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Ministraliî Brătianu și Românii ardeleni.
I.

Brașovu, 16 Ianuariu 1886.
Venirnă adl a ne împlini o datoria națională 

și de onăre, răspundendu la espectorările, ce le-a 
făcută cu privire la Românii ardeleni d-lă Ionă 
Brătianu, mioistrulă-președinte ală României, îna
inte cu cinci săptămâni, în discursulă său din 
ședința dela 4 Decernvre 1885 a Senatului ro
mână.

In starea de plânsă, în care ne găsimă aiji 
noi Românii ardeleni, politicesce și economicesce 
trântiți la pămentă și esploatați făr’ de milă în 
esclusivulă interesă ală unei rasse, ce tinde a ne 
înghiți individualitatea națională, ne cade tărte 
greu și este fărte durerosu pentru noi d’a ne ve- 
dă constrînși să ne apărămu în contra unoră 
imputări, ce le adresăză Româniloră ardeleni șe- 
fulă cabinetului română, imputări în împrejură
rile actuale de-o consecință multă mai gravă 
pentru noi, decâtă ca să ne fiă ertată a-le în
tâmpina cu tăcere său chiar cu indiferență.

Recunăscemă, că, vrendă a ne împlini a- 
căstă datoriă, ne aflămă față c’ună distinsă 
omă de stată, care multă a luptată și multe 
merite și - a câștigată pentru nămulă româ- 
nescu dintre Dunăre și Carpați și care, ca 
unulă ce conduce și astă4i destinele Româ
niei, este nu numai îndreptățită, dăr chiar obli
gată de-a veghia asupra intereseloră țărei sale și 
a nu suferi să i se creeze dificultăți acestei țări 
prin nesocotința, fiă a unoră străini său a unoru 
Români; recunăscemă că ministrulă Brătianu nu
mai constrînsă fiindă prin atacurile oposițiuaei a 
făcută acea declarare în Senată privităre la mă
sura de espulsare a Româniloră ardeleni.

Tăte aceste le recunăscemă, dăr totodată 
credemă a fi în dreptă să ceremă, noi Ardelenii, 
recanăscere pentru recunăscere.

D. primă-ministru Brătianu fiindă combă
tută în Senată, că a luată o măsură nedrăptă 
și nelegală în contra unoră Români Ardeleni, a 
trebuită negreșită să arate motivele, ce l’au con
dusă când a subsemnată ordinulă de espulsare 
din țără a acestoră Ardeleni.

N’are nimeni dreptulă d’a se amesteca în 
afacerile altuia, mai alesă când acesta este mi- 
nistrulă-președinte ală unui stată esternă inde
pendentă.

Nici nouă, celoră cari luptămă pentru 
causa română ardelănă în acestă organă de pu 
blicitate, nu ni-a trecută prin gândă vreodată 
d’a ne amesteca în trebile guvernului României, 
dăr suntemă ămeni independenți, cari servimă

nostre. Noi, cari ne cunăscemă țera, cari din generații | spre vestă, de ărăce Austro-Ungaria procede la regularea 
în generații amă luptată ca să aducemă acâstă țâră unde 
este, să ne lăsațl în pace, se ne regulămă noi politica 
năstră, căci noi nu venirnă să vă dărnă lecțiune d-văstre, 
nu ne amestecămă în luptele,'cari le aveți în contra Un- 
guriloră și Sașiloră, și numai atunci ați ave dreptate 
să vă amestecați în afacerile năstre, decă ne-amă ame
steca și noi în luptele d-văstre.“

Repetămă, că recunăscemu bucurosă totă 
ceea ce este și altfelă nu păte fi, dăr ceremă 
recunoscere pentru recunoscere.

Recunăscemă, că este dificilă și delicata si- 
tuațiunea României și că datoră este întâiulă mi
nistru ală țărei să caute a paralisâ pe toți aceia, 
cari „suscităză greutăți guvernului și țărei"; dăr 
rugămu pe d. ministru Brătianu să recunăscă a- 
semenea, că și Românii ardeleni se află într’o si- 
tuațiune mai multă decâtă dificilă și că prin 
urmare și aceștia au dreptulă de a pretinde ca 
să nu fi se facă greutăți din partea guvernului 
română.

D-lui Ionă Brătianu 
cută, că adversarii noștri,
căce, ne insinuă și ne acusă mereu, 
tendințe ascunse și periculăse statului și tronului, 
cari ni - ar îndemna a face pressiune asupra 
Româniloră de dincolo și a guvernului loră în 
favărea aceloră pretinse tendințe și planuri sub
versive. D-lă primă-ministru însuși ne spune în 
discursulă său, că ei bănuescă și pe Românii 
din România că „ar fi înțeleși cu noi ca să 
facă revoluțiune în Austro-Ungaria."

Dăcă asemeni bănuell potă fi stricăciăse 
Româniloră din regatulă independentă, 
mai stricăciăse voră fi ele pentru noi,
cei asupriți și trântiți la pămentă de irredenta 
maghiară ?

D. ministru Brătianu de sigură că nu sya 
gândită la consecințele fatale, ce le potă avă cu
vintele sale pentru noi Românii de dincăce, când 
— implicându-ne într’o afacere particulară, ce 
privea numai eâteva persăne, cari au lucrată de 
capulă loră, a ridicată în contra năstră Imputa
rea, că „amă voi să dămă direcțiune politicei 
statului română."

Din nenorocire consecințele s’au ivită încă 
mai înainte de ce s’a tipărită discursulă d-lui 
Brătianu în „Monitorulă oficială". Intrăga pres- 
să maghiară, în frunte cu-organele ministrului- 
președinte ungurescă, s’a grăbită a esploata cu
vintele d-lui Ionă Brătianu în contra conducă- 
toriloră poporului română de dincăce.

Ministrulă Brătianu ne dă sfatulă ca să 
luptămă aici acasă și să nu ne amestecămă 
în afacerile României. Binevoiăscă a ne spune

porțiloru de feră. Mai departe s’ar putea desființa acum 
in faptă și capitulațiunile, deși acestea mai esistă numai 
de formă, de bre ce autoritățile române nu mai pună 
ia disposițiune funcționariloră consulari brachium saeculare. 
Din contră să intenționeză încheiarea unui tractată pen
tru a se ajuta reciprocă in afaceri de dreptă. România 
ar putea să propună și încheiarea unei convențiunl epi
demice, a căreia primire atârnă de acolo, dăcă România 
îșl va întocmi sistemulă veterinară după modelulă austro- 
ungară, precum a făcută acăsta Sârbia. Aceste tractate, 
care regulâză in modă durabilă raporturile economice cu 
România, să se presinte ambeloră parlamente (austriacă 

ungară) independentă de proiectele pactului.Și

trebue să-i fiă cunos- 
a Româniloră de din- 

că amă avă

cu câtă 
Românii

Demonstrațianile din Dresda.
In ședința dela 26 Ianuariu a camerei de- 

putațiloră din Pesta, ministrulă președinte Tis za 
a răspunsă la interpelarea deputatului O 1 a y 
asupra demonstrațiuniloră antimaghiare 
făcute de gimnasticii germani în Dresda, cu 
ocasiunea festivității ținute acolo în anulă trecută. 
Ministrulă Tisza cjise:

Despre scenele scandalose, demne de a fi dojenite, 
întâmplate în Dresda, am aflată ca fiecare altulă din (fiare, 
și totă așa am aflată, că chiar arangiatorii și președinții 
festivității gimnastice șî-au esprimată părerea loră de rău 
față cu ospeț.i unguri și că au hotărîlă să așede tn ar- 
chivă cununa ungurâscă cu panclicele. In urma acestei 
procederl a conducerei reuniunei de sine se înțelege, că 
nu e necesară d’a cere și o altă satisfacțiă, deărece ni
menea nu p6te dice, că slegurile seu colorile ungurescl 
au fostă vătămate fără a se da satisfacțiă.

Interpelantulă a declarată, că nu e mulță- 
mită cu răspunsulă; elă ceti ună raportă ală 
unui (jiară despre scenele din Dresda, vorbi des
pre Schulverein, despre Germanii din Austria și 
încheiâ, provocându guvernulă să detragă debi- 
tulă poștală făiei „Deutsche Zeitung."

Ministrulă președinte replică, că elă nu p6te 
concede a se discuta în camera deputațiloră un
guri afaceri, cari privescă pe cealaltă parte a 
monarchiei. Că în Dresda s’au călcată cu pi- 
ciărele steagurile său colorile ungurescl, precum 

nicidecum din 
informațiunile oficiale esistente. Răspunsulă
dice interpelantulă, nu se vede

se

ună organă independentă române’scă din Ardălă d-lă primă-ministru dăcă noi Romanii de dincăce de 
și de aceea credemă, că ne este ertată a avă o Carpați namu luptată pentru drepturile năstre 
părere independentă asupra faptei acesteia a gu-. Ș* atunci, când nici pomenire nu era de 
vernului română, tocmai așa precum iertată ne regată română independentă, când principatele ro- 
este a ne pronunța asupra fapteloră analăge ce mâne despărțite^ și desbinate erau esploatate, de 
se isăvârșescă din partea guverneioră altoru state, străini n modulă celă mai barbară? Binevoiăscă

In casulu de față suntemu cu atatu mai a ne lumina despre aceea, când, prin cine, în ce
' . . . . A ___ •____v ______ 1 _ O , v A • •

îndreptățiți d’a avă opiniunea năstră propriă, 
cu câtă se tractăză de espulsarea unoră compa- 
trioți și conaționali ai noștri în nisce împreju
rări, ce stau în legătură c’ună regretabilă eve- 
nimentă, care a produsă mare turburare în pa
tria năstră.

Prin urmare, dăcă d. ministru-președinte Bră- 
tianu s’ar fi mărginită la motivarea espulsărei 
celoră șăse Ardeleni, n’amă fi avută nirnică de 
<Ș.isu altceva, decâtă a ne esprima independentă 
părerea despre aceea, dăcă bine său rău a lucrată 
guvernulă română în casulă acesta.

Dăr d. primă-ministru nu s’a mărginită la 
afacerea celoră șăse espulsați, ci a trasă în dis- 
cusiune și pe Românii de dincăce vorbindă urmă- 
tărele:

,Amă (fisă iu totdăuna Româniloră de peste Car
pați ; să nu voiți ca d-v6stră să dațl direcțiune politicei

împrejurări și unde s’a făcută de cătră Românii 
de dincăce de Carpați încercarea de-a înfluînța 
politica guvernului română ?

Convențiunea cu România.
Discuțiunile conferinței vamale ținute în Viena 

asupra tractatului tarifelor^, cu România s’au ter
minată. Jfltă ce se scrie din Viena:

Conferința vamală șl-a dată silința să pregălâscă 
ună textă ală convenției comerciale câtă să păte de pre
cisă, care să esclucjă ori ce îndoielă; mai departe s’a 
silită să asigure prin taxe vamale corăspundătăre pentru 
industria Ardealului și Bucovinei, posibilitatea esportului 
in România. In viitorele conferințe se v desbate con
venția căilor ferate și tractatulă de navigațiune. Se cu
getă la întrunirea într’o convenția vamală a diferiLeloră 
învoieli, privitore la căile ferate, încheiate cu România. 
Tractatul de navigațiune va cădâ bine esportului română

ia la cunoscință.
Morala fabulei: față cu cei

Tisza se părtă ca pră plecată slugă 
cei mici, ca ună „Jupiter“, 
lari vercll pe nașă, s’ar vedă eșindă fulgere din 
ochi. Ochelarii îlă facă să rămână ună „Jupi- 
teră fără fulgere."

mari și tari d. 
ăr față cu 

și dacă n’ar avă oche-

Convenția comercială austro ungara-română,
„Telegrafulă" din Bucuresci se ocupă în- 

tr’ună articulă de fondă de convenția comercială, 
răspuncjendă la articululă lui „Pester Lloyd" din 
(jilele trecute, pe care l’amă publicată și noi în re- 
sumată. Etă ce scrie oficiosulă (fiară din Bucu
resci, care negreșită că esprimă vederile cercuri- 
loră guvernamentale române.

Nu polta de polemică ne face să ne ocupămă cu 
arlicolulă publicată de »Pester Lloyd “ în numărulO său 
de la 21 st. n. și reprodusă de noi ieri. Avemă convin
gerea că cu Ungurii nu se pote discuta; ori ce ai dice, 
ori câte probe ai aduna, orl-ce ai face, dăcă Ungurulă 
are interesă să spuie contrarulă, îlă va spune. D’altmin- 
trell, șovinismulă unguresă e destulă de bine cunoscută 
în totă lumea, pentru ca să-lă mai recomandămă.

Trecemă der peste acusarea că »autoritățile vamale 
române nu aplică aceeași măsură Austriei și Ungariei» 
părtinindă pe cea dântei.
putea, pentru a opune acusarea 
timă redactoriloră dela «Pester 
făcută esportului nostru de vite, 
aducemă probe ori-când. Dar,

Amă putea cere probe; amă 
la acusare, să reamin- 
Lloyd“ șicanele ce s’au 
și noi amă fi gata să 

la ce ne-ar folosi tăie
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aceste? Ungurii nu voră voi să recunâscă adevărulă și 
voriî repeta acusarea la infinită.

Nu putemii însă face același lucru cu constatarea 
deosebirii ce esistâ între Austria și Ungaria, față cu noi, 
în materie economică.... In diferite rânduri, atacândă 
cestiunea relațiuniloră nâstre comerciale, amă insistată 
asupra acestei deosebiri și asupra grelei posițiuni în care 
suntemă puși, când e vorba de legături economice cu 
monarchia vecină. Austria e ună stată industrială; fi- 
resce că ea face agricultură, dâr nu îndestulă pentru sa
tisfacerea tuturoră trebuințeloră sale: carnea și pânea, 
adică vitele și cerealele, găsescă deci în Austria o piață 
sigură.

Nu e totă așa cu Ungaria; acâsta e țâră agricolă; 
industria ei e rudimentală și anume din acele indus! ri; 
cari suntă mai directă legate eu agricultura ; principala 
ei producere însă, ca și la noi, este și rămâne încă pe 
multă vreme agricultura.

Cu Austria înțelege orl-cine că relațiunile nâstre 
potă fi fârte limpezi; pe când ea ne furnisâză cu arti
cole industriale, pe care țâra nâstră nu le produce, noi o 
furnisămă cu vite și cereale.

Dâr cum să facemă cu Ungaria? Agricultori și noi 
și dânsa, e fatală să ne ciocnimă pe piață, e fatală ca 
să ne refuze piața sa internă. Și cum concordatulă 
vamalo-comercială dintre Austria și Ungaria impune uneia 
d’a aplica măsurile vamale tluate de cealaltă; și cum, 
de când situațiunea politică internă din Austria o face 
p’acesta să nu pâtă avea nici o energiă făță cu Ungaria; 
și cum Ungurii suntă forte încăpăținațl, mai cu sâmă în 
daraverile materiale și fârte puțină respectuoși pentru 
dreptu și morală, ajungemă la următârea situațiune:

Pe când noi facemă tâte înlesnirile importului Au- 
tro-Ungaru, tâte șicanile și zaticnirile se făcu esportului 
nostru.

Esperiență amă făcută, și încă prea bogată; espor- 
tulă nostru de vite, sub ^pretestulă fârte comodă ală 
epizootiei, a suferită cele mai mari loviri. Și Austria a 
tăcută, a suferită și nimică n’a putută face. Carnea la 
Viena a atinsă prețuri fabulâse; și protestările consuma- 
toriloră, protestările autoritățiloră, ca consiliulă munici
pală din Viena, contra închiderei fruntarieloră din spre 
România, zadarnice au remasă și perdute în vântă. Un
garia a făcută ce-a vrută.

Iată dâr cum stămă ; avemă interese armonice cu 
Austria și cu totulă contrare cu ale Ungariei. Dămă 
fără a primi în schimbă, decătă puțină lucru. Ce să fa
cemă? Cum să ne arangiămă? Ne-amă pusă de mii de 
ori acâstă întrebare; și noi, ca și cei din Pesta și Viena, 
suntemă convinși, că ună răsboiu vamală între România 
și Austro-Ungaria ar fi o calamitate; dâr cum să-lă în- 
lăturămă ?

Le e ușoră Unguriloră să cjică: »ceremă satisfa
cerea intereseloră unguresc!;“ greutatea e însă d’a îm
păca aceste interese cu cele austriace, și apoi totalulă 
acestora cu interesele României. Când două sâu mai 
multe puteri lucrâză în âre-carl condițiunl asupra unui 
corpă, acțiunea loră se represintă prin resultantă ; dâr cum 
se potă combina interesele ungare cu cele austriace 
când ele suntă contrare?

Ori cum ar fi, pentru momenlă n’avemă decâtă să 
așteptămă propunerile austro-ungare, pentru a ne hotărî. 
Trebue să fiă însă bine stabilită de pe acum, că cu teri 
agricole n’avemu nici unu interesă se încheiămu conven- 
țiunî și că refusămă orice tratări cu Austro-Ungaria decă 
acâsta nu însemnă d,ecâtu Ungaria.

Câtă despre amenințările lui „ Pester Lloyd,» le tre- 
cemă cu vederea; ună răsboiu vamală ar fi totă așa de 
rău pentru amândouă părțile, âr nu mai rău pentru noi.

SOIRILE BILEI.
In ședința dela 20 Noemvre n. anulă trecută a 

comitetului »Associațiunii transilvane» s’a presentală ună 
contractă de donațiune pentru casulă de mârte, încheiată 
între Ioană Romană, repausată, fostă advocată în Fă- 
gărașă și soția sa. Din acestă contractă resultă, că 
„Asociațiunea transilvană* este designată esecutoră ală 
disposițiuniloră răposatului, conformă cărora după mârtea 
soției dânsului, eredii aceleia voră fi datori din venitulă 
casei Nr. 558 din Făgărașă în totă anulă a pune la 
disposițiunea „Associațiunii* celă puțină câte 600 fi. 
spre formarea unei fundațiuni, care să pârte numele ră
posatului spre scopulă înaintării industriei și comerciulni 
între Români; afară de acestea totă din venitulă acelei 
case să se formeze două stipendii de câte 60 fl. pentru 
rudele răposatului din Hennig, car! voră cerceta gimna- 
siulă sâu alte scoli, âr în lipsa acestora pentru alțl 
tineri români fără diferință de confesiune. Comitetulă 
primi a fi »Associațiunea» esecutoră ală disposițiuniloră 
răposatului, dispunândă totodată a se asigura dreptulă 
de servitute ală »Associațiumi« asupra casei din Făgărașă. 
Cu esecutarea conclusului se încredință membrulă co
mitetului P. Cosma, ca representantă ală «Associațiunii*.

— Fapta acâsta a răposatului șterge multe din păcatele 
comise în viâța sa. Dâ aceea îi 4icemi-* ’11c^ odată: 
fiă’i țărina ușâră și de Dumnezeu ca ultimulă lui faptă 
să servâscă altora de învățătură I

—x—
A mai .pricopsită' minisfrtilă „Trefort* pe preoții 

gr. or. din Bucholz Ionă Ivanta și Vasilie Ivanta cu 
câte 50 fl. Dumnedeu să’i ierte!

—x—
D-lă Ioană Gaăl aliasă Gaelă, funcționară la poștă 

în Șimleulu-Silvaniei, fiindă acusată de «frații* lui de 
cruce Unguri, că e „irredentistăf fu transferată la 
Oroshâza lângă Seghedină. D-sa așa de »mare Română» 
a fostă și e și a<|I, încâtă nici cu sora nici cu fratele 
său n’a vorbită românesce, ci totă numai în limba un- 
gurâscă, și totuși Ungarii l’au acusată că e irredentistă.
— Asta-i răsplata celoră ce-șl renâgă nâmulă, din care 
au eșită.

—x—
După cum spune «Magyar Polgar/ poliția din Alba- 

Iulia a arestată pe învățătorulă scâlei elementare cato
lice de acolo, Gonczi, și pe soția sa. Se cjice, că ei ară 
fi omorîtă acum șâpte ani pe ună călugără franciscană.

—x—
In filele trecute în Dolha, comit. Ugocea, ună gen- 

darmă a împușcată pe sergentulă său maioră, Iuliu Bu- 
teanu, în localulă gendarmeriei, la vaietele sergentului 
maioră a venilă ună alto gendarmă în ajutoră, însă și 
acesta fu împușcată. Ucigașulă în urmă s’a împușcată 
și pe sine,

—x—
Fâiei ungurescl .Szekely Nemzel“ i-a intentată d. 

Ioană Vașadi, comerciantă, procesă de pressă. Fâia un- 
gurâscă l’a atacată dicândO, că d. Vașadi, fiindă în ser- 
viciulă „Albinei1' din Sibiiu, ar promova interesele aces
teia în contra „Băncii Transilvane, în fruntea căreia se 
află Unguri.

—x—
In Bodola, comit. Trei Scaune, a murită lacobă 

Țirmiană în verstă de 120 de ani. Elă s’a născută 
în 1766, a trăită sub domnia Măriei Teresiei, a lui lo- 
sifă II, Leopoldă II, Ferdinandă V și Franciscă losifă I.

—x—
Ună numeră de 800 de lucrători in Viena s’au 

dusă Sâmbătă înaintea primăriei, cerândă să li se dâ de 
lucru. A trebuită să intervină poliția, ca să evite tur- 
burările. O parte din ei au fostă îndrumați la gara de 
nordă, unde au găsită ocupațiune, ceilalți au continuată 
cu demonstrațiunile. S’au luată măsuri energice pentru 
susținerea ordinei, precum și pentru ca se li se găsâscă 
ocupațiune.

—x—
Lucrătorii unguri, ocupați în districtulă de cărbuni 

de pâtră din Pittsburg inscenară o grevă’, cu scopă d’a 
li se mări plata. Cu acâstă ocasiune turburară și liniștea, 
se opuseră puterei armate și în lupta ce se născu Iu 
ucisă ună lucră loră și alți cinci greu răniți.

Inundația paragrafelor!! de legi.
Guvernamentalulu „Pester LIoyd“ dela 24 

Ian. n. publică ună articulu de fondu, în care 
mărturisesce, câtă de miserabilă ae esecută legile 
în Ungaria și câtu de rău se administrăză sub 
guvernulu d-lui Coloman Tisza. Din acestu ar- 
ticulă, care are de scopă a servi spre escusare 
guvernului și a pregăti opiniunea publică pentru 
nouă măsuri reacționare, reproducemti următd- 
rele părți mai principale:

Nici o națiune, (j*ce »?• Lld.,« n’a urîtă atâtă de 
tare paragraf» ca națiunea maghiară, și ârășl în scurtă 
timpă nici o națiune n’a manifestată o credință atâtă de 
puternică în puterea miraculâsă a paragrafeloră ca na
țiunea maghiară. In fiecare ană se facă atâtea para
grafe de lege, încâtă ai putâ construi munți din ele. Și 
alte state străine facă multe paragrafe, dâră se deose- 
bescă de noi în punctele cele mai esențiale. Nu credo 
Omenii orbesce in puterea miraeulăsă a paragrafeloră ca 
la noi. Noi privimă cantitatea cea mare a paragrafeloră 
ca resultatulă celă mai însemnată ală activității legisla- 
torice, pe când în alte state să consideră numai calitatea 
și se aștâptă ca numai acelea legi să aducă ceva bine, 
cari suntă făcute cu tâlă seriozitatea și cu tâtă religio- 
sitatea și se basâză pe adevăratele relațiunl ale vieții și 
pe natura nemutabilă a instituțiuniloră. Noi credemă, 
că, creândă o grămadă de paragrafe, amă resolvată ces- 
tiunile cele mai principale și amă împlinită trebuințele 
cele mai urgente, pe când alte state aștâptă binele dela 
secutarea rigurâsă și conseiinciâsă a paragrafeloră.

Dela esecutarea legiloră prin organismulă adminis
trativă depinde realisarea principiilor^ legiloră precum și 
proba, prin care se arată valârea disposițiuniloră legisla- 
țiunii. Guvernele stateloră luminate dau ordine autorită
țiloră, să aibă grije, când aplică legile, ca să vâdă ce in- 
fluințe au asupra relațiuniloră vieții, să adune datele, să-și 

facă ună studiu despre aplicarea legiloră și apoi să re
porteze guvernului despre resultatele obținute. In faptă 
se modifică numai legi practicate, pentru că în alte state 
țină multă ca legile să se esecute, pentru că sciu că nu
mai acele legi, cari s’au esecutată consciinciosă, se potă 
modifica, ca să corăspundă relațiuniloră reale și adevă
rate. Pe terâmulă administrațiunii nâstre interne nu ve- 
nirnă mai niciodată în posițiune ca să modificămă o 
lege în modulă arătată. După ce s’au făcută tâte for
malitățile, promulgându-se legea șî după ce s’a dată or
dină, ca legea să se pună în pracsă, nu se mai intere- 
sâză nimeni că să esecută legea sâu ba.

Guvernulă atârnă în aeră, nil stă nici într’o imme- 
diată organică legătură cu municipiile, cari esecută le
gile pe terenulă acesta, âra organele de suprainspecțiune 
cele mai multe n’au nici o ideă despre esistența multoră 
legi însemnate și ordinațiunl, de aceea apoi esecutarea 
loră nici nu-o potă priveghia, nici conduce. Astfelă s’au 
întâmplată, eă cele mai multe legi pănă astădl nici nu 
s’au esecutată’) și lucru ciudată este, că guvernele nâstre 
dela 1867 n'au nici o scire despre acâstă stare. (?!)

Ce daune materiale a suferită Ungaria din causa 
acâsta ne pâte spune ministerulă de comerciu. Din 
causa administrațiunii nâstre celei rele Germania ne-a 
priveghiată pasă de pasă prin agenții săi și a causată 
producțiuniloră nâstre mari daune.

Proiectulă de lege relativă la modificările, care au 
să se aducă în legea comunală, încă privesce o lege, care 
până astăzi în punctele cele mai principale nu s’a ese
cutată. Comunele se clasifică și se organisâză după le
gea comunală. Representanțele funcționariei se formâză 
după disposițiunile ei, dâră funcțiunea acestoră organe 
astădl nu corăspunde legii, și tâte disposițiunile suntă 
ilusorice, pentru că până' astătjl nu s’au întreprinsă nici 
ună pasă spre a să realisa intențiunile legii. Proiectulă 
din cestiune nu să pare a fi făcută după studii seriâse 
asupra vieții seriâse, asupra vieții comunale. Modifica- 
țiunile, care se voră introduce în legea actuală, pară a 
fi unele îmbunătățive, dară totă nu voră delătura relele 
principale din viâța comunală. Unele modificațiunî, ce 
se intenționâză, nu corespundă de locă și te facă să crecjl 
că proectulă nu este opera unui studiu seriosă și practică 
ca o operă birocratică. Relativă la finanțele comunei 
au rămasă disposițiunile legei actuale nemodificate, prin 
urmare representanțele comunale potă și de aci încolo 
să incarce în spatele conlribuabililoră aruncurl comunale, 
cari apasă comunele în cele mai multe părți ale țării 
ca o mare calamitate. In direcțiunea acâsta nu s’au 
făcută studiile necesare! Ar fi tare de dorită, ca să se 
ușureze comunele, pentru că greutățile actuale comunale 
producă mare nemulțămire în poporă. Aceste sarcini 
s’au născută parte prin disposițiunl legale, care nu co
răspundă relațiuniloră culturale și economice ale popo
rului nostru, parte prin admmistrațiunea cea rea a co- 
muneloră. Răulă celă mai mare este că nu-i nici ună 
controlă ală administrațiunii comunale, și tocmai în ad- 
ministrațiunea comunei ar fi de lipsă controlulă celă mai 
seriosă și mai consciențiosă. Răulă stă într’aceea, că 
notarii comunali suntă și membrii în comitetulă ad
ministrativă ală comitatului, care alege pe organele 
administrative și controlătâre. Notarnlă comunală este 
pe viâță, prin urmare mai independentă ca solgăbirăulă 
și ca -viceșpanulă. (Așa ar fi când ar domni legea și 
nu arbitriulă și curentulă șovinistică și iridentistică ma
ghiară — Red.) Așadară funcționarii comitatului nu potă 
să purcâdă cu tâtă rigârea la controlarea administrațiu
nii comunale. Acâsta este causa, că administrațiunea 
nâstră comunală este atâtă de coruptă. Dâcă va mai 
susțină legislațiunea acâsta disposițiune în privința no- 
tariloră, prin aceea s’ar sancționa corupțiunea în admi- 
nistrațiunca comunală. De ar fi legea comunală cea mai 
perfectă din lume, numai acâstă disposițiune ar nimici 
în pracsă disposițiunile cele mai înțelepte. Tâte relele 
vină d’acolo, că la noi nu se studiâză lucrurile cu tâtă 
seriositatea, de aceea se facă legi necorăspuncjătâre re
lațiuniloră reale.

Producțiunea studențilorii români.
Ședința publică^ dată în 6 Februariu s. v. de so

cietatea de lectură a studențiloră dela scâlele române 
gr. or. din Brașovă, în frumâsa și spațiâsa sală a li
ceului a avută deplină succesă. Variata programă a 
fostă esecutată întrâgă, nelăsândă nimică de dorită pu
blicului, care nu mai încăpea în sală de numerosă 
ce era.

D. prof. N. Pilția, președintele societății de lec
tură, cu o cuvântare bine primită, în care a accentuată 
progresulă ce l’a făcută societatea în anulă din urmă, a 
deschisă ședința. D-lă G. Rășcană, stud. cl. VIII, a des- 
voltată cu mare pătrundere în obiectă tema sa «Familia 
ca focară ală civilisațiunei <, nelăsândă neatinsă rolulă 
ce l’a avută și-lă are femeia la diferitele popâre. Trebue

♦) de pildă legea de naționalitate dela 1868. — Red. 
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să mărturisim ti, că tînărul! disertantă a dovedită, prin 
modulă cum șl-a desvoltată tema, ună studiu seriosă în 
materia istoriei civilisațiunei. D-Iă N. Dima stud. cl. VIII, 
a arătată o mare desteritate pe piană esecutândă fan
tastica composițiă a lui Chopin «Polonaise*. A urmată 
controversa bine alesă: «Este ambițiunea ună r5u pentru 
omă?« susținută de d-lă Corneliu Popă stud. cl. VII și 
«Este ambițiunea ună bine pentru omă?« susținută de 
d-lă George Popa stud. cl. VIII. Amândoi disertanții și-au 
lucrată și desvoltată seriosă temele loră aducând!, fiecare 
pentru susținerea temei sale, esemple diferite și bine 
nimerite din istoria universală, dâr mai cu sâmă din 
istoria Romanilor!; trebue însă șă observămă că d-lui 
Corneliu Popă i-a lipsită accentuarea bună, și în câtva 
și d-lui Gâorge Popa. Aceste observări credemă că le 
voră primi de binevoitâre. D-lă Mariu Mureșană 
stud. cl. VIII, prin disertațiunea sa «Năvălirea Mon
golilor! în Transilvania/ a dovedită că se si- 
lesce a’șî câștiga amănunțite cunoseințe istorice și a- 
satisfăcută publiculă prin modulă cum a predat’o și cu 
deosebire prin accentuarea sa curată și clară. D-lă de 
Lemeni a esecutată lăudabilă fantasia pentru violină a 
lui Alard »Un balloîn maschera“. D-lă de Lemeni a sa
tisfăcută pe deplină așteptăriloră publicului și ne dă spe
ranță, că conlinuândă cu musica, va deveni ună esce- 
lentă violinistă. D-lă A. Perșinaru a produsă dese ila
rități în cununa dâmneloră prin disertațiunea compusă 
cu multă inteligență: „înmormântarea la Romani.* D-sa 
are o plăcută și curată accentuare. „Condamnarea stru
gurelui/ una dintre cele mai frumose poesii ale lui An- 
tonă Pană, a fostă admirabilă declamată de d. I. Bidu, 
stud. cl. VIII. Vocea și gesturile declamatorului au fostă 
fârte bine potrivite spiritului poesiei; d-sa are ună ade
vărată talentă de clamatorică, Acâstă ședință bine suc- 
câsă s’a închisă cu cânteculă »Sturmbeschworung.“

Intrâga producțiune literară, musicală, declamato- 
rică a produsă o impresiune plăcută în inimile publicu
lui, care ’șl-a și arătată bucuria și recunoscința prin 
desele aplause. Nu putemă decâtă se felicitămă tineri
mea nâstră, care folosesce orele libere cu lucrări seriâse.

Ateneula românii.
„Epoca “ din Bucurescl scrie:
De câtă-va vreme Ateneulu românii pare că des

fășură o îndoită activitate. In fiecare <3i vedemă câte o 
nouă sucursală deschi^ându-se în orașele principale ale 
României, în fiecare 41 vedemă sforțările comitetului de 
inițiativă încununate cu isbândă.

Bârladulă a urmată exemplulă Bucuresciului și 
astăzi Graiova organisâză o sărbătâre in beneficiulă con- 
struirei edificiului Ateneului din Capitală, pentru diua de 
1.6 Ianuarie.

Trebue să recunâscemă, că femeile au dată acestei 
societăți concursulă celă mai întinsă. La Graiova săr
bătorea e pusă sub patronagiulă dâmneloră craiovene, 
cu concursulă domnișâreloră Olteanu, Chițu, Dielă, Țiu- 
leanu, Raymondă, Caselli, și d-nu G. Mariană, membrulă 
societăței Ateneului din Bucurescl, va țină cu acestă 
ocasiune o conferință, ală cărui subiectă nu ne este încă 
cunoscută. Nu ne rămâne decâtă să urămă isbândă 
bună, inițiatâreloră acestei sărbători, și sperămă că co
respondentul nostru specială din Graiova ne va trimite 
o dare de sâmă, pe care o vomă publica la vreme.

In Bucurescl, s’a fixată aprâpe în modă definitivă, 
subieclulă conferințeloră, care se voră ține în sala Ate
neului cu începere dela 19 Ianuarie. Stă acâstă pro
gramă: Duminecă 19 Ianuarie, C. Esarcu: Discursă de 
deschidere. — Ilajdeui Serbii și Bulgarii. — Joi 23 
Ianuarie, Urechiăi Mironă Costină. — Duminecă 26 Ia
nuarie, Nicolae Ionescu: împărăția Româno-Bulgară. — 
Joi 30 Ianuarie, Porumbarul Noile teorii politice. — 
Duminecă 2 Februare Mariană: Poeții noștri satirici. — 
Joi 6 Februarie Sihllnu: Despre emoțiunl. — Duminecă 
9 Februarie, Barbu Stefănescui Limba Românâscă. — 
Joi 13 Februarie, Vitzui Filoxera. — Duminecă 16 Fe
bruare, Popovici.: Resbelă de tarife. — Joi 20 Februarie, 
Ștefană Mihăilescu: Dinamica socială. — Duminecă 23 
Februarie, Gionu: Două regente române Elena Năs- 
turelă și Maria Sturza.— Joi 23 Februarie, Vlahuță: 
Poesiele lui Eminescu.—Duminecă, 9 Martie, Eustatiu: 
Arbitragiu internațională. — Joi 13 Martie, Arionu: In- 
fluința aparințeloră. — Duminecă, 16 Martie, Dr. Stefă- 
ncscu: Apele Minerale în România. — Joi 20 Martie, 
Anghelu Dimitrescui femeile lui Shakspeare. Joi 27 
Martie, Buicliui Morfinomariia. — Duminecă 30 Martie, 
Verusii Sentimentulă esterică la poporulă română. — 
Joi 3 Aprilie, Dfeescw: ContradicțiunI — Duminecă 6 
Aprilie, Velescui Profiluri contimporane.. — Joi 10 
Aprilie, Paladei Rolulă ferneei în democrație. — Marți 
15 Aprilie, Traianu Djuvara: Asociațiunile. — Joi 17 
Aprilie, Dr. Petrini de Galați: Limbagiu și gândire. — 
Duminecă 20 Aprilie, Duiliu Zanfirescu: Millo. — Joi 
24 Aprilie, Dr. Drăghiceanui Rolulă sciințeloră geologice 
și himice în Agricultură.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

BERLINtJ, 28 Ianuariu. — Camera depu- 
tațiloru a respinsă cu 241 voturi contra 148 
propunerea liberalilor^ d’a se introduce alegerea 
secretă. In timpulu furtunâsei desbaterl, depu- 
tatulă Windhorst fu chemată la ordine, fiindcă 
conducătorului conservatorilor! Hamerstein i-a in
sinuată, că a vorbită ună neadeveră.

BERLINtl, 28 Ianuariu. — In camera șe- 
nioriloră, Moltke presentă cunoscuta propunere 
privitâre la Gestiunea polonă, desemnândă mă
surile luate contra Polonismului ca o datoriă 
amăsurată constituțiuuei.

LONDRA, 28 Ianuariu. — Cabinetulă Sa- 
lisbury a hotărîtă să demisioneze și să încunos- 
ciințeze imediată pe regina despre acăsta.

DIVERSE.
f.’Necrologti. —Iosefinâ Răcuciu născ. Lobonță, ca 

soțiă, Maria Lăpădatu născ. Răcuciu, ca soră Eufemia 
de Horvath născ. Lobonță, Nicolau Lobonță, amploiată 
de stată în Unedoră, Simionă de Ilorvath, procuroră re- 
gescă în Deva, ca cumnați, anunță trecerea din viâță a 
iubitului soț!, respective frate și cumnată :

Dr. Dimitriu Ităcuciu, advocată în Sibiiu, în
tâmplată după lungi și grele suferințe Duminecă în 12|24 
Ianuariu a. c. în ală 46 ană ală vieții pline de activi
tate și ală 13 ală fericitei căsătorii. Remășițele pămen- 
tescl ale repausatului s’au înmormântată Marți în 14|26 
în cimiteriulă gr. or. din Sibiiu. Răposatulă a fostă ună 
bună și zelosă Română. Pe timpulă, când dieta ardeleană 
se ține în Sibiiu, Dr. Răcuciu a fostă stenografă română 
Ia dietă.

Fiă’i țărîna ușoră și memoria binecuvântată!
± *

Ună preot! română in luptă cu trei lupi. — Ni se 
lorisi verbală o întâmplare carea, de nu ni-ar fi istorisit’o 
pățitul, ar fi aprâpe de necrezut. Stă întâmplarea: îna
inte de asta cu 3—4 săptămâni, un preotă dintr’o comu
nă învecinată ca Timișora, ajungând într’o călătoria mai 
îndepărtată pe calea ferată, descălecă la gară la ora 4 
și 5 minute după prân^ă- D’aci până acasă preotul ave 
să mârgă cu trăsura încă 1/^ âră, dar nevenindu-i tră
sura proprie, călători cu trăsură streină până la o co
mună fârte d’aprope d’a sa. Ajunsă în acestă comună 
nemțâscă, preotul gândea, că să-și continue călătoria «per 
pedes apostolorum,“ căci pământul era alb de zăpadă 
âră luna lucea d’asupra și se vedea bine calea. Cerând 
de la birtașul din comună o țigară și un om, ca să-lă 
acompanieze, plâcă preotul, provădut cu țigara aprindă 
și cu ună tuleu de cucuruz (păpușoi!) în mână, însoțită 
de ună fiu ală gintei renumite în curagiu; abia se înde
părtară cale de 60—80 pași de la ospălăria situată la 
marginea salului, când Nâmțulă observă în nemijlocită 
apropiare, în drum, trei puncte negriciose, fără mișcare, 
și numai de câtă să adresâză cătră preotă: „D-le preotă, 
nu te duce, că aceia suntă lupi!« Preotulă însă nu-I cu- 
noscea, nu crede Nâmțului, ci se apropiă cu tuleulă de o 
negrâță« și lovesce în ea (pâte că va fi lovită lângă ea); 
în acestă momentă lupulă se scâlă, dar nu fuge, ci cu 
tâtă blândeța face câțl-va pași de la drum în lături și 
se așâză pe piciorele din dărălă. Preotulă cu tuleulă și 
cu țigara aprinsă în gură, se înfioră, când văcju, că ne- 
grâța se mișcă și când cunoscu și pe „fârtatulă» — bie- 
tulă Nâmță deja ajunsese în dărătă la ospătăriă — însă, 
spre fericire, nu-șl perdu presenția de spirit!, ci tot tră
gând din țigară și cu tuleulă în sus, începu a merge d’a 
dindăratele, ținând ochii țintă la lupii, cari însă nu-lă 
urmăriră, până ajunse și el în ospătăriă, er aci, impe- 
decându-se de pragulă ușii, că4u pe spate. Acu s’au 
revoltată «Șvabii,» recuirară o pușcă, o încărcară bine 
și eșiră din ospătăriă, ca să dea gonă după lupi. Insă 
ce să vec|I? Cel ce avea pușca în mână, acela fu celă 
dintâiă, care nu cuteză să s’apropiă de lupi, și să intârse 
îndărăptă și după dânsul! și tovarășii lui! Astfel! apoi 
rămaseră și lupii și Șvabii și preotulă nostru, căruia îi 
gratulăm! pentru acâstă norocâsă scăpare, — întregi și 
sănătoși. („Luminătorului)

▼ **
0 ciudată musică funebră. — D-lă Eiuard Hans- 

lick cronicarul! musicală al! 4'aru'u’ , Die Presse* din 
Viena, poveslesce următârele, pe care 4'ce, c& i-le-a 
spusă chiar! I. Ștrauss. Acum nu de mult! a murită 
în Viena o dâmnă văduvă din societatea aristocrată și 
a cărei unică distracțiune fusese de a asculta valsurile 
lui Ștrauss, pretutindeni unde îi era cu putință d’a merge 
să le asculte. La mârtea ei îșl esprimă dorința ca să 
se cânte la înmormentare-i câteva din aceste valsuri favo 
rite și să se dea fiă cărui musicantă din orchestră câte 
ună galbenă. I. Ștrauss au4ind! despre dorința mârtei. 
fu atâtă de mișcată încât! voi să conducă însuși în per- 
sână esecuțiunea. La 4’ua fixată veni cu orchestra și 

cu vidra lui, puse pe musicanțl dinaintea casei mortuare, 
și’n momentul! când se cobora cadavrul!, cântă ,Fru- 
mosa Dunăre albastră». Esecuțiunea după spusele mar
torilor! fu dintre cele mai frumose, ce s’a putută au4i 
vr’odată și produse asupra publicului o impresiune mult! 
mai mare decâtă ar fi putută produce un! marș! fu
nebru ; tâtă lumea era cu ochii plini de lacrimi.

* *
*

0 nouă conspirație nihilistă. — Din Cracovia să re
latez! dela 9 Ianuarie: Deja acum trei luni spionii fă
cuseră cunoscut! poliției din Petersburg!, că chiar in 
capitală s’a formată o nouă ligă nihilistă și că prepară 
o lovitură. In loc! de a pune mâna pe acestă ligă, s’a 
preferită, deâre-ce nu amenință imediată vr’ună pericol!, 
de a lăsă să se câcă lucru și apoi deo-dată a sdrobi pe 
conspiratori. Revoluționarii aveu o tipografia secretă în
tr’o casă, aprâpe de biserica regimentului de vânători, 
unde să tipărâu mai alesă o mulțime de foi volante ni
hiliste, menite pentru poporul! de josă. Dâr în luna 
trecută s’a tipărită o fâiă volantă de altă genă. Acâstă 
a fostă o pretinsă proclamație a Țarului Alexandru III, 
către țărani, ce se referea la apropiatul! jubileu de 25 
de ani ală emancipării țăranilor!. Acestă jubileu cade 
la 19 Februarie. In proclamați! se punâu în gura Ța
rului următârele cuvinte: Răposatul! său părinte a scă
pată pe țărani de robiă, der boerii au nimicită ârăși 
planurile părintescl ale marelui Țară. Elfi, Alexandru 
III, iubind! poporulă ca și tată-său, este ținută de nobili 
arestată în palatul! său. Insă acum, la jubileul! de e- 
mancipare, dînsul! dăruiesce țăranilor! tâtă țâra; ci să 
se rescâle contra boerilor! și să vie la Petersburg! spre 
a scăpa pe Țară din robiă. — In nâptea dela 2 spre 3 
Ianuarie poliția s’a pusă pe lucru. Spre sără ca la 80 
gendarmi deghisațl au intrată pe rîndă în casa tipogra
fiei și au ocupată pe nesimțite tâte intrările, scările, etc. 
Aprâpe de casă, în dosul! bisericei, stetâu ca la 300 
gendarmi pentru orl-ce eventualitate. In câteva minute 
tâtă casa a fostă blocată. Apoi s’au forțată ușile șopro
nului, unde au și fost! găsiți conspiratorii, 12 1a numără, 
bărbați și femei, toți lucrând!. Nihiliștii s’au opus! cu 
disperare, apărându-se cu topârele în mână. S’au rănit! 
opt! gendarmi, dintre cari unul! mai greu. N’au scă
pată nici ună nihilistă.

* sk i;
0 dramă ciudată. — De mai mulțl ani soții F... 

locuiau la No. 7 în srada Files du Calvaire, la Paris. 
F..., funcționară superior! în o însemnată casă finan
ciară, avea și o âre-care avere. In casă domnia o fe
ricire deplină; nimic! nu se părea să se prevadă drama 
îngrozitâre ce s’a petrecută acum câteva 4ile. După ce 
a petrecută serată ca de obiceiu F, care părea fârte 
bine dispusă se culcă pe la orele 11. La o oră și ju
mătate după me4ulă nopții F., se deșteptă și rugă pe 
soția lui să-i dea ună pahar! cu apă cu zahără, 4>cendă 
că’i este sete. D-na F... se sculă îndată și se duse la 
bucătăria să caute o cană cu apă. In timpulă acesta, 
soțul! ei puse accidă prussic! în două pahare, care se 
aflau pe mâsa de nâpte și aruncă în fiăcare pahar! și 
câte două bucăți de zahăr!. D-na F... se întârse și so
țul! ei îi 4ise: fîcă ți-am pus! zahăr!, bea deci cu 
mine. D-na F... umplu celalalt! păhar!; abia bău o în
ghițitură și simțind! gustul! otravei, aruncă paharul! din 
mână, der soțul! său îl! bău pănă în fund! și că4u ca 
trăsnit!. D-na F... înspăimântată, chemă ajutoră; mai 
mulțl vecini se grăbiră și alergară să aducă ună medică, 
care sosi îndată însoțit! de ună comisar! de polițiă 
Medicul! nu putu face alta decâtă să constate mârtea 
lui F... și să dea primele îngrijiri soției sale, a cărei 
stare era dintre cele mai grave. Nă se scie încă mo
tivul! care a împinsă pe F... a lua acăstă fatală 
hotărîre.

Nou abonamentu
la

„ G-azeta Transilvaniei*.
Cu 1 Ianuariu 1886 st. v., s’a început ună nou 

abonament!, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețul! Abonamentului:J
Pentru Austro-Uugaria;

pe trei luni 3 fi.
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Rugămă pe domnii abonentt, ca să bine-voiască 
a-și reînoi de ■ cu vreme abonamentul^, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Editor! : lacobă Muresianu.5
Redactor! responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.
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OurauJn Ia bursa de Viena

din 27 Ianuariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 10110
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 80 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 152.00
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.90

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 112 75

Bonuri rurale ungare . . 104 —
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3 90 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................103.90
Bonuri cu cl. de (sortarelO.B 90 
Bonuri rurale transilvane 103 90

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.25
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 117 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 84.— 
Renta de arg. austr. . . 84 15 
Renta de aurii austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 140 70
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 866 —
Act. băncel de credită ung. 303 00
Act. băncel de credită austr. 299.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.94
Napoleon-d’orI .... lO.OăVj 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.92 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.40

1886.

Bursa de Biieuresci.
Cota oficială dela 11 Ianuariu, st. v. 1886.

Cump. vând.

Renta română (5%). 87 88
Renta rom. amort. (5®/0) 9P/4 94

> convert. (6°/0) 87 88'/s
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit fonc. rural (7%) 101 101 v»

* „ >) (b°/o) ■ 84Vi 85
» » urban (7%) 96 97

> (6°/0) • 89 90
> (5°/o) • • 80 81

Banca națională a României 1130 1151
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15. V. 16
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.04

anu si mecamcianu

v O,

*

e
a

ceasornicarii, optici-

1 N B R A Ș O
strada poștei Nr. 661.

$ recomandă depositulti său bine asortată de

ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provas 
« și de Schwarzwald,

apoi iote productele optice,
inai en sdiuă OCHELARI slifuitî optic-periscopic de aură, argint, nicăl, oțel ș. a.

€ Se recomandă și Ia furnisare de

orologie pentru biserici
e de construcțiune escelentă, în fine spre aședarea de telegrafur! de

de legături telefonice
U IOTE REPARATURILE DE RESORTU

se efectuâză iute șieftinăcugaranțiă.

odăi si

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Ianuariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 61 Vând. 8.66
Argint românesc .... » 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orI................. > 9.98 * 10 02
Lire turcesc!..................... , 1 11.26 • 11.36
Imperial!......................... » - * 10.22 • 10.32
Galbeni............................. » 5.88 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» • . > 100.— • 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 122.’/a > 124.—
Discontulă . . . » 7—1 0 °/0 pe ană.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei se potu cumpăra în tutungeria

lui I. GROSS.

Tarifa amtiinloră si insertiiniilom
1 1 1

9
Anunciurî în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â, fl. — cr 10.

Pentru repețiri se aedrdă, următbrele rabate:

il-Ui

Pentru repețiri de 3— 4 ori • 10°.
îl n p 5— 8 77 • 15° 0
h 1 î H 9—11 77 • 20° 0
11 77 77 12—15 7? • 30° 0
V 77 H 16—20 77 . 40°.

Dela 20 de repețiri în susă . . 50°.
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Anunțămfl aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonâ la f6ia 
ndstră de. aici încolo că avemft încă în reservă numeri dela începutulu anu
lui 1885, prin urmare potu să aibă colecțiunea întregă.

Administratiunea >Gaz. Trans.»

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealii-Baidapesta și pe linia Teiwșii-Ai*a«lii-BMdapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealil-Budapesta Budapesta—l® re dea Iii

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

( 
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Agbirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena (

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56

6 00
6.35
3.00

Trentt 
omnibus

Trenfi 
omnibua

7.45
12.50
1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.0t
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10 23
12.32
12.59

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.0o

8.22
10.30

6.05

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Clușin

Apahida 
fihiriș 

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de 1 
Aiudă 
Teiuști 
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișă

Predealu

( 
(

(
(

susă

5
(
(

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

TrenH 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnibu

Trenfi 
de 

peraâne

Trenă 
omnibua

— — --- — --
6.47 — 3.15 6.20 8.03

10.37 — 7.29 9.11 11.4f
1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 1.28 —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2 11 —
— — 10.28 2.31 —
— — 11.36 3.18 —.
— — 12.IC 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0. 5.50 —
— — 4.1b 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— — 5.05 6.43 --

12.05 — — 7.03 —•
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44 -
5.41 — — 11 28
6.09 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
-d — — 1.22 6.01

— - — 1.56 6.4G
_ _ — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.3'
_ — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — _ 1.50

— — — 2.48
__ — — 3.23

— — — — 4.o6
9.4(

Tipografia ÂLEXI Brașovu.

Teiușft- 1 radîi-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenfi Trenti Trenă de Treniî de Trenu Trend

r- omnibnR omnibuH peraâne persdne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 Ct • ’ 11.02 3.44 11.40,
Șibotă 12.52 — 5.19 □ZQlUOK | 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ariidft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațfl 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — ' «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — | 8.00 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradfi-Timișdra Simeria (Piski) PetroșeuS

Trenă Trenă de Trenă de Trend de Trend Trend
omnibus persdne pers6ne pcraâne omnibua omnibua

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 33 11.50 2.23
Aradulâ nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.0Q
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.3b 6.07
’ffimișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

Timiș6ra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenti de Trenu de Trenfi Trend Trenu Trend
peraine peraâne omnibus omnibua omnibua de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6 49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4 •>
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 D.37 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Airudti 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


