prin procurarea 
trebuincioseloră pe sema armatei; in cele comerciale se 
silesce a ridica comerciulă prin tractate vamali; în cele 
politice, ce amă dobendită ? Amă dobendită aceea ce an
tecesorii noștri înțelepți de multă au dorită și la care 
încă dinainte de 1848 au lucrată, adecă ,,Uniunea,11 care 
garantăză și Ardealului putere cuvenită, căci Ardealul.) 
incă din anii lui Bâkoczi până acum nu avu legi sancționate 
in tătă forma; .?i ală doilea, cine cetesce foile se pole 
convinge despre „Magyar eszmenek valodi-âgâ ol, ‘ adecă 
idea maghiară de stată.

Era vorba ca să-șî dea mnlțămila fundă alesă in 
Săeuime, der terenulă liberă totuși n’a lăsată spre a 
i-se pregăti altuia și astfelă s’a depărtată cu cuvintele: 
că »incă nu scie care mandată ilă va ține.“

După abdicerea de mandatulă din cerculă Ighiului, 
s’a candidată de o partidă Dr. Rosenberger Gyula, ad 
vocală în Pesta, care într’ună duelă avută împușcase pe 
ună Batyani, eră de altă partidă, ambe insă guverna
mentale, Br. Kemeny Geza, pentru care ținuse Kemeny 
Gâbor terenulu ocupată. Acesta in vorbirea ținută in 
formă de programă singură a desaprobată colosulă bu- 
getă, ce absdrbe averea țării, der totuși nu pote se (jică 
că timpulă e venită pentru scăderea lui, căci numai ar
mata sorbe circa 40,000 000 fi., deră acelea suntă de 
lipsă pentru că câtă vreme le dau acelea, seimă la spa
tele nost re o armată de ună milionă două sute de mii, 
de care în timpulă presentă nu ne putemă lipsi și cre- 
demă că acea armată se va bate bine, și încă nu preste 
multă timpă, după ce va trece preste noi catastrofa care 
e tare apropiată; atunci numai se pole micșora bud- 
gelulă.

Dără să trecemă la aclulă de alegere, care mai 
multă ne interesăză din punctulă de vedere politică. Am 
fostă cetită că la alegerea primă, unde numai ună can 
didată fusese, Românii au putută rămână pasivi, acum 
insă, când lipsa era mare, tolă aparatulă comitatului în- 
cepăndă dela cornițele supremă pănă la celă din urmă

oficială fură puși in mișcare umblândă din comună în 
comună cu promisiuni și intimidări, după cum să pote 
vede dm alte diare. I’e lângă tote estea nu ne atn fi 
așteptată ea să vedemu și din alte comitate dândă ma- 
terialulă loră brută pentru scotei ea din urnă a lui Ke
meny Geza.

Mai puțină amă așteptată ca solgăbirăulă seu nu 
sciu cine să influințeze intr’atâtă asupra unoră locuitori 
cu dreptă de votă, fiă chiar și sărăntoci său numai flă
mânzi, ca să alerge la urnă cale de o cji spre a strica 
pasivitatea română sigilată în 1881, 1884 și 1S87, între 
cari chiar și nolarulă Barițiu, despre care se vorbesce 
că n’ar fi chiar flămândă, nici dără goiă, și totuși făr' 
de rușinare in fruntea a donă-lrei-(}ecl vo'isanțl, intre 
cari și preolulă gr. cat. Meteșiu din Cărpinișiu și învă- 
țătorulă din Buciumi Ioană Lupu, Vasilin Corpade invă- 
țătoră, și alțl notari și birae cu cioportulă fură aduși de 
numiții spre a nu rămână mai pe josă de Iuda.

Nu puțină ne dăre de faptele fără legătură ale ce- 
loră ce se (jtcă pre sine Români, căci incepăndă de a- 
colo la vale toți notarii și biraele cu ciurtji,e loră mari și 
mici la poruncă au alergată La urnă; dintre aceștia pu
temă numi pre notarială din Zlatna Albini, notariulă din 
Eeneșiu, notariulă Nană, totă notari, cari români nu voră 
pute fi niciodată ; apoi notariulă din Șardă Bap Jânos, 
cu toți ai lui din Șardă. Nu mai puțină atențiune me
rită notariulă din Bucerdea vinose Nesztor Miklot, care 
atâtă de frumoși") iți vorbesce, de toți cei cari nu-lă cu- 
nosjă și nu-i sciu faptele i-ar crede, dăr noi ilă seimă 
bine că e ună cameleonă, și numai pe astfelă de căi a 
fostă susținută în oficiu pe conta Româniloră; fiă-i de 
bine, dee Dumnedeu, ca precum se încercă a rădica ne 
mulă românescă pe astfelă de căi, așa să fiă rădicată și 
va(Ja lui. Din lista celoră cu două fețe nu lipsesce nici 
Metes Mozes din Cricău, care tare bine imiteză pre • mâța 
blândă ghiară rău“, cunoscută ne este din tote purtările 
d-sale că ce Română bună e. Spre completarea neo 
nesteloră serviții vine la rănduhl său Clemente I’apiu de 
Galihoi, preotulă Sâniimbrului și admaiistratoră protopo- 
pescă, pre care se vede că nici seminariulă, nici preoția 
nu l’a luminată și duchulă sântă nu l’a încununată cu 
darulă de a’șl iubi neamulă. Și sciți de ce s’a folosită 
fundă întrebată : că de ce a alergată la urnă aducendu-și 
mamelucii cu sine: „că fiindă datoră ia Colleghiulă din 
Aiudă, l’a amenințată că nu-lă mai așteptă decă nu va 
votisa. Frumosă laudă ori scusă 1

Atâtă acestora, câtă și celorlați docenți: Ștefană 
Popă, Georgiu Mitrofană, cari frăescă din sudorea Ro
mânului, pentru ea să joce ceardașă, apoi lui Pap Gyuri 
din Galda inf., ca și lui Șerbană din Gal'hiu, cari se sa 
tură cu căpăii domnesc!, pe cari nu’i desprețuesce nici 
papa Paulă Cosma din NegrelescI fiindă și venătoră, din 
care pricină a venită la Vălău gatându-se prescurile. 
Dumnedeu să le ajute, precum ajută și ei neamului ro
mânescă.

Aceste pasări de nopte trebue să se cundscă de pe 
penele loră pe viiforă și le recomandămă atențiunei pu
blicului română. Cincinatu.

Sciri polițienescl. De câteva săptămâni o parte 
din poporațiunea Brașovului e agitată de ună sgomotă 
caracteristică ce ese din grdpa orășenescă de lemne, sgo
motă ce sămănă cu respirația grea cu gemele a unui 
omă. Sgomotulă se aude sera si noptea. Mulțime de 
6menl adunați pe promenada de josă se ineărcă a’șl es 
plică acesta misteriosă «gomotă ce ese din zidulă celă 
vechiu. Unii au mersă în fantasia loră aprinsă pănă a 
Zice, că în cJidC) se află o ființă de viu îngropată, care 
ar vrea se iesă afară. Chiar poliția a căutată să afle 
acestă ființă și înarmată cu scări s’a suită pe cjidă. A- 
emn spre liniștirea publicului, servăscă spre sciință, că 
in Zidb se încuibase fără grije o cucuvea și portă de 
nașă publ culă în fiăcare sără. Nu-i vorbă, poliția a in
tervenită in acestă neplăcută afacere, der nu din moti- 
vulă, că dOră ar deslega vr’o enigmă, ci fiindă că câțiva 

copii curagioșl vrendă să arZă acea ființă misteriosă, 
făcuseră in gropa de lemne ună focă măricelă, care a 
trebuită să fiă stinsă de polițiă, dedrece ar fi putută lua 
dimensiuni neplăcute.

Duuineca trecută, espresulă Nr. 73 fu surprinsă 
furândă pasări cântărețe. Se vede că în zelulă lui de a 
fura nu se gândise că numărulă de pe căciulă, ce se 
vede de departe, ilă pote trăda.

Luni s’a găsită in colțulă Stradei teatrului ună me- 
dalionă de aură. Păgubașulă ilă pole găsi la polițiă.

Acum câteva dile, luerătorulă de metale Karl 
Scliramm fu găsită fără ocupațiune, avăndă la elă și 
câteva foi scrise da elă insușl, de cuptinsă confusă re
voluționară, cărora insă nu li s’a dată nici o importanță 
dedrece autorulă e ună individă cu mintea mărginită și 
turburată, care acum doi ani a fostă adăpostită intr’ună 
institută de nebuni. Numitulă lucrăloră fu espulsată din 
orașă în comuna sa Leobesdorf.

Acum câteva dile s’a perdută pe drumulă din Ulița 
năgră in Ulița vămii o pipă de spumă de mare ferecată 
cu argintă Aflătorulă binevoiască a o preda la polițiă, 
in schimbulă unei remunerațiunl corespunZătdre ce o va 
primi dela păgubașă.

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

BERLINtl, 11 Noemvre. — După cum 
comunică „Monitorulfl imperiului11, consultațiunea 
medicală ce s’a ținută erl în San-Remo n’a în
lăturată, durere, temerile ce le-a esprimatu din 
nou Dr. Makenzie despre suferința prințului de 
cordnă. O decisiune definitivă se va lua după 
ce se va tace o cercetare microscopică.

Banca imperială refusă lombardarea valo- 
riloru ruse. Disposițiunea acesta se motivdză cu 
conclusulu principiaru luată din parte dătătdre 
de mesură.

CHICAGO, 11 Noemvre. — Lingg, unulu 
dintre anarchistii, a cărorâ esecutare a fostă fixată 
pe adl, s’a împușcată în închisdre prin aprin
derea unei capsule esplosive.

PARIS, 11 Noemvre. — Guvernulu a or
donată cercetare în privința afacerei Wilson ce 
s'a ivită în procesulă Caffarel.

DIVERSE.
Adânci bătrânețe. — In 4>ua de 16 Oetomvre cu

rentă, a încetată din vieță, în comuna Cojasca, plasa 
Ialomița, județulă Dâmbovița, ună locuitoră anume Oprea 
Stângaciu, rudară, In etate de 162 ani; elă era cunos
cută de toți sătenii din localitate, cărora le povestea din 
timpurile cele mai vechi. Numilulă fiindă de o taliă 
înaltă, versta ilă gârbovise atâtă de multă incătă capulă 
ajunsese la mijloculă corpului, cu tdte acestea era sănă- 
tosă și umbla încă după hrană. Dintre copii tăcuți în 
timpulă căsătoriei sale, cea mai mare parte au încetată 
din vieță în vârstă.

Cununiă. Emanoilu Arghiriadi și D-ș6ra Ecaterina 
Voina ișl voră serba cununia religiăsă Duminecă 1 No
emvre la orele 4 p. m. în Sf. Biserică a mănăstirei Si
naia. Adresămă felicitări tinerei părechl 1

Editoră și Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

Astfelu grăi logofătulă și se depărta puțină dela 
ferestră.

Măruță rămase pe gânduri. Sufletulu ei era cu
prinsă de felii de felă de bănueli și nu’și putea (1a seină 
despre pricina care'lă face pe Mateiă să inergă la horă.

Ișl ridică fața ei albă și se uita la Mateiă, se uita 
însă mai cu dinadinsulu ca altădată, par’că voia anume 
să se convingă despre lucruri, cari o nelinișteau.

— De ce mergi la horă?— întrebă Măruță cu
prinsă de unu tremură, — de ce mergi la horă? — 
adause ea, se apropia de ferestră și se apucă cu amân
două manile de dragii ei.

Logofătulă rămase rece la acestă întrebare.
— Nu’țî închipui, Maruțo, că eu merg la horă pentru 

cineva. Crede tu ce’ți spună, căci când m'ain liotărîtă 
să mergu la horă, eram forte năcăjită. Am fostă, e ade
vărată 1 Acum însă am venită să te vădi'i ce mai faci. 
Am venită ... iată așa.... fără să’mi fi trecută prin 
minte că am să viu. Veneam eu și altădată, der arlî 
cum va fi fostă de rendu, am venită mai târdioru. Fără 
se sciu de ce am venită, vădu că aflându-mă lângă tine, 
îmi mai fugu gândurile, mă simtu mai bine și mai mul- 
țămitu.

Gătândă aceste vorbe, Mateiă se apropia erăși de 
ferestră și apucă cu mânile drugii de feru și cum s’a 
fi întemplatti, într’o mână a apucată și mâna Măruței.

Măruță sta și nu dicea nimica. Nu cerca a’șl lua 

mâna de pe drugă, der nici lui Mateiă nu’i trecea așa 
ceva prin minte.

Măruță nu dicea nimica, der inima ei bătea, și 
acestea o simțea ea, și scia că nu bate de geba, deârecc 
într adevăru se simția forte bine.

• De nu ne - ară vedea cineva! îi trecu prin 
minte ca ună fulgeră, der îndată își uita erăși de sine 
și’și plecă capulă spre drugii de fără, er logofătulă 
Matcii) o cuprinse printre drugi, și se uita cu dragă în 
ochii ei plini de focă.

Calulă logofătului începu să se mișce, începu să 
necheze și astfelu Mateiă se întorse cătră gardă, îi 
strigă odată pe nume și negrulu se astâmpără.

Mai stătii puțină și apoi pleca.
Măruță rămase în posiția ei, par’că nici nu băgase 

de semă că Mateiă a plecată, când deodată intră la ea 
în căscioră baba Rada, o femee din satfi, carea lucra 
câte ceva prin curte.

Baba Rada era doctorulă satului și se pricepea 
de totă bine „la tote bâlele și la tâte blesnele“, cum 
dicea ea, „căci suntă multe bole în lume, și decă suntă, 
trebue să fiă pentru fiăcare câte unu lecă-.

Când intră baba Rada, Măruță rămase speriată ca 
și cum s’ar simți vinovată de ceva.

Rada rămase în ușe și băgă de semă că Măruță 
nu-i ca de obiceiu și de aceea o întrebă:

— Ce ni Maruțo, par’că nu ești în tote ale tale.. 
spune’ml ce ai?.... nu cumva tea deochiatu cineva?....

Așa întrebă baba Rada, der Măruță tăcu, și fața-i 
înroșită totă mai roșiă se făcea, și par’că o ardea ceva, 
așa se simția de înferbîntată.

— N’am nimica, leliță Rado, — grăi Măruță în 
cele din urmă. - N’am nimica, der... a fostă aici lo
gofătulă Mateiă, — continuă ea și lacrimile i se iviră 
în ochi.

— Nu-i nici o pricină, — 4>sc rîdendu, — nu-i 
nici o pricină, drăguța mamei, — continuă Rada, se a- 
propiă de ea și o neteZ'i pe frunte.

Măruță era totu cu ochii udi de lacrimi. Se simțea 
însă bine și din acestă clipă nu se mai îndoia că Ma- 
teiu o are dragă.

VI.

Sămbăta în totă loculă este mai multă trebă la 
casa omului, și decă din întâmplare te duci la cineva 
și vedl tote tăbărîte, vedl spălândă și curățindu, atunci 
fără să vrei îți vine în minte idea că a(Jî trebue să 
fiă Sâmbătă.

La moșiă nu este totă așa. . .
La moșiă nu sc pote face deosebire între o <jh 

și alta, căci totdâuna este trebă destulă, și ori câtă 9e 
trudescu trei, patru femei, par’că totă nu suntă în stare 
să le isprăvescă tâte, și par’că totuși o mulțime de lu
cruri rămână nefăcute.

____  (Va urma.)



Nr. 239. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

OunulU l* burau da Viena Bursa de Biieuresci.
din 10 Noemvre st. n. 1887

Rentă da aură 5°/, ...------
Rentă de hărtiă 6’/, . . 99.40 
împrumutată căiloră ferate 

ungare..........................149 25 i
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.20

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostd ung. 
(8-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei cAi- 
Iord ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 113 |

Bonarl rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.55 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi...............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 95

Bonuri croato-slavone . . 104 25
Despăgubire p. dijma de

vind ung.......................... 99 25
împrumutata cu premiu

ung.................................... 123.—
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.20 
Renta de hărtiă austriacă 87.45 
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aurd austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Ac(iunile bănce! austro-

ungare .......................... 889 —
Act. băucel de creditd ung.285.25 
Act. băncel de creditd austr.279 50 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei .................5 93
Napoleon-d’orI .... 9.92
Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livres stcrlingc 125 25

Cota oficială dela 2 Octomvre st. v.

Cump.
Renta română (5%). . 93‘/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

> convert. (6°/0) . . 91 —
!mpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit tone, rural (7°/0) . . 105—

• „ „ (5»/o) ■ 91’/.
» » urban (7°/0) . . 103—
’ • = (6°/0) . 96—

> (5°/c) . • 87*/s
Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14. ■/.
Bancnote austriaco contra aură. . 2.03

1887.

vând.

9,*/a
97—
92—
36 — 

106—
921/.

104—
97—
88*/,

15 —
2.04

Cursulu pieței Brașovă

din 11 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc} . . • . Cump. 8.66 Vând.g 8.69

Argint românesc . . . « 8.60 A 8.65

Napoleon-d’orI .... . » 9 90 • 9.96

Lire turcescl.................. » 11.21 » 11.27

Imperiali...................... » 10.20 » 10.25

Galbeni.......................... 5 90 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6»/o » 101.— » 102.- -

n 9 n 5»/0 « 98.- - 99.—
Ruble RusescI .... » 110.— » 111.’/.
□iscontulă . . . > 7—10°/, pe ană.

TARIFAaininuiriloru si insertiimiloru
1 ■> ■)

AnunciurI în pagina a
Pentru inserțiunl și reclame

IV-a linia de 30 litere garmond fl. 
pagina a III linia ă fi. — cr 10.

— cr. 6.

Pentru repețiri se acordă. ui mătorele raliate:

Sosirea și plecarea trenuriloră și poslelorO în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimine(a.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulă acceleram Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtâ Nr. 318: 1 oră 55 minute după amâcjl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persdne Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amâtjl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

Pentru

M

H

H

Dela 20

repețiri de 3— 4 ori 10°|

H V 5— 8 H • . 15’!0

H H 9—11 H . . 20°|o

n H 12—15 M • • 30°|o

h H 16—20 n • • 40°|o

de repețiri în susîi . . 50nio

2. Dela Buouresci la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ametjL

A. Plecarea posteloril:
Dela Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branil: 12 6re 30 min. după amât)1-

&) fl fl „ Zizinii: 4 ore după ametjl.
c) 11 11 in Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute ndptea.
d) fl 1» la Făgărașu: 4 ore diminâța.
e) fl fl la Săcele-, 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branil la Brașovă: 10 6rc înainte da ametjL 
l>) „ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 6re sera
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 6re dimineța.
e) r Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sâra.

Pentru anunciurl 
voiri și reduceri și peste

ce se publică 
cele însemnate

pe mai multe lunî se 
mai susfi.

făcu în-

Mersuln trenuriloru
Valabilii dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealtt-Budapeata și pe linia Teiusu-Aradîi-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

FredealA-Budapesta
Trenfi 

da 
peradne

Tren Trenfi Trend 
Accelerat lOnmlbua lomul bun

BucurescI

Preâeald 1
7.30
1.14

Budapesta—PredealA

Trenfi Tren
de pers, accelerat

Trenfi 
de pers.

Trenfi 
de 

pendne

Trenfi 
omnlbufl

1

Timișă

Brașov»
Feldiâra
Apatia
Augustinfi 
Homorod ă 
Hașhleu

(
(

( 
(8ighiș6rs 

EDsabetopote 
Mediașă 
Cepaa miei 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăci oneta 
Teisșă 
Aiudtt 
Vințuld de susă 
Uidra 
Cveerdea 
Obiriit 
Apabida

Qiși» 
Nedeșdu 
RMrMfa 
Aghirișă 
Stana
Huiedin 0 
Ciucia
Baâa 
Bratca 
Vadă
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărfiely 
Veneția-OrăȘii

Oradia-mare .
P. LadAty 
■aslsok

( 
(

7 20
7.57
8.24
8.47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
256
3.12
3.46
5.01
5.21

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

1.45

4.01
4.47
5.28
5.59

6.49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2.48
2 56
3 64
4.51
5 28
5 56

2.32

Viena
Budapesta 
Szoluok
P. Lailăny 
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vadă
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gbârbău
Nedișu

CÎUȘÎH

Apabida 
(Jhiriș

Cucerdea

Trenfi 
de 

peraone

10.50
1.33
4.24
10.06
2.15

Trenu 
de 

peradne

6 37
6.58
7.141
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15|
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19
1.16
3.29
6.33

Uidra 
Vințuld de se 
Aiudd
Teiuțfi 
Crăciuneta
Blașd 
Micăsasa 
Copța ode. 
Mediașd 
Elisobetopole 
Siglșăra 
Haș fălea 
Homorod 
Augustină 
Apatia 
Feldidra

Brașovă
Timiștl

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte sântă cele dintre liniile grâse.

1.55
2.53

11.10 —
7.40 2.—

11.05 4.05
2 02 5.47
4.12 7.11
— —

_ 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
— —

10.31
11.00 _
11 19 _
12 33 _

1.01
1.11 _
1.18 _
1.05 _
1.46 __
2.25 __
2.50 --
3.03 _
3.35
4.01 _
4.20 ___
4.55
5.42 _
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37

—
6.20

( — 6.47
( - 11.30 3.28

9.35

7.40
10.42
2.02

4.78

618
9.38 

12.02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6.38

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernencI

Tciiașft- ^radA-Budapesta Budapesta- Aradfi-Teiușfi.

Trenâ Treji Trend de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibna de peru. peradne perudne de persdne omniba-

TeluțA 11.24 — 3.00
1

Viena 11.10 12.10 ___

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —

Șibotă 1.01 — 4.51 otQiDOK 11.35 5.45 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Ai adfi 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 -—

Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —

Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —

Soborșin 6 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —

Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 978 —

Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42
Glogovață 8.28 11 25 Simeria (Piski 10.35 1107 —

Arad fi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szoluok — 2 32 4.5Q Șibotă 11.43 12.— —
— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29

Budapesta _ — fl.20 Alba-Iulia 12.36 12.46
Viena — — 6.05 Teiușfi . 1.29 1.41 —

Aradfi-TiiuIșC.r» Simeria (Piski) Petroțeni

Trenfi Tremfi do Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibna perudne mixt peradno omnlbnu mixt

ArefJfi 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradul Q nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Ndmelh-Șâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vlaga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
TIm9șâs*a 9.02 — 9.08 Petroșeul — — 7.12

Timișfira* Ar ad A Petroșenl—Bluaeria (Piski)

Trenfi de Trenfi do Treiyfi Trenfi Trenfi Treflfi
peruane perBone nmntlms de pere. omnibna mixt

Timlș6ra 6.25 5.00 Petroțeni 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfl — — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu — — 9.62

| Aj*mS& 9.27 — 8.17 Klxaeria — — 10.31


