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Brașovâ, 9 Noemvre 1887.
Ședința de Sâmbătă a camerei francese a 

fostă o .ședință din cele mai fnrtnndse și s’a 
sfeșitu cn demisionarea cabinetului Rouvier.

N’au fostă destulă desbaterile violente din 
aceste dile din causa afacerei deputatului Wilson. 
ci în locu d’a se mai lăsa timpă, spiriteloră să 
se potolăscă și guvernului să se mai recreeze de 
greua luptă din cj’le^e din urmă, deputatulă 
Clâmenceau găsi cu cale ca tocmai acum să in
terpeleze guvernulă asupra situațiunei politice.

Ministrulă președinte Rouvier n’a primită 
ca desbaterea să încdpă nemijlocită. Destulă că 
renta a perdută în timpă de o săptămână ună 
francă în cursă, din causa celoră petrecute în 
cameră și din pricina temeriloră unei eventuale 
crise presidențiale, nu e deci cu cale ca să se 
mai neliniștdscă piâța prin resultatulă desbaterei, 
pricinuindu-se, p6te, pagube de milidne în rentă. 
Din aceste considerațiunî, guvernulă neputendu 
lua asupră’și răspunderea pentru acăsta, a cerută 
să se amâne desbaterea cu șăse cjile, când se să- 
verșesce conversiunea rentei și când apoi pote 
sta la disposițiunea camerei și să dea lămuriri și 
asupra situațiunei politice.

Acostă declarațiune a guvernului, precum și 
avertismsnlulă că desbaterea acăsta va aduce că
derea lui, n’a ajutată îiimică. Deputatulă C16- 
menceau începîi a vorbi despre insultele ce se 
aruncă republicei în față de cătră monarchiștl, 
despre disordinea ce domnesce în administrația, 
despre frecările ce esistă între justiția și poliția; 
acăstă stare nu se mai p6te suferi, dtce elă, căci 
dăcă ar fi să se ivescă ceva din afară, țăra tre- 
bue să scie cine o conduce, cine are autoritatea 
și la cine să se adreseze. „Amănându-se des
baterea, vreți să câștigați timpă; dăr să vă feriți 
de a câștiga timpă; nenorocirea nu aștăptă!11.

Cu aceste cuvinte încheiâ Clâmenceau vor
birea sa, camera respinse propunerea guvernului 
d’a se amena desbaterea și astfelu miniștrii se 
duseră imediată la președintele republicei și’i 
presentară dimisiunea loră.

Dăcă ținemă sămă că ună monarchistă a 
făcută să ia afacerea Wilson proporțiuni atâtă 
de periculdse chiar pentru esistența republicei; 
că monarchiștii au făcută să se destitue prefectulu 
poliției din Parisu ca fiindă complice lui Wilson 
și au provocată demisiunea ministrului de justițiă; 
că monarchiștii, și anume drăpta regalistă a fă
cută se cacjă guvernulă votândă contra amânărei 
desbaterei și pentru propunerea republicanului 
Clemenceau: atunci cu dreptă cuvântă se p6te 
«jice, că republicanii sapă ei înșiși republicei gr6pa, 
lucrândă în interesulă monarchiștiloru, cari pre
cum vedemă sein profiți cu o deosabită dibăciă 
de greșălele republicanilor!!.

încurajați de aceste succese monarchiștii și 
pentru ca să aducă și mai mare zăpăcâlă în
tre republicani, unu bonapartistu sta gata în 
ședința de Sâmbătă să câră. ca președintele Grâvy 
să fiă pusă în stare de acusațiune, negreșită pen
tru miseriile seu mai bine (jisu pentru punctele 
de acusațiune amintite mai susu și în care intră 
și afacerea Wilson, ce înșiși republicanii le au 
ridicată contra guvernului loră.

Până aci nu voră ajunge lucrurile, dăr des
tulă că posițiunea președintelui republicei e forte 
critică și prin urmare merită cuvenita atențiune 
scirile ce sosescu din Parisă, că în cele din urmă 
grâua crisă internă totă îlă va sili să-și dea de
misiunea.

Și înt’adevără grea sarcină duce pe umerii 
săi bătrânulă președinte Grâvy, avendu a con
duce republica cu nisce republicani desbinați, 
cari s’au făcută vestiți prin desele răsturnări de 
guverne. Ddr pe câtă de grea e sarcina, pe 
atâtă de mare e meritulă lui d’a fi scăpată pănă 

acum republica de tdte crisele ce au trecută peste 
capulă ei.

Vorba e însă, putâ-va încă președintele re
publicei să mai supbrte greutățile, cu care-i este 
împreunată oficiulu său, și să mai apere esistența 
republicei de loviturile ce i le dă și de sgudui- 
turile ce i le pricinuescă aceste’stăii anarchice ?

P6te că republicanii nu se gândescu seriosu 
la acăsta, se gândescă însă monarchiștii, cari stau 
la pândă și aștăptă din 4' m 4> momentulu în 
care să îtnbrâncâscă republica în grdpa ce repede 
i-o sapă înșiși fii ei.

Mesaginlti tronului italiana.
Parlamentulă italiană s’a deschisă de cătră 

regele cu următorulă discursu ală tronului:
Tare prin armele sale, sigură de alianțele sale și 

amică cu tole guvernele, Italia pășesce mereu înainte in 
familia stateloră celoră mari și se mișcă astăcjl în ace
iași liniă cu ele. Eără grijă deci parlamentulă se pote 
consacra cultp'ărei afacerilor^ interne. Reforme urgente 
se aș'eptă cu nerăbdare. (Mesagiulă enumără aceste re
forme).

Ultimulă bugetă a apărută îngreuiată prin sporirea 
cheltueliloră pentru armată și marină, fără ca pentru a- 
ceea să se fi conturbată echilibrulă financiară. In anulă 
financiară curentă a trebuită se se facă o nouă sporire 
trecătore a cheltueliloră militare și a acelora pentru con- 
strucțiuni publice.

Trebue să lichilămu trecutulă și in viitori! sg luămă 
astfeliu de măsuri, incâtu, după învingerea greutăților!! 
actuale, ori-ce pretențiune la creditulă publică pentru căi 
ferate nouă se se restrîngă in margini clare și înguste. 
Deeă, precum am deplină încredere, se va susțină pacea, 
nu se voră mai ivi în bugetă cheliueli militare estra or
dinare; atunci vomă pută da financeloră nostre o basă 
neclintită. Se voră propune măsuri pentru suportarea 
mai ușdră a noueloră sarcine și in îndeplinirea promisi- 
uniloră pentru restabilirea elasticității bugetului, pentru 
ca să se asigure stabilitatea unei bune administrațiuni fi 
nanciare.

Tăie dorințele și ostenelele mele, pre :um și ale gu
vernului meu, suntă îndreptate ac}* întru susținerea păcii, 
care ne pare neapărată necesară pentru esecutarea re- 
formeloră năstre civile și pentru rea'isarea bunei stări a 
poporului, care e cea mai ferbinte dorință a ndstrâ In 
acăstă dorință și trebuință de pace alte state mari ale 
Europei suntă sinceră unite cu noi. Și acolo, în afară 
de Europa, unde soldatulă italiană, chiar eă4endă pe câm- 
pulă de luptă a convinsă pe inimică despre vitejia ita
liană ; chiar acolo, unde pregătimă o drăptă acțiune mi
litară, avemă de scopă pacea, care corăspunJe dreptului 
nostru.

După ce regele se provocă la cuvintele es- 
piimate de regele Victoru Emanuelu cu ocasiunea 
unei festivități: „Piemontul^, mied în teritorin, 
a fostă mare prin ideile sale, ce le-a representatd1*, 
discnrsulu tronului încheia astfeliu:

Italia de adi nu are nici de cum ună ideală mai 
puțină sublimă. Numai câtă vreme rămânemă fideli prin- 
cipieloru, cărora națiunea are a-le mulțătni viăța sa și 
casa mea gloria sa, și tâtă vreme noi ne afirmămă uniți 
pe calea libertății, vomă asigura Italiei pentru totdăuna 
simpatiele poporeloră și răsplata norocului.

întrunirea Polonilorti în Posen.
In numărulă trecută amă comunicată, că in Posen 

s’a ținută o itnposantă întrunire polonă, care a protestată 
în conica măsurei luate de guvernulă prusiană, prin care 
se scăte din’scăle limba polonă.

Adunarea a fostă cercetată de peste 3000 de Po
loni venițl din tdte părțile Prusiei. Diferiți oratori din 
tole clasele societății, notabili, burgesl, țărani, preoți, au 
accentuată nedreptatea și desavantagiele, ce resultă din 
acăstă măsură pentru totalitatea Poloniloră, precum și 
pentru fiă care singuratică în privința politică, religiăsă 
și economică. S’a cetită ună protestă în cantra in'ertji- 

cerei limbei polone în scdle, făcendu se apelă la dreptulă 
divină ș» umană, Ia tractate, la promisiunile regiloru pru
sian! și primiloră președinți. Prolestulă a fostă primită 
cu aclamațiune.

Canonieulă Kantecki propuse mijldee de apărare 
contra măsuriloră prusienescl de desnaționalisare a Po- 
loniloră :

Resoluțiunea luată pe temeiulă acestei vorbiri o- 
bligă casa părintescă, pe proprietarii de pămăntă și pe 
preoți se îngrijască, ca copiii dmeniloră aflători în servi- 
ciulă loră să fiă instruațl în cetirea și scrierea limbei po
lone. S’a alesă ună comitetă pentru imprășfiarea de 
abecedare și catechisme între poporă. Deputății dietall 
poloni au fostă invitați să îngrijască pe cale parlamen
tară pentru înlăturarea acestoră neajunsuri. Totă deo
dată se trimită o telegramă omagială cătră papa prin e- 
piscopulă Ledochowsky.

La acestă adunare au fostă de față și representanțl 
ai pressei polone din Varșovia și din Galiția. Adunarea 
a fostă fdrte însuflețită și a decursă fără să se turbure 
liniștea.

Pregătiri (le răsboiu rasesci.
piarele germane aducu mereu sciri despre 

însemnate mișcări de trupe rusescl la granița ru- 
sdscă dinspre Germania și Austro-Ungaria.

„Kblnische Zeitung“ e informată din Peters- 
burgu, că la gara din Kietv se încarcă de mai multe 
dile tunuri de câmpii și se trimită spre graniță 
la Kowno și Winitza. De asemenea s’au trimisă, 
se dice, mari cantități de provisiuni de munițiă 
la graniță, precum și unu transportă de 106 va- 
gone încărcate cu pusei. Din causa acestoră 
transporturi, pe linia ferată a Kiewului e între
ruptă circulațiunea trenuriloră de marfă.

SOIRILE VILEI.
Mâne sără, Marți, d-lă Mihailu Pauliană, astronomă 

dela observatorul^ din Parisă, va țină dela orele 8 îna
inte o conferință In sila gimnasiului română din locă. 
Va vorbi despre cosmogonie (creațiunea universului). A- 
Iragemă atențiunea publicului asupra acestei interesante 
conferințe a eruditului astronomă. Totodată accentuămă 
anume, că conferința va începe precisă la 8 ore.

—x —
In delegațiunea austriacă, făcându-i se ministrului 

de răsboiu imputarea, că prea s’a grăbită cu introdu
cerea puscei „Mannlieher' și că trebuia să mai probeze 
și altele, ministrulă răspunse, că nu pite lua asupră-și 
respunderea, cumcă situațiunea politică europenă ar da 
in adevără destulă timpă pentru astfeliu de esperimente. 
De aceea trebue repede înarmată oștirea cu pusei nouă.

—x—
Dtaruhl rusescă din O lesa „Novosyiski Telegraf”, 

într’ună ariieolă scrisă d’ună militară, discută importanța 
atitudine} României în viitorulu resboiu dintre Austro- 
Ungaria și Rusia și arată avantagiele pe cai e le ar avă 
România, deeă nu se va da de partea Austriei, ci de 
partea Rusiei.

— x —
Sub titlulă „Ospe ilustru» cetimu în foia italiană 

„11 Dalma'a” din Zara, dela 9 Noemvre: -De câteva 
tjile se află între noi d. Nic. Densușianu, literată ro
mână, membru corespondentă ală Academiei de sciințe 
din Bucures I. Va rămâne câteva 4>le ca să consulte 
unele opuri istorice în biblioteca „Paravia* și în cea 
gimnasială, urmându-ș! apoi călătoria prin Ragusa, unde 
are intențiune să facă unele studii în archiva republicei.

—x—
Sfântulu Sinodli alii Sfintei biserici autocefale or

todoxe române din România este convocată în sesiune 
de tdmnă pe 4>ua de Vineri, 6 Noemvre.

—x—
Din Blașiu ni se scriu următărele ca întâmpinare 

la imputarea publicată în „Gazetă*, că comercianții ro
mâni de acolo nu suntă sprijiniți: „Domnule Redactoră! 
Cetindă în unulă din Nrii precedențl ai .Gazetei” im
putarea ce ni se face nouă ăstoră din Blașiu din causă, 
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că nu sprijinimă pe neguțătorii români, nu potă să trecO 
lucrulO sub tăcere, ci rtspundă că: datorința nostră ea 
Români e ea să trsgemă călră ai noștri și sâ-i spriji- 
nimâ, acesta inse numai atunci ni se pote eu dreptulă 
pretinde, când neguțătorii streini pe lângă că ne ară în
șela cu marfa lorii, ne ară cere unii preță mai mare seu 
când pentru asemenea preții ne-ară vinde marfa mai rea 
ca Românii ceea ce in casulă de față nu se întâmplă 
Acomodeze-se însă neguțătorii români celoril streini și 
atunci voră pută esperia spre bucuria lord și a nostră, 
că voră fi îmbrățișată*. — Comercianții români să ia 
acid de acestea.

—x—
Consilierul^ ministerială de finanțe din Pesta Je- 

keltalussy, oină in vărstă de 60 de ani, MercurI s’a sin- 
U' isă, aruncându-se din ctagia'ti ală IlI-lea ală palatului 
ministeriului de finanțe. Causa sinuciderii pănă acuma 
nu se scie. Se susține, că in timpulă din urmă ar fi 
pătimită în gradă mare de o bolă de nervi, și astfelă 
sinuciderea o ar fi comisă într’ună momentă de al 
terarer

—x—
Ni se comunică dm Blașu, că d-lă Dr. Ales. Popă 

s’a numită medică ală seminariului, implinindu se ast- 
felă o vechiă dorință d’a se înlătura unele neajunsuri 
higienice și de intertențiune in acelă instituia.

— x—
„L’lndependance Roumaine* publică o scrisore a 

d-lui Al. Ciurcu, prin care acesta declară că n’a pri
mită nici o comunicare, care se confirme scirea că s’a 
revocntă decretulă prin care d sa a fostă revocată. Nu- 
mitulă rjtară s’a și informată că în adevără nu s’a re
vocată decretulă. De altmintrelea d lă Al. Ciurcu nici 
n’a cerută acesta.

—x—
D-!ă Jlihaiu Cirlea și d șor.i Zoe Popii facă cu

noscută cununia loră ce s’a celebr tă in Tergulă-Mure 
șului la 8 (20) Noemvre a. c. in biserica gieco-orientală 
de acolo. — Le trimitemă felicitări căldurose!

—x—
— X —

In luna Oclomvre s’au întâmplată in Pesta 16 sinu
cideri, și anume: 5 s’au spânzurată, 7 s’au inpușeată, 3 
s’au înecată și 1 s’a otrăvită. — Tristă statistică!

—x —
In Lugoșă s’au furată giuvaergiului Sternlicht de 

nisce făptuitori ne. unoseuți cesurl și lanțuri de aură și 
de argintă, tabacherl de argintă, brățări, cercei și alte 
mărfuri de aură și de argintă în valâre de 1400 fi.

—x —
Vinerea trecută in Viena au fostă arși patru mi- 

lione și patru sute de mii fiorini vechi, in lomlă cărora 
voră ave să apară bancnote none. Milmnele acestea au 
fostă duse la loculă destinată pentru ardere pe trei că 
ruțe, in 51 saci. După ce s’a constatată intlegitatea si- 
gileloră, sacii au fostă aruncați pe lândă în flacăra unui_ 
colosală cuptoră, ce odiniâră servea pentru arderea por
țelanului. Totă procederea arderei s’a săvârșită în timpă 
de 6ră, după care s’a constatată oficiosă pe cale pro- 
tocoleră, că din tăie bancnotele n’au rămasă deeâtă păr 
țile constitutive ale văpseleloră folosite la fabricarea loră 

—x—
Cu privire la donațiunea de 100 milione a baro

nului Hirsch, despre care s’a vorbită aiâtă de mnltă, 
âtă ce scrie „Kolnische Zeitung* : „Baronulă Hirsch face 
să se desmintă noutatea de ună dară de 100 miliâne

pentru societățile de binefacere israelite, noutate că
reia nu i am dată de altmintrelea creijământă. In fine, 
la Parisă, la baronulă Hirsch, unde a fostă adl diminâță 
unulă din raportorii noștri, noutatea n’a fostă nici des 
mințită niel confirmată. Baronulă este de altmintrelî în 
Ungaria acum. Totuși, putemă afirma că baronulă Hirsch 
are intr’adevără inlențiunea să consacre sume conside
rabile intențiuniloră israelite, francese și străine, și mai 
cu semă la scoli profesionale în Galiția și în România.'

Limba franceză predată Româniloru fără profesore, 
în timpă de ună ană. — L'mba engleză predată Româ
niloru fără profesoră în timpă de ună ană. (fiare lim- 
bistice săptămânale pentru Iote claseie, redactate în ro- 
mânesce (cu pronunțarea figurată) de d-nulă H. Loliiot, 
profesoră la liceulă sf. Gheorghe, în București. — Me
tode pentru a Invita singurii a scrie și a vorbi limba 
franceză și cea engleză.

Prețulă abonamentului: Pentru limba franceză: Ună 
ană (cursulă completă), 9 florini; —șese luni, 4 II, 50 
or.; — trei luni, 2 fi. 25 cr.

Pentru limba engleză: Ună ană (cursulă completă), 
18 florini; șese luni, 9 fl.; — trei luni, 4 11. 50 cr.

Cererile de abonamente se adresâză : D-lui H Lol
liot, Bulevardulă Elisabefa, Băile Eforiei. — Bucuresci 
(România.)

• Convorbiri literare» revistă sub direcția d-lui Ia- 
cobă Negruți, cuprinde următorulă sumai ă în Nr. 8 pe 
Noemvre 1887: Ștefană Velovanu: Raportuiă între sciință 
și artă. — G. I. Lahovari: Hârtii vechi. — A. Costinu: 
încercări critice. — Xenofonă C. Gheorghiu: Studii de 
literatura franceză (Racine). — Cervates: Don Quigote 
de la Mancha, trad. de S. G. VârgolicI (urmare). — T. 
Hobeanu: Ac)I; Cântecă vechiu (poesii). — T. M : Psi
hologia empirică (notiță bibliografică). — Bibliografie. — 
Corespondență.

De pe la Mureșu, Noemvre 18s7.
Onorate Domnule Redactoiă !

Acum după-ce s’au sfârșită și alegerile dietale su
plimentare, și prin urmare sgomotulă alegeriloră s’a do
molită, spiritele agitate s’au liniștită, capetele sparte s’au 
vindecată, închișii s’au eliberată, băuturile și-au perdută 
din putere și liniștea s’a restabilită, să facemă, deși 
târcjiu, o constatare:

Și acum ca și în anii precedenți la alegeri, a tre
buită cu regretă să conslatămă, că solidaritatea între noi 
încă n’a sosită și că ne va mai costa multă ostenelă. 
multă bătaiă de capă și buciumare deșârtă, până ce toți 
fii națiunei nâslre voră fi una, se voră înlrepune, cum 
ar trebui, pentru causa naționa’ă, până ce voră observa 
cu sânțeniă decisiunile luate în comună de fruntașii po
porului nostru. Da! A trebuită să vedemă și să celimn 
cum adurmeeau mulți, dintre cei chiătnațl a păzi abținerea, 
papricașulă, vinulă, vinarsulă și crucerii de trădare a> 
sângelui. Și decă ne vomă ne mi a cerceta causa de- 
serlărei loră, vomă ajunge negreșită la resultatulă, că 
acesta o comită său din lipsa unei inime bine sâmțitâre, 
perfide și conduse de interesă personală, său din igno
ranță și miseriă. Față cu cei dinlâiu n’avemă altă de 
observată, deeâtă numai a’i lăsa în plata Domnului ca 
pe nisce unelte tu-ălose ale dușmaniloră. Față de ultimii 
insă mai este speranță de îndreptare. Aici dâr trebuie 
să ne oprimă, ca să ne întrebămă, cari ară fi mijlâcele 
acomodate pentru sanarea acestui rău?

Ună singură mijlocă sigură numai, care să deștepte 
și pe cei indiferenți, este, după cum credă eu. Autori
tățile ndstre bisericescl-șeolare ară trebui, în in'eresulă 
bine sâmțită ală causei ce-o susținemă, să se informeze

priț^AiMxiii sei despre starea materială a tuturoră preo- 
liloWffp apoi să le dea sfatnlă a procura tină cjiartt, care 
apără sinceră drepturile nostre lață cu contrarii și anume 
așa, că tei cu stare să solvâscă abonamentulă din punga 
loră, âr cei ce din nefericire au a se lupta cu mai multe 
greutăți, să plătâscă din ajulărele ce le capătă. Prooe- 
dândă așa, credă, că numărulă oiloră rătăcite s’ară mai 
micșora

Voră fi ținândă pote autoritățile bisericesc!, că aici 
e vorba de politică. Nu e politică, e numai împlinirea 
unei daiorințe adevărate, pentru ca cu atâtă mai vâr- 
tosă să se potă desvolta binele credincioșiloră, pentru 
că e o rușine și peta pe întrâga națiune, cu atâtă 
mai multă pe cleră, când ești întâmpinată din partea 
unui preotă cu o întrebare ca acâsta: „Ce mai spună 
gazete.e, fi va bâtaiă ori nu? Eu totă așa am aurită, că 
va veni âr Muscalii ’n țâră". Spuneți mi nu e rușine?! 
Ună oină, c are șl petrece totă tinerețea la scdlă să-ți 
vorbescă ast felă! Alta ar fi. când ar trebui să consi
deri, că respectivulă e încungiurată de-o numerdsă fa- 
railiă, pentru prevederea căreia cu cele necesare îi tre- 
buesce multă luptă; indignațiunea însă trebue să se mă- 
reseă, când ai de a vorbi despre ună omă, care n’are nici 
familiă grea, nici e în stare de neînvidiată.

In ce respectă se pâte susțină ună preotă la po- 
porulă său, când elă ca competentă a’i îndrepta pașii 
pentru a-lă abate dela rău, la întrebarea unui fiu sufle- 
tescă ală său, că d. e. «Merge voră la alegeri ori nu, 
și cui să’i de votulă?« ii răspunde ore cum naivă : „D’apoi 
fătulă meu, nici eu nu sciu, ce să (jică?* Țăranulă ro
mână nu voiesce a comite nitnică, ce ar fi în detrimen- 
tulă Romanității. Acum când esperiâză elă, că a făcută 
ună pasă greșită în privința acâsta, care preotulă trebuia 
să’lă împiedice, ce credeți, in ce considerațiune mai ia 
elă pe preotă? Afară de acesta pentru preotulă dela sate 
ună diară e o neprețuită comâră de cunoscințe și învă
țături bjne pentru vieța practică. Se vede der că nu 
este vorba de politică, ci de ună espedientă de a pro
mova binele, moralitatea, care în cjilele nostre are lipsă 
atâtă de mare de confirmare.

Și apoi nu’i ertată să se neglige nici datorințele, 
ce le au preoții cătră națiune ca fii ai aceleia. Și apoi 
decă acesta voimă se o ajungeină, trebue ca înșiși capii 
se dee eseinple și prin faptele loră să însuflețâseă și pe 
credincioși, ca așa să pdtă lucra în unire și cu succesă.

Cu câtă preoții noștri, chiar cei mai măricei, se 
voră amesteca mai desă printre poporă, dându’i sfaturi 
și povețe, cu atâtă mai bine le voră merge, vor fi și mai 
respectați și mai iubiți. Atunci mai bine ș’ar cundsce 
omenii, cari iar adera din totă sullitulă, și vorbele ve- 
ninose, lingușitore ș’ar pierde ori ce valore. Pentru a 
cresce preoți poporali bani, tinerii candidați de preoțiă 
să nu se crâscă, sub cuvântă de obediență, într’o supu
nere ârbă, ună care servilismă, care trebue regretată. 
Sumeția grosolană, împreunată cu o despecțiune de ur
gisită, precumă și slugărnicia și lingușirile măgulîlăre ar 
trebui să fiă condamnate precum însăși religia le con
damnă reeomandândă numai modestia. Să se cultiveze 
dâr spirite mai liberale, mai resolute, mai gata de jertfire, 
spirite adevărată folositore biscricei și națiunei, er nu 
să tremure de tâtă umbra.

In fine ar trebui, ca Românii nici odată să nu 
trâcă a.șa ușoră peste socotelile păsto"iloră noștri sufle- 
tescl, ci să-i tragă la răspundere pentru faptele loră, și 
să-i facă atențl la chiămarea loră, er aceia, cari nu

(13) EOIEETONO.

LOGOFETULU MAT fii V
NOVELĂ

— Ce face domnișornlă ? — întrebă furioșii Mateiă.
— De, de, și elă ca omulii,.... e băiată tenâru și 

crescută la scolă, —- clise p’aci ’ncolo Bădița. — A 
venită la boerulu ca ospe. — Curată ospe, — adause 
ea, ■— căci stă p’aci mima de vr’o cinci dile și cunosce 
tote fetele din sată.

Mateiă începu sâ’.șî primble manile prin păru și 
se uita cruntă de totu la cârciumăriță.

— Bagă de semă, Rădițo! — grăi rară și apăsată 
logofâtulu și pleca năcăjită.

** *
Sera nu se culcă logofâtulii ca de obiceiă la 

otacii, ci merse la o șiră de pae și se sui chiar în 
verfulu ei și se puse ’sâ se odihneseă, par’că anume 
ca sâ fiă deschilinitu de ceilalți omeni, ce erau prin 
prejură.

Logofâtuh'i se trânti pe spate în verfulă șirei și 
se acoperi cu pae, așa că numai peptulii și capulă îi 
erau afară.

Elu privea la cerulă senină, care era plinu de 
stele și se cugeta la Măruță. Câte un momentu de 
disgustu îlu apuca și se silea sâ dea altceva de gândit 
minței sale, der acesta nu era cu putință. Se întreba 

singură câte odată, că la ce’să făcute stelele, ce ne fo- 
losescă ele nouâ ? cu tote acestea când sta și nu'și pu
tea răspunde, se simțea erăși mâhnită și bănuelele îlă 
munceau așa de tare, încâtu nu mai avea astâmpără. 
Se svercolea în pae și căuta se’și afle o posiție, carea 
să fiă mai priinciosă somnului, și cum se totă svercolea, 
deodată se întorse pe stânga și cum se întorse, zări în 
depărtare o lumina care licărea.

Era în sătulă unde se afla boerulă, era cliiară în 
casele boerului, și după ce cu iuțela fulgerului măsură 
în mintea sa distanțele, rămase la convingerea că acea 
lumină este tocmai în căsciora unde se afla de obiceiă 
Măruță.

Se întorse erăși pe spate, se cugeta la Măruță, 
der totuși neliniștea lui era mare. S'cose ceasulit din 
buzunaru, se uită repede la elă și îlă băga erăși în 
buzunară. „La câtă este?" se întrebă singură și scose 
din nou ceasulă și abia a doua oră a observată că 
este după două-spre-dece. Se întorse erăși pe stânga 
și se uita la acea lumină din satu, care cum era sin
gura lumină în acea parte, apărea ca ună luceferii. 
Ii făcea bine acea lumină și se bucura în sine întocmai 
cum se bucură marinarulu, care după o furtună grea 
zăresce pe ceră o scântee de lumină. — Elu nu credea 
că Râdița a spusă, adevărată ceea ce a spusă elă nu 
credea că Măruță ar fi în stare sâ facă aceea ce spu
nea cârciumăriță.

Unu simții de fericire îlă cuprinse cum vedea a 

cea lumină, și cu câtă o privea mai multă, totu mai 
multă erescea și fericirea lui, căci în mintea sa vedea 
pe Măruță că stă gânditore și plânge, i se părea că 
aude ceva, și ceea ce audia i se părea că este vocea 
plânsă a ei. Deodată se sculă, căci era tocmai în 
clipa când sâ afipescă, și cum sta în picidre, se uita 
tot la sată, totă la acea lumină, der acum nu îlu mai 
impresiona ca mai nainte, ci din contră îi făcea râu. 
Se trânti erăși pe pae, cercă sâ adorină, însă nu’i era 
cu putință.

Totă ndptea a fostă totu mișcată și nici nu ați
pea puțină și nici nu începea a visa și se scula din 
nou, și de câte-ori se scula, de atâtea-ori se mărea a 
amărîciunea lui.

VII.
Dimineța când s’a sculată se simțea de totu 

obosită.
Nu scia ce sâ începă și o zăpăcelă mare îi apăsa 

capulă s6u.
Eră tristă și gânditorii.
I’este (li și-a vâdutu elu cum și-a vâdutu de tre

buri și așa pe la dece s’a întâlnită cu unu omă, care 
venea tocmai dela curte. Acesta între noutățile ce ’i 
le-a împărtășită logofătului i-a spusă totdeodată, că a 
venită pe la coconulu Nae unu ospe nou, domnișorulă 
Manolache, și că acesta este de totu bogată seu celă 
puțină așa se arată, deorece a scormonită totă curtea 
cu bacșișurile, ce le aruncă în drepta și în stânga. 
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s’arti îndrepta nici așa, să fii sacrificați pentru binele 
comunii,

De ce se nu facemil ce ne stă in putere, cu mij- 
loce legali? De ce să ne uităm! numai a lene cum con
trarii ne subjugă din ce în ce mai greu ? De ce să c-on- 
cedemă, ca ei să se amestece în treburile nostre? Cu 
lasă mă să te lasă, nu vomă ajunge nici cândă la cale 
er blăslemulă nemului întregii cade pe aceia, cari potă 
și nu facă ! — Nistore —

Urarea Peleșului.
Marți, 3 Noemvre. a 18 aniversare a căsătoriei Re 

gelui și Reginei României, d. Dimitrie Sturdza, ministrul! 
culteloră și ală instruc-ținnei publice, care venise la Si
naia din ajună, însărcinată fiind! din partea consiliului 
de miniș'ri, a presentată Maiestăților! loră ună fărte 
frumosă buchet! de flori, rostindu le și urmălorea cu
vântare :

Sire! Ddmnă!
Dumnedeu a Totă Puterniculă, care iudrepiezl pașii 

omenescl și reguleză destinele popâreloru, a revărsată 
asupra României tote harurile sale, — dându-ne ună 
Rege, care prin înțe'epciunea sa a înființată Regatulă ro
mână și prin vitej;ă a întărită patria, — dându-ne o Re
gină, care slrălucesce nu numai prin virtuți, ci prin ge- 
niulă Ei propriu — făcendă ca prin Suveranii noștri 
numele României să tiă pronunțată pretutindeni cu onore 
și respectă.

Consiliul! de miniștri m’a însărcinată să depună 
în acestă cji de sărbătOre la piciorele Tronului Maiesfă- 
țiloră Vostre felicitările sale cele mai respectuăse și să 
Vă ureză cu țera întrăgă ani mulțl și fericiți pe Tro
nul! regală ală României, pe care l’ațl întemeiată pe cre
dință și iubire!

Maiestățile Loră au mulțumită într’ună modă fdrte 
căldurosă d-lui ministru Sturdza, însărcinându-lă toto
dată a arăta întregului consiliu de miniștri câtă au tostă 
de adâncă mișeațl priinindă urările loră la aniversarea 
acestei tji e, care este atâtă de scumpă in viața Loră.

Se luă apoi dejunul!. Masa era forte frumosă im 
podobită cu flori, verdeață și o fântână improvisată care 
arunca apă.

Pe la sfârșitul! dejunului, d. ministru Sturdza a 
ridicată următorul! toast!:

Sire 1 DOmnă!
Se spunea, din timpuri străveahl. că o comoră de 

aurulă cel! mai lină împodobită cu petriie cele mai 
scumpe se află afundată adâncă în fundurile Rinului. 
Sa spunea că acâstă comăiă era neprețuită, și că cine 
o va sc6te la lumină și șl va însuși o, acela va fi puter
nică și fericită. Nu se scie dâcă cineva vre odată a a- 
flată acea comoră.

Ceea ce e sigură insă, este că Românii posedă 
astădl o comoră a loră propriă, eu multă mai scumpă 
și mai neprețuită decâtă aceea de care vorbesc! timpu
rile trecute. Sigură e că ei posedă o comdră viă și mai 
neprețuită, vâdută de ochii tuturoră. Sigură e că la 
vederea acestei comori inimile nostre crescă, se infa- 
rescă și se oțâlescă. Sigură e că acea comoră din a- 
cestă rnăreță Castelă râspâudesce asupra întregului po 
pnră mărire și fericire Sigură e că niciodată și nicăeri 
comoră mai scumpă nu a fostă păstrată decâtă aceea 
pe care o păstreză Castelul! Peleșă în Suveranii noștri 
multă iubiți.

Să ne permiteți deci, Sire și Domnă, să bernă cu 
toții din tătă inima în sănătatea Maiestățiloră Vostre, 
ca să domniți mulțl și nenumărați ani, reînoindă și mă- 
rindă în fiecare ană fericirea și puterea acestui frumosă 
Regată!

Să trăițl la mulțî ani!
După aceea D. V. Alexandri închină în sănătatea 

Maiestățiloră Loră, citindă și următdrea poesiă întitulată:

Urarea Peleșului.
Dintre dspeți' de frunte
Celă mai drăgălașă, msi mică, 
Eu copilă vioiu de munte
Saltă pe masă și Vă tjică:
Tu Regină și Tu Rege
Vă închină ală meu prinosă: 
Totă ce dorulă meu culege 
De sub Ceră mai prețiosă,
Fală, flori și fericire,
Zimbetulă lui Dumnedeu,
A poporului iubire.
Traiu lungă după gândulă meu.
Tu cu mâna ȚI vitejească.
Tu cu-o mână de minuni
Pentru țera Românâscă 
Impletit-ațî miri cununi.
Amândoi sunteți de o sămă,
Amândoi Vă completați,
Tu părinte și Tu mamă
A vitejiloră bărbați.

Bunurile ’mbelșugate
Din ceră cadă pe-amândoi.
Noi cu suflete curate, 
Dregemă astăzi pentru Voi.

Cu ocasia acestei tfilf, Maiestățile Loră au primită 
numărâse telegrame de felicitare din mai multe părți ale 
țârei, conținândă nouă dovedi de iubire și devotamentă.

Stelpula lai Vodă în Vama.
Cetirnu în „Revista politică.
Se scie că acestă stâlpă de petră a fostă ridicată 

în sătulă Vama din munții Bucovinei de Mihai Raeoviță 
Voevodă la anulă 7224. Pe cele patru părți ale stâ'pu- 
lui se află o inscripție românâscă, care deslușesce mai 
de aprdpe timpulă și întâmplarea care l’a făcută pe 
Mihai Racovița se ridice atestă stâlpă. Inscripția de pe 
stâlpă, acuma numai puțină se pote descifra fiindă stersă 
de ploe și de alte înriurințe ale timpului. Din în
tâmplare am dată de ună manuscriptă românescă, înti
tulată : >Mortea lui Avelă.“ Manuscriptulă este legată 
și forte bine conservată. Proprietarulă manuscriptului 
ne-a spusă, că mdrtea lui Avelă este scrisă de mâna 
unui boeră din Fălticeni, Fotachi durea. Răsfoind! acest 
manuscriptă, am dată pe pagina din urmă de o notiță 
care se refere la stâlpul! lui Vodă, și care cuprinde și 
cea mai mare parte a inscripției de pe stâlpă. Notița 
amintită începe astfel!:

>Copie scdsă de pe stâlpulă lui Mihaiu Voevodă 
Racoviță, ce este la sătulă Vama în Bucovina, și l’au 
pusă când au fostă cu Tatarii în țera ungurâscă de au 
prădată întru a treilea domnie la 7224 (1716.) Sco- 
s’am acestă copie pe cum s’au putută cunosce slo
vele, fiindă stricate cele mai multe rânduri și slove. 
1802 mart. 24."

I. Partea spre medă-di.

f Din mila lui Mihaiu Racoviza Voevodă ț și oblă- 
duitoră a tâte Moldova la leală 7224 (1716) a treia 
lândă a Domniei mele, redicat’am! totă puternica îm
părăție turcâscă cu mulțime de oaste asupra Nemților!, 
și la trecătore multă pradă s’au făcută umbândă prin 
țara Moldovei, despre partea Nemțiloră, poftindu-i și che- 
mându i o sumă din boerii Moldovei și din cei mai cu 
cinste — din boeri-------—_—---------(mai departe nu
se p6te ceti).

11. Partea despre răsărită.
Cu o sumă de Nemți, și Moldoveni, Munteni, Un

gureni, Sârbi, câtă-va adunătură; și așa fără de veste 
ne-au lovită la scaunulă nostru în Iași, cu gândă ca 
să-lă iee, cum au luată pe Vodă cutarele, pe Nicolai 
Navrocordatu, Domnul! Muntenie, și cu dânsulă scaunul 
țării din Bucuresct și l’au dusă la Săbii; âr noi în aju- 
torulă lui Dumnedeu i-am biruită și i am răsipită, și așa 
movilă i-am făcută din trupurile loră, și la capă cruci, 
și cerdacă cătră movilă am făcută lângă pricinuitorii cei 
mai mari în potriva cetății, unde au fostă și răsboiulă 
în lași — — — — — — — — (mai departe nu se 
păte ceti).

III. Partea spre medulă nopții.
Acestă stâlpă când am mersă pin munții ce se 

chiamă Mestecănișă și pin muntele Suhardulă, pogorân- 
du-ne pin Coșna și așa am eșit! în țara ungurâscă în
tr’ună sală anume Rogna, și de acolo înpreună cu Ha- 
nulă, și cu mulțime de Tatari, prădîndă, artjind! pănă 
la cetate Bistriții, pi am incunjurat’o de tâte părțile, și 
s’au dată, numai cetate singură au rămasă, adecă am 
slobozit! Tatarii în pradă trecândă de mâncată la Un
gureni de a face, și să intârsă prin Maramoreșă a prăda 
Maramoreșulă, câtă a și robi în sale, care s’a pomeni 
la Ungureni, și așa ne-am intorsă cu pace, numai Ta
tarii au avută---------------- ---------aflându-se-------------
(nu se pote ceti mai departe.)

IV. Partea spre apusă.
Iordaci Cantacozino vel comis------ și acâstă grab

nică robie s’au făcută în pământulă Moldovii ți țării ungu
resc!, s’au făcut din pricina ghenărardor din Ardâl anume 
Ștefan Știnv... ghinărarulă de Săbii, și baronă Tedeteg 
ghinerarulă de Brașău, Santamoi ghinărară de Bistriț, 
oare peniru aeâsta să de samă dinaintea lui Dumnetjeu 
la înfricoșatulă giudeță, că pentru multă lăcomie a loră 
trimițendu i ca pe tâlhari în țară pentru dobânda loră 
cu atâta robie —----------în Vamă------------------ (mai de
parte nu se pote ceti).

Constatămă cu bucurie, că fundamentulă pe care 
este aședată stâlpulă, este acuma restaurată și forte bine 
îngrijită de cătră locuitorii din Vama în urma stăruinței 
și ingrijirei d-lui Vasilie lonașcu, notară comunală din 
Vamă. Atestă restaurare a stâlpului este a doua, căci 
el! a mai fostă restaurată la anulă 1848. Atuncea adecă 
era stâlpulă cumpănită, și abia se ținea. Boerulă Panaite 
Moldovană, socrulă lui Nițucă Cocinsehi, fostului primară 
din Câmpulung!, vă<)end! că se năruesee acestă monu
ment ă istorică, a pusă de l’au îndreptată pe spesele sale, 
și i-au făcută temelie bună și trainică ceea ce se pole 
vedea din o inscripție făcută de Panaite Moldovană la 
anulă 1848 la temelia stâlpului.

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

PARIS, 20 Noemvre. — Gr6vy a avută 
o convorbire mai lungă cu Freycinet, care a 
declaratu că nu se va da îndârâtă dela nici o 
ostenâlă de a forma cabinetul». Tei minarea crisei 
nu se așteptă înainte de Marți. S£ra totuld a 
decursă în liniște în Paris.

BELGRADU, 20 Noemvre. — Până acum 
nu s’a confirmată din nici o parte scirea privi- 
tdre la presupusele măsuri ale guvernului bnl- 
garu contra representantului Serbiei.

PARIS, 20 Noemvre. — Fracțiunile întru
nite ale stângei au hotărâtă că o ședință ple
nară e neoportună în timpulă de față.
Editoră și Redactor! responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

N’a spusă altceva, și ori câtă a mai întrebată 
Mateiă, n’a aflată aceea ce a vrută să afle.

I’e la 5 ore sera a plecată Mateiă cătră sată și 
cum era necăjită în sufletul! sân, nici nu băgă de semă 
pe unde se află. Deodată aude unu rîsă ascuțită și o 
vorbă înțîglată; se opresce în locă, tresare și uitân- 
du-se speriată în drepta și în stânga, vede că se află 
tocmai pe lângă curtea boerescă.

„Ce va fi la curte?" îi trecu prin minte logofă
tului și plină de temere porni încetă cătră gardulu, 
care încunjură încăperile boerescl, și cum mergea, erba 
cea uscată și bălăriile de prin prejură trosneau în calea 
lui și’i era năcaz! că umbletul! său face sgomotu așa 
de mare.

Fiind! acum lângă gardă, se propti puțină ca să 
se uite în curte. Când se propti binișoră, sburară de 
prin prejură din nisce nuele sumedenie de vrăbii spe
riate, ceea ce atrase luarea aminte a celoră din curte.

Logofătul! se trase puțină înapoi; inima îi bătea 
tare.

îi era groză că-lă voră fi băgată de semă cei din 
curte, și că-lă va întreba cineva, ce caută p’acolo pe 
la cesurile astea?

După ce a stătu o bună bucată de vreme în aș
teptare, se plecă din nou la gardă și se uită printre 
nuele.

în curte erau Ia masă coconul! Nae arăndașulu, 

cocona Eleftera și domnișorul! Manolaclie, ospele 
acestora.

Erau la cafea.
Măruță venise să strângă de pe masă și cum se 

apropiase de coconulă Manolaclie, acesta o atinse cu 
degetele pe la bărbie și o întrebă cum o chiamă.

Logofâtulă Mateiă vădii acesta și era mai să ame- 
țescă de năcază. Inima lui bătea mai tare ca pănă 
acum și lui, cum i se împăinjinaseră ochii de furie, i 
se păru că Măruță n’a roșită, ba că nici măcar! nu s’a 
mișcată, ceea ce în realitate nu era decât! părero.

Sciți însă că din păreri se născu tote bănuelile, 
și cu deosebire pentru Mateiă, în momentele în care se 
afla, a fostă destulă ca să i-se pară ceva, ca elu să’șî 
esă din fire, să devină furios! și să gândescă la felă 
de felu de lucruri.

Atâtu a fostă de ajunsă.
N’a mersă nici în curte, n’a stătu nici lângă gardă. 

A plecată însă în drumul! său mâhnită așa de tare, 
încâtu îi era greu să facă ceva cu temeiu decă s’ar fi 
apucată de vre-o trebă, îi era greu chiar să și mergă. 
Negru i s’a făcută înaintea ochiloră și o luă în lun
gul! drumului. I-aru fi părută bine să aibă calul! la 
sine, să încalece, căci piciorele i se îngreunaseră, și o 
sfârșelă îlu cuprinse în totu corpul!, încâtu sta să pice 
în drumu.

într’ună târiliu d’abia d’abia a ajunsă la otacu. 
Se puse josă și după câte-va clipe dioendu în gândulă 
său: „Stai tu Maruțo!" se ridică erăși în piciore.

Era pe înserate.
Mai mulțî inși veniră să se plângă de câte ceva. 

La începută logofătulă nu prea lua semă la vorbele ce 
i-le spunea unul! seu altul!, der după aceea ascultând! 
plângerea unei babe, se repedi la bucătarul! George 
și’i trase două palme, încât! bietul! om! s’a luat! de 
gânduri.

Nu era vinovat! bucătarul!, der logofătul! n’a 
băgat! bine de semă la cele ce i le-a fostă spusă baba 
adineaorea.

Toți cei de prin prejură se uitau unii la alții și 
nu diccau nimicii; vedeau că logofătulă c cătrănită.

Mateiă pleca la mașină, îșî aruncă ochii în arman! 
la grămedile de grâu, ce erau coperite cu pologe, ocoli 
șira de pae, și cum mergea cu capul! plecată, nu vedea 
pe nimeni din prejma lui. Deodată se’mpedecă de o 
Țigancă. O apucă de code și o aruncă lovind’o cu pi
ciorul!.

— Nu țî-am spusă, păcătos’o, să nu umbli cu 
pipa pe lângă pae? — grăi elu și plecă p’aci încolo.

Biata Țigană țipa, er muncitorii alergară într’acolo. 
Logofătul! audindu sgomotulu, îșî întârse capul! 

înapoi, și cum vădii pe Țiganca încă totu la pămentu, 
îi părea rău de ce a făcută. Băgă mâna în buzunar!, 
scose o bucată de cinci lei și mergendu spre ea, i-o 
aruncă pe pămentu.

Ține nenorocit’o, altă dată să-ți bagi mintea în 
capă! (Va urma)
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jHruuin la burați de Vtjr.a
din 18 Noemvre at. n. 1887.

Rentă de aură 5C, 0 ... 98 60
Rentă de hârtii 5’/, . . 98.60 
ImprumutulQ c&ilorQ ferate 

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) ... 95—

Amortisarea datoriei
lord ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) 

Amortisarea datoriei 
lori) ferate de osta uug. 
(3-a emisiune) . . . .112 25

Bonuri
Bonuri
Bonuri 

mișfi
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 40

căl

câi-

rurale ungare . . 104.50 
cu cl. d6 sortare 104.25 
rurale Banat-Ti-
............................  104 25 

cu cl. de sortare 104 25

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

vină ung........................
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 122 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinuiui . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 88 — 
Renta de arg. austr. . . 81.10
Renta de aură austr. . . 11170 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro

ungare........................  888 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 
Act. băncel de credită austr .273.70 
Argintulu —. — Galbinl

împărătesei ................5 93
Napoleon-d’orl .... 9.95
Mărci 100 imp. germ. . . 61.72 
Londra 10 Livres sterlinge 125 25

99.—

Bnrsa <le Bueuresei.

Cota oficială dela 31 Octomvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5%). . 93>/a 9P/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/c) 105— 106—

» n ii 6°/q) 91’/4 92>/4
• • urban (7°/0) 103— 104—
» . (6°/0) - 96— 97—
> ’ (5’/,) . 87*/, 88>/a

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14-V. 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

TARIFA
aiiuiituriloiTi si insertiumlorii

•) ■) ■> I
Anunciuri în pagina a 

Pentru inserțiuni și reclame

IV-a linia de 30 litere garinond fl.
pagina a III linia â fi. — cr 10.

— cr. 6

Pentru repețiri se acordă uruiătorele raliate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • 10°|

,, » 5 $ H • . . IS’lo

„ „ „ 9-H H • • 20-|o

„ „ „ 12-15 n ■ . 30°o

„ „ „ 1B-20 15 • . • 40°!o

Dela 20 de repețiri în susu • . . 50’ o

Pentru anunciuri ce se pu blică pe mai multe luni se faefl în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai SUSU.

Cursu'u pieței Brașovu
din 19 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cu mp. 8.64 Vând. 8.66

Argint românesc ... » 8.55 • 8.60
'Japoleou-d’orl..................... » 9.89 • 9 95

Lire turcesc!.......................... • 11.22 > 11.25

Imperial!.............................. , * 10.22 • 10.25

Galben!.................................. * 5 89 » 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 • > 101.— • 102.--

» ’ » 5°/0 • n 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!..................... > 110.— » ui.1/,
Dțscontulă ... • 7—10°/. pe ană.

Sosirea și plecarea Irenuriloru și posteloru io Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu Ia Feșta:
de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minufă dimineța.

2 Dela Brașovu la Bucuresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjî.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Feșta la Brașovu:

de persOne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametp- 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amătp.

A
la

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenul O

Trenulă 
Trenulă

«o
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
»

■n

n

Dela
Ti

Din
n

•rt

. Plecarea posteloru: 
lieșnovil-Ztrnesci-Brană: 12 ore 30 min. după amâdi 
Zizinil: 4 Ore după amedi.
Stcuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nOptea. 
Făgărașir. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 6re dimineța.

Sosirea posteloru:
Rișnovu-Ztrnesci-Brunii la Brașovă : 10 ore inainle da ametp. 
Zizină la Brașovă: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 bre sâra 
Făyărașu la Brașovă: 2 6re dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Brașov0
w

)>
n
1»

în 
)a 
la

B

Mersulu trenurilor!!
Valabilu dela I luniu st. n. 1886.

pe linia rredeaJfl-Biulapesta și pe linia T«?i?iș51-l.radil-Bisdape9ta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predeald-Buiiapesârt — IPredealti

Bucurescl

Fredealu
| i
il rimișă

Brașov#
Feldiâra
Apatia
Augustină

| Homorodfl
Hașfaleu

M

Trenfi | Tren Trenfi 
de

persone

Trenă
accelerat omnlbua oînnibu»

___________________________

Trenă Tren j Trenă
de pera. accelerat de pers.

i ---- . ----------

Trenă 
de 

peradne

Treflă 
omuihua

ll
(
i

(
(itighiijura 

Elisabetopole 
MediașQ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușă 
Aiudd 
Vințula de 3usă 
Uiora 
Cncerdea 
Sbirisă 
Apahida 

fluțiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriș# 
Stana 
Huiediuî 
Ciuda 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mez6-Telegd 
l’ugyi-Văsărhely 
Veneția-Oră^ii

( 
(

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
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

I 7.30
1.14

1.45

2.32

Viena
Sudapesta
Szolnok
?. Ladâny
Oradea mare

Venția-Orăijii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vădii
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhârbSu
Nedișu

Clușiu

Apahida 
hhiriș

Cacerdea

(
/
1

1

7.11
2.02

4.78

8.58
9.28

10.31

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
6.05

6.20
6.38

-Iradia-mare 

P. Ladăgy 
SrolBok 
Buda-p«»ta

Viena

Trenă 
de 

peradne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

Trena 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.2ij
7.56
8.18
8 58 
9.15j
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

lliora 
Vințulfl de 
Aiudti
Toiață
■ îrăciuneld 
Blașn 
’iicăsasa 
Cenșa mit 
"odiaștl 
ălisabetopale 
dlgișfira 
Hașfalen 
Uomorod 
Augustind 
Apatia 
Feldiâra

3rașovi
Timișa

susfi

(

Predealu

Bucuresc!

5.37

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

(
(

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

Nota: Orele de ndpte suntfl cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXJ Brașovfi. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesc!

Budapesta- Iradii-TeiiișU.

Trenă Tre iă Trenă do Ti*nQ de Trenă
omnlbua de pers. persdne peradne de peradne amnibm

TelnșU 
Alba-Iulia

1
11.10 12.1011.24 — 3.00 Viena —

11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 _
Vințulfl de josă 12.30 — 4.22 SvUuok 11.20 12.41 — 1
Șibotfi 
Orăștia

1.01 — 4.51 11.35 6.45 —
1.32 — 5.18 Arați ti 4.30 6.— —

Sitneria (Hski) 2.32 — 6 15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 _  j
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauli.șă 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 5 30 — 8.46 Soborșin 7 26 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 9.58 _
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42 — *
Glogovată 8.28 — il 25 Simeri8 (Piski 10.35 1107 —
Arad ti 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( — 2 32 4.oQ

5.12
Șibotfl 11.43 12.— —

— — Viuțulă de josă 12 18 12.29 —
^Stadapeata _ - 1 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena 6.05 TelRțft , 1.29 1.41 —

AradU-TlB^tșftra Siaaeria (Piski) Petroțenl

Trenă Trenă de TreDQ Trenă de Trenă Trenă
omnibur c*ra6n0 mixt pendne omnlboi mixt

Aradft 5.48 6.05 Nimeri» 2.42
Aradultt nou 0.19 — 6.33 Streiu — _ 3.25
Năatolh-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegti 

Pui
— — 4.16

Vinga 7.16 — 7.29 — — 5.11
Orczifalva 
Merczifa'va

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

— 5.58
— — — — — 6.40 1

5 Timișâva 9.02 — 9.08 Petroțenl — — 7.12

1
2

Ti m iș4ra-Aradii Petreșent—Sliaaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
pere du e peradne nmnlhr.j de para. □mnlbna mixt

ro imișdra 6.25 5.00 Petroșeui 6.10
Merczifalva I - — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulti nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Arad 6 9.27 1 8.17 SiBiarlf» — — 10.31


