
REDAETICNEA ȘI ARMINISTRAȚIUNEA I 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22. SE PRENUMERĂ:

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii an ti 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe an ti 40 fr., pe șăse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.
ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondu 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

SorlBorl nafranoste nu &e prlmoaoii. — Hanuiorlpte nu ae rotrămltu.

160, Luni, Ma/rțl 29 Iulie (10 Augustu.) 1886,

Brașovu, 28 Iulie 1886.
Spre Gastein, renumita baia din ducatulă 

austriacă alu Saleburgiei, se îndreptă adi privirile 
tuturor îi dmeniloru politiei din statele europene. 
Nu este numai curiositatea, ce produce acestu 
interesă generalii, ci mai alesu neliniștea ce a 
cuprinșii pe toți în fața necurmatelor^ înarmări 
ce se făcu în t6te părțile cu o grabă febrilă, 
fără d’a se mai țin6 nici cea mai mică sdmă 
de interesele economice ale poporațiuniloru.

T6tă neliniștea, de care vorbimu, se mani
festă în dorința ce o simte fiecare d’a sci, pen
tru care scopii se făcu aceste colosale și costi- 
tdre pregătiri de răsboiu, precum și d’a afla când 
și între caii puteri are să isbucnăscă marea cioc
nire, ce o credu cu toții neevitabilă.

Gruparea alianțeloru între marele puteri a 
fostă și este și adi obiectulă de căpetenia alu 
preocupațiunilorîi generale. Mai esistă său nu o 
înțelegere comună între Austro-Ungaria, Germa
nia și Rusia, și ce însemnătate au faimele lă
țite despre o alianță franco-rusSscă ?

Acestea suntă marele întrebări ale dilei. 
Scirile cele mai nouă, ce ne spună că, după în
tâlnirea monarchului nostru cu împăratulu Ger
maniei la Gastein, în presența principelui Bis
marck și a contelui Kalnoky, va veni acolo și 
d-lă de Giers, precum și ministrulu de esterne 
alîi Italiei contele Robilant, nu ne aducă nici o 
lumină și ne lasă în nedumeririle de mai nainte.

Cumcă diplomații stateloră mari au lipsă 
de întâlnire și de sfătuire, acâsta o înțelegemu 
pe deplină îndată ce aruncămu o privire asupra 
încurcăturiloră dinăuntru și din afară, în care 
se găsescu afii și unii și alții. Dâr cum că 
conferințele loră ară promova interesele păcii, 
acâsta nimeni nu o p6te înțelege, dâcă ține sâmă 
de cele petrecute după întâlnirile din anii tre- 
cuți.

P6te să fiă vorba la Gastein de reînoirea 
alianței germano-autriace, său de o modificare 
în condițiunile ei, și probabilă că miniștrii Ru
siei și Italiei alârgă la Gastein nu atâtă cu 
scopă d’a se alătura la acâsta alianță, câtă mai 
multă d’a pipăi planurile cancelarului germană 
și a lua și ei posițiă față cu ele.

Altă versiune spune, că între Berlină și 
Petersburgă înțelegerea nu a încetată nici ună 
momentă, deși pâte a fostă de multe ori tur
burată. Două diare de frunte, inspirate din biu- 
roulă cancelarului germană, susțină în fața es- 
pectorăriloră lui Katkoff, care a luată călătoria 
d-lui Giers la principele Bismarck în ironia, a- 
sămânând’o cu călătoriile ce le făcâu odiniâră 
pe timpulă invasiuniloră tartarice demnitarii ruși 
la Khanii hârdei de aură, și care cere ca poli
tica rusâscă să se emancipeze odată de sub epi- 
tropia cancelarului germană, — susțină, di- 
cemă, că nimică nu s’ar fi schimbată pănă acum 
în relațiunile mareloră împărății nordice.

„Post“ din Berlină, vorbindă despre opini- 
unea publică a Rusiei dice : „Niciodată ună gu
vernă germană nu va turbura pacea ruso-ger- 
mană; dâr și atitudinea Rusiei face să apară o 
asemenea îngrijire ca ună visă deșertă. Articu- 
lulă lui Katkoff e cu neputință să esprime pă
rerile cercuriloră hotărîtdre rusesc! ; elă ar es- 
prima numai indisposiția sa individuală“.

Cu mai mare reservă se esprimă „Pol. Corr“, 
care în fața faimeloră despre o viitâre alianță 
franceso-rusâscă accentuâză, că deși Francia are 
multe cause d’a susțină cele mai bune relațiuni cu 
Rusia, totuși nu esistă nici ună temeiu actuală 
pentru încheiarea unei alianțe între aceste două 
state. Vrând însă Rusia să ’și validiteze intere
sele sale în Europa său în Asia, Francia de si
gură că n’o va împedeca.

Tocmai în împrejurarea, că Francia nu va 
pune pedeci Rusiei în esecutarea planuriloră sale, 

âr de altă parte este totdâuna gata a’i sări 
Rusiei în ajutoră, și fără o formală alianță, la 
casă când s’ar încurca într’ună răsboiu cu Ger
mania, zace gravitatea situațiunei de față, căci 
tâte acțiunile principelui Bismarck suntă con
duse de idea, d’a se apăra contra Franciei.

Dâr abstracțiune făcândă de Francia, este 
alianța germano-austriacă însăși care genâză fârte 
multă pe Rusia, căci printr’însa se vede împe- 
decată în acțiunea politicei sale orientale. De 
aceea pretinde Katkoff emanciparea de sub pre
siunea politicei germane, arătândă că la casă de 
lipsă spre ajungerea acestui scopă nu va pută 
strica intereseloră rusesci nici chiară o alianță 
cu Francia, deși e republicană.

Pentru momentă se pare că echilibrulă în
tre cele trei împărății încă totă se mai ține; dâr 
dâcă oficioșii comitelui Kalnoky voră continua a 
accentua, că alianța Germaniei cu Austro-Unga
ria are misiunea d’a paralisa planurile orientale 
ale Rusiei și dâcă, cum dice diarulă rusescă 
„Swiet“, s’a încheiată la Kissingen o convențiă 
secretă germano-austriacă pe timpă de ună ană 
cu scopă d’a împedeca acțiunea Rusiei în penin
sula balcanică, atunci isbucnirea crisei celei mari 
va urma neapărată și mai curândă de cum s’ar 
pută crede.

Afacerea încălcării granițelor!!.
Din Timișâra se mai raportâză următdrele:
La 1 Augustă n. porni din loculă de graniță ro

mână Vârciorova ună despărțământă de ostași români 
în plină înarmare, trecu părîulă Bahna, care servesce ca 
graniță a țării, călcâ aci pe pământă ungară și ocupă 
țărmulă dreptă ală părîului Bahna pănă la podă, apoi 
pe partea stângă a văii Bahna pănă la calea ferată și 
terenulă șesă, mai nainte neutrală — ce se ’ntinde pănă 
la Dunăre. In drepta și ’n stânga casei de vamă ungare 
erau deasemenea aședate posturi dealungulă șoselei. Des- 
părțământulă de ostași români număra vr’o 100 de âmeni. 
După ce s’a observată marșulă ostașiloră români de po
liția din Orșova și de garda vamală, comisarulă siguranței 
se duse la unulă din posturile aședate și ’lă întrebă, că 
din ală cui ordină ostașii au călcată granița ungară. Răs- 
pundându-i-se că din ordinulă căpitanului, comisarulă 
ceru să fiă dusă la comandantulă despărțământului, ca 
să-i câră esplicărl și să obțină imediata deșertare a pă
mântului ungară. Gomandantulă refusă și una ’și alta, 
er comisarulă însoțită de ună sergentă și de ună soldată 
tu condusă la locuința sa în casa vamală ungară. In 
urma arătăriloră oficiale, în cjiua următâre se duseră la 
fața locului comandantulă de corpă, contele Degenfeld, 
care petrece la băile Mehadiei, și solgăbirăulă cercului. 
Locuitorii din Orșova se aflau în mare ferbere când au
riră că s’au trecută granițele. Despărțământulă de hon
vezi luă cartușe cu glonță și sta gata cu puscile’n pira
midă. Intr’aceea ostașii români, fără să mai întreprindă 
ceva, se retraseră deja pe la 9 6re a. m. ârăși peste gra
niță. Despre cele petrecute s’a încheiată ună procesă 
verbală în presența comandantului de corpă în casa 
vămii.

In privința conflictului dela Vârciorova din
tre soldații Români și Unguri, i se scriu „Româ
nului “ următârele din Mehadia :

Aci a circulată sgomotulă că ună conflictă s’ar fi 
întâmplată la Vârciorova între soldații noștri și Unguri 
și că s’ar fi omorîtă vr’o cinci persone. Nu sciu dâcă 
ceea ce se dice este seu nu adevărată: ceea ce potă 
însă afirma este, că generalulă comandantă ală Banatului, 
care se află aci, a primită ordinulă să se ducă îndată și’n 
personă la fața locului spre a vede și constata cele pe
trecute.

După câte am putută afla, se dice că Ungurii au 
ocupată o parte din teritoriulă nostru, faptă în urma că
ruia căpitanulă comandantă ală Vârciorovei a primită or
dinulă să se ducă cu compania și să scotă pe Ungurii 
din loculă ce ocupaseră, unde a și trecută și s’a dusă 
pănă aprope de Adakale. Acolo a venită generalulă și 

a întrebată pe căpitanulă română pentru ce s’a făcută 
acestă călcare. La acâsta i s’a răspunsă că călcarea s’a 
făcută din partea Unguriloră, și că avea ordinulă să nu 
se retragă pănă ce dânșii nu voră evacua loculă ocupată. 
Generalulă ar fi adăugată, că dâcă nu se voră retrage, 
va fi silită să dea ordină ca să sosâscă regimentulă din 
Orșova.

Atunci căpitanulă română ar fi făcută cunoscută 
colonelului Iarca (fisele generalului, care a venită în per
sonă, și după câteva esplicațiuni, s’au retrasă atâtă ai 
noștri, câtă și ai loră și ast-felă s’ar fi aplanată conflic- 
tulă. Acâsta este versiunea care se crede a fi cea ade
vărată.

,. România “ și „ Epoca “ suntu informate totă 
în acestu sensă din Turnu-Severină.

Italicae Res.
Sub acestu titlu cetimă în „Corespondance 

de Vienne‘‘:
Elucubrațiunile mai multă sâu mai puțină aventu- 

râse ale unoră (fiare ne facă acfi să punemă acestă tit
lu pe care îlă împrumutâmă dela broșura atâtă de cu
noscută a colonelului de Haimerle. La Parisă foile or- 
leaniste au căutată să ghicească rolulă ce va juca Ita
lia în casulă unui nou resbelă între Francia și Germania. 
Și mai nainte ca faptele să se pronunțe primescă ca 
împlinite combinațiunile, cari suntă încă misteriâse pen
tru tâtă lumea, presupună și o luptă în care suntă an- 
gagiate Germania și Austro-Ungaria de o parte, și Fran
cia și Rusia de alta. In casulă acesta, (fică ei, rolulă 
Italiei ar consista în a amenința pe Francia Ia miâcjă di 
spre a o împiedica de a da mâna cu armatele Țarului. 
Ga răsplătire a acestei fidelități la alianța austro-germană, 
cele două imperii din centru i-ară asigura mai dina
inte restituirea Niței ș’a Savoii.

Din ce isvoră (fiarele de cari este vorba iau aceste 
înformațiuni? Cine a putută să le (Jică, că cele două 
imperii, ală Germaniei și ală Austriei, făgăduise Italiei 
Nița și Savoia? Despre acâsta noi nu scimă absolută 
nimică. Dâr, observândă data când au fostă publicate 
articolele loră, se pote vedea cu înlesnire că ele aveau 
de scopă d’a influința pe alegători în ajunulă alegerei 
consilieloră generale. Făcândă pe publiculă francesă să 
crâdă că Republica ar face să se pârdă două Jprovincii, 
au .sperată că voturile are să le fiă favorabile. Decla- 
rațiunile deci pe cari le au făcută, fără a putea se le 
sprijine eu nici ună documentă positivă, nu aveau de 
câtă numai scopulă acesta.

Dâr, cum se putea lesne înțelege, foile germane 
din Viena s’au servilă de aceste declarațiunl și le-au co
mentată astfelă în câtă să depărteze pe Italia de Fran
cia pentru a o atrage definitivă în «sfera de acțiune aus- 
tro-ungară. Mai cu semă „Tagblatt* a desvoltată a- 
câstă temă într’ună articula întitulată: »Rolulă Italiei*. 
Mărindă eu intențiune valârea miciloră incidinte, cari 
s’au produsă în anii din urmă, a încercată să dovedâscă 
peninsulei italice că cu Germania avea să câștige, âr cu 
Republica francesă absolută nimică. »Pănă acum, (fice 
»Tagblatt,« Irredenta a făcută tâte sforțările sale pentru 
anecsarea Triestului și a Tirolului meridională. Ea tre- 
bue acum să se întrebe, dâcă n’ar fi mai dibaciă și mai 
practică d’a revendica Nița și Savoia.»

Așa înțelegemă ; âcă celă puțină că să esprimă cu sin
ceritate, și acâstă sinceritate are o însemnătate fârle 
mare. Nu vă atingeți de nimică de ceea ce este ală 
nostru, dâr luați ceea ce este ală altora, în virtutea unui 
tratată formală. Acesta este înțelesulă forte lămurită 
și esactă ală sfaluriloră date de »Tagblatt.“. In ceea ce 
ne privesce, credemă că Italia scie la ceea ce are să 
s’așlepte dela asemenea argumente. Ea nu se va lăsa 
să fiă influințată nici de sfaturile celoră din Viena, nici 
de declarațiunile celoră din Parisă. Omenii cei de stată 
suntă fârle dibaci ca să nu fi apreciată de multă carac- 
terulă egoistă și esclusivă ală politicei bismarchiane. 
Cancelarulă ia totă ce-i vine la îndemână, dâr nu’i dă 
nimenui nimică. Dâcă Italia voesce să cucerâseă nuoi 
provincii, apoi scie forte bine că nu pâte să conteze de 
câtă pe ea însăși.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

interesele ei o sfătuescă sâ se alieze cu Germania 
cu rassele latine? Acâstă numai ea p6te s’o declare 

.j cunoscință de causă. Nimeni nu pâte s’o spună mai 
dinainte. Neînțelegerile ce a putută să aibă cu Francia 
în privința tratatului de comerciu nu suntă mai grave, 
în orice casă, de câtă neînțelegerile cari esistă în mo- 
mentulă de față între Germania și Austria asupra unei 
cestiuni de același felă. Cu tote acestea pare că neîn
țelegerile economice nu împedică pe cele două imperii 
d’ași jura o eternă amicițiă.

Să fimă siguri că la momentulă dată Italia nu se 
va încrede decâtă în ea însăși și nu va urma de câtă 
cum îi va dicta interesele și demnitatea sa națională.

Memoriulu Bosniacu Erțegovinenâ.
Privitorii la acestu memoriu, pe care l’amti 

publicată dăunădi în ±6ia nâstră, citimu în „Neue 
Freie Presse:“

Din partea fostului metropolită P. S. S. Sava Kasa- 
novici în Serajevo și care actualmente se află la Baden 
primimă următorea scrisore spre publicare:

Deciarațiune.
Subscrierea numelui meu alăturea cu alu Voivo

dului Peco Pavlovici și archimandritului V. Pelagici pe 
ună memoriu privitoră la Bosnia și Erțegovina și care 
a apărută în regatulă României, o declară cu desăvâr
șire falsă. Acea subscriere s’a făcută fără scirea mea și 
fără să mă fi întrebată. Asemenea n’am autorisată 
pe nimeni a mă subscrie și cu atâtă mai puțină am 
subscrisă eu acelă Memoriu.

Baden, 20 Iuliu (1 Augustă 1886).
■ SavaKasanovicI,

mitropolitu în pensiune.

piarulft „Neue Freie Presse,“ din care re- 
producemîl acesta deciarațiune, urmâză apoi fâ- 
cendil următdrele comentarii:

Memoriulă despre care e vorba aici a fostă în 
mai multe rânduri amintită de diarele române și ma
ghiare și nu e decâtă unulă din numârosele pamflete a 
căroră țintă este de a împiedeca progresulă administra- 
țiunei austriace în țările ocupate precum și de a submina 
întreaga posițiune ce ocupă Austria în acele țări.

Memoriulă, dâcă nu ne înșelămă, a vâdută lu
mina în Bucuresci și despre încrederea ce o merită au
torii lui ne dă cea mai bună lămurire declarațiunea de 
mai susă. Domnii Pavlovici și Pelagici — pe câtă nu 
voră fi subscrierile loră falsificate — au crezută că fos- 
tulă metropolită, supărată pe guvernulă locală bosniacă, 
va acoperi prin tăcere cu numele lui opera loră. De 
astă dată și-au greșită socotela. P. S. S. Kasanovici 
n’are altă dorință decâtă aceea de a consuma în linisce 
și în retragere pensiunea acordată de guvernulă locală 
bosniacă.

SOIRILE DILEL
Eri, Duminecă, s’a deschisă espoșiția arangeată de 

reuniunea industrială din Brașovă. Președintete reuniu- 
nei industriale d-lă Iosifă D i c k a ținută ună frumosă 
discursă inaugurală în sala reuniunei de industria. De 
aici toți cei de față în frunte cu cornițele supremă d. 
comite A. Bethlen și cu primarulă Fr. de Brenner- 
berg ș. a. au mersă la localulă esposiției în „Podulă 
Bătușiloră». Despre esposițiă însuși vomă raporta pe 
largă, pentru acumă putemă constata că ea a făcută 
asupră-ne împresiunea că e fârte bine reușită.

—x—
Direcțiunea executivă a căiloră fe

rate de stată din Glușiu ne trimite spre publi
care următârele: „întrândă în viâță cu începere dela 1 
Augustă n. noua organisare a direcțiunii căiloră ferate 
de stată, se aduce la cunoscință, că orice felă de des- 
dăunare sâu rebonificare pentru pagubele pricinuite prin 
stricarea, pierderea seu întârzierea mărfuriloră, bagage- 
Ioră, animaleloră sâu altoră obiecte date pentru trans
portare pe calea ferată, precum și taxele plătite din gre- 
șelă preste tarifele stabilite se voră plăti atâtă la tran
sporturi interne câtă și la transporturi în străinătate, de 
cătră direcțiunile executive în interiorulă cercului loră 
de activitate. Direcțiunile executive s’au instituită la a) 
Budapeșta, b) Agramă, c) Clușiu, d) Aradă, e) Szabad- 
ka. Reclamările se potă face s’au la direcțiunea exe
cutivă, în ală cărei cercă se află expeditorulă, seu la 
aceea, de care se ține stațiunea, pentru care a fostă 
menită transportulă. Pentru porlulă Fiume, exișiândă 
o direcțiune separată, reclamările privitore la acestă 
portă se voră face acolo. Recursurile contra hotărîriloră 
direcțiuniloră numite au sâ se trimâtă direcțiunii cen
trale din Budapeșta, dâr pe calea direcțiuniloră executi
ve, care pentru o mai grabnică resolvare le va trimite 
împreună cu actele loră proprii la direcțiunea cen
trală.

—x—
.Ellenzâk" în articululă său de fondă dela 6 Au

gustă, vorbindă despre mergerea la Ischl a ministrului 

președinte Tis za, dice că două cause importante suntă 
pentru cari ministrulă președinte voiesce sâ dea față cu 
regele: de o parte afacerea Iansky, er de altă parte ca 
să ’șl capete informațiunl despre politica esternă. Unii 
însă admită chiar posibilitate unei eventuale demisiuni. 
«Câtă pentru asta însă să nu se temă câta mameluciloră. 
Proformă se pote,-o va face și cu ocasiunea acâsta, își 
va da dimisia înaintea Măiestății Sale; la totă casulă 
însă va cerca mai întâiu ca să se convingă despre aceea, 
că Maiestatea Sa nu i-o va primi. Colomană Tisza pănă 
acum a demisionată de trei ori, cu scopulă numai ca și 
mai departe să potă rămâne ministru ; de trei ori a de
misionată și totă de atâtea ori șl-a retrasă și demisiunea, 
deși căușele demisionărei nici după aceea nu s’au schim
bată nici câtă de puțină... Și de bună sâmă lui Tisza 
îi va succede și pentru a patra oră acestă «tactică». 
Curtea, chiar și decă nu-lă iubesce, nu lasă din mâna 
ei pe ună astfelă de bărbată maghiară de stată, care în 
modă «constituțională» este în stare a accepta fote față 
cu națiunea. Curtea de Viena totdâuna s’a obicinuită a 
prețui pe ună astfelă de bărbată și a se folosi de elă. 
Dâcă însă din întâmplare n’ar fi în stare mai multă să 
accepteze tote, dâr tote 1 față cu națiunea, atunci, der 
numai atunci, îlă voră arunca ca pe o lămîiă storsă de 
sucă".

De câteva Zile a sosită în Clușiu St e fană Gyorgy, 
preotulă romano-catolică ală coloniei ungurescl din Bu
curesci. Elă este de origine Săcui din comitatulă Ciucu- 
lui. A venită la Clușiu ca misionară, pentru a între
prinde o colectă în favorulă seminarului clericală maghiară 
din Bucuresci, fundă provăZută spre scopulă acesta cu 
reeomandațiă dela primatele catolică Simor din Strigonă. 
(barele unguresc! din Clușiu pe ’ntrecute recomandă sco
pulă acestui misionară atențiunei deosebite a publicului 
ungurescă.

—x—
Rea impresiune a făcută asupra Ini «Kolozs. Koz.» 

concertulă din 2 Augustă, ce l’a dată la Vâlcele ar- 
tistulă ungurescă Solymosi, din causă că acesta cân
tase și câteva cuplete românesc!. „Ore ce ar Z^e actorii 
cei vechi ai Maghiariloră — întrebă numilulă Z'ai’â — 
acei apostoli ai cuvântului ungurescă, pe cari poetulă i-a 
numită „(Jilerii nației», âre ce ar dice ei despre acestă 
succesoră ală loră, care deși petrece o viâță comodă 
avendă tâte cele de lipsă, ca membru de frunte ală unui 
distinsă institută de artă bine plătitoră, alergă cu tote 
acestea pe la Vâlcele ca să le fiă .Valahiloră spre des
fătare?» Dela ună flămând, dela ună Volkssănger, Zice 
foia bugetară, că n’ar lua-o acesta în nume de rău, însă 
despre d. Solymosi, ca despre ună cinstită actoră ungu
rescă, numai reprobândă pote se ia notiță despre acâstă 
scire. — Se mai poftescă cei din România la băile de 
aci, decă batjocurile foiloră ungurescl le cadă bine!

—x—
Poliția din Pesta s’a convinsă, că câțiva mijlo

citori (samsari) de servitâre de acolo angagează fete ti
nere ca vendâtâre și casierițe pentru distinse localuri 
de petrecere în Constantinopolă, unde însă ajungă fe
tele în cea mai rea situațiune Proprietarulă unuia din 
aceste vestite stabilimente este nighistorulă Salo- 
movich, care merge desă în Pesta ca să ia în primire 
fetele. Pănă acum a făcută acesta atâtă de secretă, 
încâtă pănă acum poliția n’a isbutită a’i face cunoscință. 
In Z^ele trecute încă a fostă în Pesta, de unde apoi s’a 
dusă în Viena. Acolo inse i s’a înfundată. In urma 
unei arătări anonime poliția puse mâna pe elă în ho- 
telulă Atena.

—x—
In afacerea Edelsheim-Ianski s’a ținută adu

nare poporală și în Paks. Deputâtulă Iosef Halvax 
propuse, ca să se țină o mare adunare poporală a cer
cului, în care să se câră înființarea armatei ungare in
dependente și să protesteze contra vătămării onârei na
ționale. Șefulă guvernului să fiă invitată a procura na- 
țiunei satisfacțiune. Propunerea a fostă primită una
nimă. In adunarea poporală din Bekes-Gsaba, la 
care se Zice că au luată parte aprope 4000 de omeni 
din acelă ținută, a presidată Fejer, membrulă partidei 
liberale. S’a primită aci unanimă resoluțiunea adunării 
din Pesta.

—x—
In timpulă din urmă s’a ivită filoxera in ținu- 

tulă Makadului din comit. Pestei, în Racz-Alma|s 
din comit.. Weissenberg și în Moldva vecliiă din 
comit. Carașiu-Severină.

—x—
După rapărlele oficiale, pănă la 4 Augustă se îm

partă cașurile de coleră după localități astfelă: In 
Fiume 145 bolnavi, 80 morți; în Susacă 5 bolnavi, 1 
morlă; în Grobnică 2 bolnavi, 2 morți; în Jelenje 7 
bolnavi, 2 morți; în Skrljevo 1 bolnavă; în Podkilovac 
9 bolnavi, 5 morți; în Lukezi 6 bolnavi, 1 mortă; în 
Hreljin 3 bolnavi; în St. lacobă 3 bolnavi, 1 mortă; în 
Ogubin 2 bolnavî; în Dreznica 9 bolnavi, 4 morți; în 

Brodă lângă Culpa 1 bolnavă, 1 mortă; în Lovass 1 
bolnavă, 1 mortă; în Vincovce 1 bolnavă. Cu totulă 
s’au bolnăvită de coleră 195 persâne, au murită 98. 
Cașurile de morte suntă în decrescere.

—x—
D. C. Mugură, dirigintele-șefă ală corului vocală 

dela biserica Crețulescu din Bucuresci, care acum se 
află la băile din Slănică pentru căutarea sănâtăței. sub 
impresiunea ce a simțită coborându-se în saline a com
pusă ună valsă întitulată „Ocnașii". „Curierulă 
Prahovei" spune că motivele și diferitele nuanțe, cu alte 
cuvinte stofa musicală din care se compună notele, suntă 
o^musică imitativă, concretisândă impresiunile ce ună 
omă le simte când se cobâră în salină. Așa frica ce-Iă 
cuprinde când se lasă în colivia de fieră, mirarea la ve
derea luminei electrice și în urmă se termină prinfr’ună 
melancolică finală în Re minore, imitândă suferințele 
sâu mai bine Z'să compătimirea ce simte la vederea 
ocnașiloră. Duminecă, la 27 ale curentei, va fi cântată 
pentru prima âră acolo de artistulă Gheorghiță, care a 
începută repetiț/unile cu orchestra.

D-nii Moceanu și Veles-cu, distinșii gimnas
tici români, au ajunsă la Calcula în India, unde voră 
da representațiunl de gimnastică și danțurl naționale 
române.

—x—
Gomlessa de Baussac, ale cărei scrieri literare 

suntă destulă de cunoscute în Francia, va veni în cur- 
sulă lunei lui Septemvre la Sinaia sâ facă o visită 
reginei României.

—x—
Guvernulă rusescă închisese școlele ar

mene în Caucasă, din motive pentru care le închide 
sâu nu le permite a se înființa guvernulă ungurescă 
școlele naționalităților!!. De curândă Mr. Mag ar, Icato- 
licosulă din Etșmiadzin a primită ună ucază imperială, 
care permite redeschiderea școleloră cu condițiune ca 
șcâlele armene sâ pâtă avâ cela multă patru clase. Mr. 
Magar însă nemulțămitți cu aceste disposițiuni, nu se 
simte îndemnată a ordona redeschiderea șcâleloră.

Congresu antisemitieti.
„Veteranulă» din Bucuresci află că Marți, 26 

Augustă, se va întruni în Bucuresci congresulă eu- 
ropână antisemitică, la care afară de delegații ro
mâni, voră lua parte d. Eduard Drumont, celebrulă au- 
toră a ă serierei 1a. „France-Juive1, D. Stocker, predica- 
torulă curții imperiale din Berlină, D. Istoczy, deputată 
din camera Ungariei, Baronula Simony Ernst Schemnitzer, 
din Dresda, Dr. Konig din Witten, și peste vr’o 20 capi 
ai societățiloră antisemitice din Germania, Francia, Un
garia, Austria, Rusia, Cavalerulă Cerboni di Sposetti și 
bărbați celebri, cari luptă în Europa spre a sili pe Evrei 
a fugi în Palestina.

Românii cari vord a lua parte la congresă, afară 
de delegații numiți deja, suntă rugați a adresa cereri 
„Veteranului» spre a li se trimite bilete de intrare.

Cu acâstă ocasiune redactorulă «Veteranului," mem
brulă fundatoră ală societății antisemitice din România 
și vechiu căpitană în armată, d. C. M. Moroiu, adre- 
sâză cătră Români ună apelă din care estragemă urmă
târele pasagie:

Frați Români! Ună periculă mare, mai mare de
câtă tâte câte au avută vre-o dată a trece România, ne 
amenință. Acestă periculă suntă Jidovii.

Aceptă poporă blăstemată, care s’a introdusă pe 
tăcute în mijloculă nostru, dupăce au devenită stăpâni 
mai pe o a treia parte din Moldova, năpădescă peste 
totă România, și au ajunsă pănă acolo eu insolența în
câtă în casa nâstră, în pămentulă nostru, conservată cu 
sângele strămoșiloră noștri și ală nostru; strigă pe tote 
tonurile, că au sâ ne deviă cu timpulă stăpâni.

Pericolulă este mare, dâr cu câtă însâ e de mare, 
n’are șensa d’a reuși, dâcă noi ne vomă da mâna din 
timpă și vomă lua mâsurî, ca prin orice mijlâce sâ si- 
limă pe Jidovi a ne părăsi. — Mijlâcele ce vomă între
buința contra loră, astădi nu voră mai avâ ecoulă din 
trecută în Europa, căci cestiunea Jidoviloră este aslăZI 
o cestiune europână, nu mai este o cestiune locală ca 
în trecută.

AslăZI români, germani, slavi, ruși, unguri și fran- 
cesl simtă ca și noi pericolulă influența funeste ji- 
dovescl.

In tote statele Europei sau fondată societăți anti
semitice, o asemenea societate s’a fondată și în România, 
dâr ea nu este destulă de tare spre a putâ lucra pe 
tâte căile, din causă că nu are mijlâce suficiente a în
tinde și a propaga idea de isgonirea Jidaniloră, și es- 
pulsarea loră în Palestina de unde au venită.

Societatea antisemitică din România nu este în 
destulă de tare, pentrucă voi românii, nu vedeți bine 
toți pericolulă și nu voiți a’i întinde mâna spre a com
bate acestă flagelă, înscriindu-vâ sub drapelulă ei.



Nr. 169. GAZETA TRANSILVANIEI.

Nepăsarea v’a cuprinsă, idea de a trăi bine voi I 
în presentă vă absărbe dela idea că ce au sg ajungă 
fii noștri, în (Jiua când jidanii voră atinge scopulă loră.

Pentru a pută atinge acâstă țintă, societatea anti- 
semitică, voesce a imprima broșuri în care arălândă pe- 
ricululă, să le distnbue gratis între poporă spre a răs
pândi idea și a-i da o întindere astlelă, ca dela paiață 
la colibă, să nu se strige decâtă: afară Jidanii, afară 
inamicii naționalității române.

A aștepta dela guvernă să ia o inițiativă de acesta 
felă, nu trebue a ne gândi,^nici a-i prinde, rolulă său 
fiindă cu totulă aliulă.

Spre a pute der face propaganda acesta, deocam
dată prin scrisă este nevoe a se tipări câteva mii de 
broșuri, în cari să se arate pericululă și se deșteptămă 
poporulă din adormire.

Pentru acesta este necesitate de bani.
Pericolulă este pentru toți egală, căci Jidanulă for- 

mândă o castă separată, cu idei, obiceiuri și datine cu 
totulă deosebite, elă nu se p6te contopi în noi.

Facă der ună apelă căldurosă la iotă Românulă 
de inimă, boeră, negustoră, preotă, militară, industriașă 
plugară, venițl cu a depune obolulă vostru, care ună 
leu, care 50 lei, care 20 bani, ajutați-ne a pute tipări 
asemenea broșuri care să le respândimă în tote colțurile 
țârei, și care trebue să formeze catechismulă și credința 
itastră față de Jidani.

Veniți der a vă înscrie sub drapelulă națională ală 
Antisemitismului română, venițl de scăpațl vii- 
torulă. Jidovulă trebue alungată din tată țera.

C. M. Moroiu,
Membru fundatoru atu soc. Antisemitice clin 

România, vechi căpitanii în armată.

acestora lucrări

scrie nimica, ce ar 
amă ave gândă de

Din tractulii Șercaei, Iulie 1886.

(Lucrulă câmpului — Forțarea la Jucrulă pentru 
facerea drumuriloră. — Conducătorii 
Ștergeri din listele electorale.)

Din ținutulă acesta nu se mai 
fi de interesă publică. Nu ddră că 
a nu mai da nici ună semnă de vieță, ci mai multă ne- 
casurile dilnice, au desgustată pe toți cărturarii de pe 
aici de a mai scrie Iotă despre vremuri grele și rele. 
De-o parte ploile cele multe au grămădită lucrurile câm
pului astfelă, de cei mai mulți plugari au încă de arată 
(ogorilă), de săpată, cosită, și și secerișulu s’a începută. 
Apoi pe lângă t.6te acestea 4 lucruri de interesă mate 
rială pentru toți plugarii, ce să vecfi, sate întregi au fostă 
mânate pe 4 dile și adecă 21, 22, 23 și 24 Iulie a. c. 
cu carăle și mânile la drumă în depărtare de 10—16 
chilometri.

Ca cause se spune , că au fostă rămasă in res
tanțe comunele respective cu acele prestațiuni forțate 
acum și prin asistința de gendarmi. De altă parte 
bieții 6menî dică, că au mai fostă și de altădată la fa
cerea acestui drumă cătră Zernești petrecândă mai multe 
(Iile pe acolo și totuși drumulă nu s’a isprăvită, causân- 
du-se prin ploile cele multe și alte stricăciuni.

Fiă cum va fi, una nu se potrivesee, ca în timpulă 
secerișului să se raânededindărăptă sate în
tregi cu forța prin gendarmeriă la facerea 
drumului. Asta nu s’a mai pomenită pe aicea și 
p6te nici prin alte locuri*j Este de temută, că pe lângă 
tolă forțarea drumulă de astădată p6t.e le rămâne ne
isprăvită și ătă pentru ce: Bieții Omeni spună, că 
afară de primari și gendarmi nu merge nici ună price- 
pătoră de lucru, care ară ave autoritatea de a le im
pune celoră cari, prin multele apăsări ce întâmpină, se 
tragă unde numai potă dela orice lucru gratuită, mai 
flămen<}indu-și și vitele în depărtări așa de mari.

Ore nu ar fi bine ca la lucrări publice, unde se 
întrebuințeză comune întregi să fiă de față și câte ună 
conducătoră specialistă, care dirigiândă lucrurile, cari 
suntă a se face, de multe ori nu și-ar petrece bieții Omeni 
timpulă celă scumpă numai înzadară.

Numai cu primarii și prin controla unui funcționară 
în diua din urmă pe lângă tOtă asistența de gendarmi, 
la puțină ispravă se va ajunge. Să sperămă însă, că a- 
leșii poporului din comitetulă administrativă cunoscendă 
greutățile cele multe, cari apasă poporulă, voră stărui, 
ca pentru facerea de drumuri se voră căuta timpuri mai 
potrivite, ca celă de astădată întrebuințată.

Alte plângeri am mai autjită pe aici, că la con- 
scrierea alegătoriloră dietali din anulă acesta s’au făcută 
mai multe ștergeri. Cei ce voră fi putută voră fi și re
clamată pănă acuma, dâră suntă mulți, cari nu sciu cum 
să ’și ajute, nefiindă cărturari nu voră reclama, și prin 
acăsta voră rămâne lipsiți de dreptulă electorală, dâcă 
nu s’a dată și acestora oreșicare informare, că prin cari 
motive se pOte la timpulă determinata să ’și facă recla
marea. Unii caletoru.

*) Comunele respective suntu: Vadă cu 300 locuitori, Ohaba 
cu 200, Șinca vechiă cu 400 și Șinca nouă erășl cam cu 400 
locuitori. Red.

Teatru roiuânescu.
Hațegu, 1 Augusta 

fără interesa neutru 
permisiunea d-v6stră

1886.
on. pu- 
on. d-le 
prețuita

■ le

5 acte de Dumas. Dlă Vitali în rolulă

Credă că nu va fi 
flică cetitoră decă, cu 
redactoră, voiu vorbi ceva în colânele acestui 
diară despre direcția teatrului română ambulantă din 
Transilvania și Bănată.

Cu bucuriă grăbescă a spune, că în trupa teatra- 
ă a d-lui Augustină Petculescu, directorulă teatrului 
română, s’a făcută o schimbare însemnată, care numai 
spre laudă și oitare pote să-i servescă d-lui Petculescu. 
Puținele nemulțămiri ce s’au ivită pănă acum fură așa 
(jicendă mai cu totulă delăturate prin intrarea în trupa 
d-sale a familiei d. Gheorghe Vitali, artistulă română din 
Craiova. Astădi, prin presentarea pe bină a domnului 
și domnei Vitali, vedemă ună adevărată teatru, o ade
vărată scâlă de morală ce este menită a desvolta 
simțulă bună, gustulă nobilă și morala.

Am avută ocasiune a asista la mai multe repre- 
sentațiuni, dintre cari voiă aminti piesa »Orbulă și Ne- 
buna“, dramă în
contelui Falerno, âr domna Vitali în rolulă nebunei fiice 
a Marchisului de 
loră. De asemenea și celelalte role au fostă destulă de 
bine esecutate. — In piesa „Criminalistulă“, comediâ în 
2 acte, nu credă se fiă ună artistă, care se p6tă repre- 
senta mai bine și mai acurată rolulă «lui Pupinelă, ca 
cum l’a representatu d. Gh. Vitali. — In piesa »Supli- 
ciulă unei femei1, dramă în trei acte, d. Gh. Vitali ca 
Diuraond, d-na E. Vitali ca Matilda, precum și mica 
Nela Vitali, în rolulă d-șorei Jana, fiica bancherului, au 
pusă publiculă într’o seridsă admirațiune, jucându-șî ro
lurile loră câtă se pote mai esactă și naturală. — Nu 
cu mai puțină succesă auj jucată artiștii noștri piesele: 
,0rba din Parisă», dramă în 5 acte, »Arcașu lui Ște
fană celă mare,« și „Suferințele prisonieriloră în Plevna,» 
dramă în 2 acte, compusă de d. Gh. Vitali. Mai vîr- 
tosă nl-a plăcută însă joculă ultimeloră piese, prin cari 
atâtă domnulă câtă și domna, ba chiară și mica Aurora 

inimile nostre

Madara au fosta la culmea chemărei 

Vita’i, în etate de 7 ani, ni-au încărcată 
de o rară plăcere și satisfacțiune.

Primescă d. directoră Petculescu și 
pă teatrală asigurarea deosebitei ndstre 
toți împreună îlă felicitămă și îi dorimă
mai strălucită în nobila și onorifica sa artă!

Unu arnicu alii bele-arteloru.

brava sa 
simpatii, 

succesuia

tru
cart 
cela

dela 
da- 
fru-

Adunarea despărțementului XII ală 
Asociatiunei.

Din apropierea Babiului, 4 Augustă 1886.
(urmare.)

Era ună aspectă fermecătoră a vedea la balulă 
din Ciachi-Gârbău pe tinerii și fruntașele dâmne și fetițe, 
cari pănă acuma n’au mai convenită într’ună numără 
atătă de mare în acestă ținută

In sală erau peste 100 de persone, tinere 
scole mai înalte au făcută onorurile și au primită 
mele intrate, între cari erau mai multe în portulă 
mosă românescă.

Cu aplause viue erau întâmpinate domnele și dom- 
nișdrele, care întrau în costumă românescă. Eată nu
mele mai multoră purtătâre a acestui portă națională, 
domnele: Ludovica Popă născ. Mihali din Zalha, Cor
nelia Petrană născ. Popă din Fizeșă ș. a. apoi d șorele 
Maria Stanciu din Napradea, Iosefa Mihali din Câmpulă 
lungă, Lucreția Cosma din Juculă sup. ș. a.

Balulă, forte animată, a ținută pănă în dori de diuă. 
Resuitatulă materială ală acestei adunări încă este în- 
destulitoră

Ne au făcută o plăcută surprindere domnii preoți 
din tractulă Dîrjei cu zelosulă loră protopopă susă amen- 
tită în frunte, că făcendu se tractulă protopopescă în 
corpore membru ordinară pe vieță a depusă 100 fl. co
lectați între dânșii, învățători și puțini alți credincioși 
din tractă. Așadâră preste totă au incursă următârele 
contribuiri:

Tractulă protopopescă gr. cat. ală Dirjei ca corpă 
100 fl.; Niculau Szigethi advocată, Deșiu 2 fl.; Petru 
Roșea, protopopă, St. Petru 5 fl.; Pavelă Roșea, preotă 
St. Petru 1 fl.; Laura Veturia Mureșiană, Șireagă 1 fl.; 
Vasile Mureșiană, not. cercuală, Chechișă 3 11.; Vasile 
Oprișă not. cerc. Balană 2 fl. Ioană Hossu, docență 1 fl.; 
Victoră Ilieșă, mare propr. R. Cristură 2 II., Beniamină 
Popă, juristă R. Cristură 3 fl., Dr. Teodoră Mihali, ad
vocată Deșiu 5 11., Viorica Vaida măr. Mihali Deșiu 5 fl., 
Ioană Germană, preotă Poptelecă 6 11., Alexandru 
Oprișă, not. cerc. Greaca 2 11. Vasilie Popă, preotă 
Cristolțielă 2 11., Augustină Mihali, not. cer. Babeni 2 
11., Teodoră Simocă, preotă Bosna 1 11. 60 cr., Ștefană 
Țita, propr. Calocea 1 fl., George Da vidă, Vaidahaza 1 
11., Mihailă Boroșă, preotă Bezded 1 fl. Dumitru Magdos, 
propr. Bezded 1 fl., Vasiliu Cotuțiu, preotă Băbeni 1 fl., 
Alexa Coslea propr. Solomonă 1 fl. loan Komives not. 
cerc. Ciachi-Gârbău 1 fl G. Craciunașă, preotă Ciobanca 
inf. 1 fl. Vasile Franca, propr. Ciachi Gârbău 1 fl., losifă 
Mironă propr. Draga 1 fl. Nicolau Popoviciu preotă Brig- 
leză 1 fl. George Farago not. cerc. Dragu 2 11. Ioană 
Popă preotă, Miloană 1 fl. Ioană Perhaiție preotă, Solo
monă 1 fl. Anania Horga docență, Solomonă 50 cr. 
Petru Bujoră Surducă 30 cr. Elisie Pintea, docență, Ra- 
ches, 2 fl., Ioană Condoră, preotă Gerofi Dango, 2 fl., 
Antonă Chifa preoiă, Hida, 2 11., Vasilie Petrule docență

50 cr., Aurelă Mezei, Budușă, 1 fl. Nicolau 
preoiă, Baiea, 2 fl. Suma intrată din tote ta. 
jutdre dela membrii 167 fl. 40.

(Va unim

Internați! de fete în Brașovii.
Pentru de a face posibila, ca și acei părinți, cari 

pota spesa multa, se’și p6tă cresce ficele lora lanu
orașă; eră de altă parte pentru de a da o educațiune 
mai reală în ceea ce privesce cunoscințele necesare ale 
unei bune economii de casă, a pusă reuniunea fe- 
meiloră române din Brașovă la cale înfiin 
țarea unui internată, care stândă sub inmediata 
conducere a comitetului, va deprinde pe elevele interne 
în următorele lucruri, și adecă în:

a) Pregătirea de totă felulă de mâncări;
b) Spălatulă, călcatulă și cârpitulă de totă felulă 

albituri;
c'l Cusutulă cu mașina la albituri și la vestminte-
d) Mai multe ramuri din industria de casă, precum; 

țesutulă de pânză, de pănură, postavă, covOre și alte 
lucruri pentru trebuințele căsei etc., aplicându-se la 
aceste aparatele mechanice mai nouă și mai moderne;

e) Cultura de legumi;
f) Precepte higienice*)
In acestă internată se primescă atâtă fetițe de 

acele, cari se ocupă esclusivă numai de învățarea celoră 
cuprinse în punctele de susă,. câtă și de acele, cari pe 
lângă acestă instrucțiune, voescă să continue studiile la 
vre-o șcâlă din locă.

Pentru instruirea celoră cuprinse în tdte 
punctele dela a) pănă la /), precum și pentru 
întrega alimentare și îngrijire se plătesce 
10 f 1. de elevă pe lună.

lnternatulă funcționeză dela 25 Augustă s. v. a. c. 
Părinții, cari reflecteză la acestă internată suntă 

rugați a se insinua la subscrisa presidentă câtă mai în 
grabă, din causă că cele mai multe locuri suntă deja 
ocupate.

Brașovă, 20 Iulie 1886.
Maria Secăreanu m. p.

presidentă Reuniunei.
Dr. Nicolau Popii, 

actuarulft Reuniunei.

Ultime soiri.
Baia Gast&in, 6 Augustă. Prințulu Vilhelm 

Prusia a sositu aci. Impăratulu-rege Fran-de 
ciscu Iosifu sosesce în 8 Augustă, dr contele 
Kalnoky în 9 Augustu. Adi a mai sosită aci 
Herbert Bismarck, pentru ca în cursulu întreve
derii să stea alăturea cu tată-seu, cancelarulu im
periului. Impăratulu Vilhelm a prânzită a^i cu 
împărătdsa-regiua Elisabeta în vila Meran.

Berlinu, 6 Augustu. — „Tageblatt11 comu
nică că trimisulu engles la București, care înlo- 
cuesce acum și pe ambasadorului la Constantino- 
polu, a plecat la Gastein. Pe când Germania, 
Austro-Ungaria și Englitera se silesc a menține 
pacea în Orientu și în Europa; Rusia face pro
puneri Austro-Ungariei la Peterhof, propuneri pe 
cari acesta din urmă le-a așteptată înzadaru acum 
ună anu la Kremsier. Viitorulu ar aterna de 
modulă cum Austro-Ungaria se va purta fată 
cu aceste propuneri.

Londra, 6 Augustu. — țliarele anunță că 
Sir W. Wliite, ministrulă Engliterii la București 
și care represintă guvernulă său în conferința 
din Constantinopolu, a plecată la Gastein.

Viena, 6 Augustu. — Să semnalăză o în
tindere de coleră în provinciele italiene înveci
nate cu fruntariile austriace.

Mulțumită, publică.
In 11 Iuliu a. c. în dliua st. Apostoli Petru și Pa

velă, la grațtasa binecuvântare a Ilustrității Sale Dom
nului Episcopă ală Gherlei, s’a sânțită biserica cea nouă 
din Mititei prin representanlele Episcopescă, Reverendis- 
simulă Domnă Vieariu foraneu Gregoriu Moisilă din Nă- 
sâudă la care au luată parte mai mulți preoți tractuali 
și vecini, și fârLe multă poporă din jură, contribuindă 
ca creștini evlavioși sume fruntașe în favârea s. biserici, 
cărora datorimă cu cea mai ferbinte inulțămilă; cu deo
sebire trebue să amintimă că la acestă festivitate bu- 
nulă poporă din comuna opidană Năsăudă s’a distinsă 
prin oferte și bunăvoință.

In numele comunei bisericesc! Mititei, esprimămă 
cea mai ferbinte mulțămită tuturoră binelăcătoriloră.

Mititei, în 25 Iuliu 1886.
Basiliu Șioldea, Gavrilă Pinegariu,

parochă. învățătoră.

Esposițiunea locală din Brașovu. Minis- 
trulu de comunicațiune ungaru a concesu visi- 
tatoriloru acestei esposițiunl, pană 5 Septemvre 
st. n., pe t,6te liniile căiloru ferate de stătu pen
tru bilete tour și retour clasa II & III valabile 
cjece dile o reducere de 50%; esclusive tre
nurile accelerate.

Scopulâ mai detaliată se pote vedă în »Scdla și Familia» Nr. 7.

Editorft: lacobtt Mureșianu.
Redactară responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu



GAZ E TA TRANSILVANIEI .1886.

42arnu!u la bursa de VJsna Bui’sa de Bueuresei.
din 7 Augusto st. ti. 1886.

u. de aurii 4°/a . . . 108 45 
jntă de hârtiă 5°/0 . . 95.25 

.mprumutulfl căilorii ferate 
ungare......................... 154.75

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70 

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 128 50 

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișO..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.25
Imprumutulii cu premiu

ung.................................  128 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.85 
Renta de arg. austr. . . 86 60
Renta de aurii austr. . , 121 20 
Losurile din 1860 . . . 143 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 289.50 
Act. băncel de credită austr. 281.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 26 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 93Va . 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 971/, 98—

» convert. (6°/0) . . 88V2 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103 8/4 104—

* „ » • 87‘/a 88—
» » urban (7°/0) • . 100— 101—

» (6%) - 9P/2 92—
> , ’ (5»/0) . . 82V4 83V*

Banca națională a României 500 Lei 1015 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

« » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.50 14.13
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.02

Cursulu pieței Brașovâ
din 9 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.72
Argint românesc . . . . . . • 8.60 ‘ 8 65
Napoleon-d’or!................. . . » 9.97 » 10.
Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . > 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 121.i/3 » 122.i/a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 5285. « «H B B

Publicatiune.
In conecstt cu publ. din 31 Iuliu, Nr. 5111 se a- 

duce, spre delăturarea interpretațiuniloru false, la cu
noștință publică, că și acei câni, cari se portă pe strade 
legați trebue se fie proveduțî cu botnițe, dedrece la casu 
contraru astfelu de câni se voru prinde și se voră omorî 
de călău,

Brașovu, 7 Augustu 1886.

Căpitanatulu orășeneștii.
$visă d-loră abonați!

Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 
voiască a scrie pe cuponulft mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primitu 4’arulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon£ză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS“

Conspectul!! operațiuniloru 
institutului de creditu și de economii »ALBINA< 

în luna Iulie 1886.
Intrate:

Numerariu din 30 luniu 1886 . . . . fl.
Depuneri....................................................... »
Cambii răscumpărate...................................»
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi »
Interese și provisiuni.................................. »
La fondulă de pensiune............................. »
Moneta vendută 
Efecte , . .
Conturi curente
Diverse

»

42,023.19
268,931.83
254,559.80

72,743.84
23,554.70

196.55
19,512.30
24,478.25

150,886.02
1,588.26

Esite* Suma 11. 858,474.74
Depuneri.................................................fl. 131,673.37
Cambii escomptate .................................. » 264,261.68
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 52,189.—
Interese pentru depuneri......................... » 40.587.75
Contribuțiune și competințe . . . . » 7,901.83
Salarie și spese ......................................... « 3,004.12
Moneta cumpărată....................................» 14,441.54
Conturi curente ......................................... « 157,084 87
Diverse......................................................... » 2 497.79
Efecte . ......................................................... » 68.480.21
Dividende . ■......................................... ..... 28,250.—
Saldulă Numărarulni cu 31 Iulie 1886. ,, 88,102.55
Sibiiu, în 31 Iulie 1886. 

P. Cosma m. p.
Director esecutiv.

Suma fl. 858,472.74 
losifu Lissai, m. p.

Comptabilă.
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Mersulu trenurilorO
pe linia I*redealîi-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

P’redealîi-Budapesta Budapesta—l*iredeald

Trenu 
de 

peraâne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenu 
omnibua

BucurescI
r

Predealu

Timișă

Brașovă

—

6.22
Feldiâra 7.01
Apatia 7.33
Ăgostonfalva 8.01
Homorodă 8.45
Hașfaleu iO.10

Sighișdra

Elisabetopole

10.29
10.39
11.19

Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa

11.54
12.12
12.56

Blașiu 
Crăciunelă

1.30
1.45

Teiușft 
Aiudfi

2.11
2.55

IJVințulă de sustt 
Ui6ra!

3.17
3.24

Cucerdea 3.31
Ghiristt 4.09
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56
6.16

6.37
Ghirbău 6.53
Aghirișft 7.08
Stana 7.34
Huiedinfi 7.55
Ciucia 8.35
Bucia 8.53
Bratca 9.12
R6v 9.31
Mezd-Telegd 10 06
Fugyi-Vâsârhely 10.25
Vărad-Velințe 10.35

Oradia-maro

P. Laddny

10.41
10.51
12.37

Szolnok 2.58
Buda-pesta 6.00

Viena > 3.00

4.50 7.45 —
9.32 12.50 —

1.09 —
9.56 1.40 —

10 20 2.27 —
□ 2.55 —

_ 3.38 —
__ 4.17 —
_ 4.47 —
■MS 5.42 —
— 7.37 —
__ 8.01 —
_ 8.21 —
— 9.05 —
— 9 43

10.02
—

10.30
.— 10.50 —
_ 11.29 —
— 11.47 —
_ 11.35 —
__ 104 —
— 1.30 —
__ 1.39 —
_ 2 07 —
— 3.08 —
— 5.08 —
— 5 35 —
— — 8.00
— — 8.34
— — 8.591
— — 9.34
—L — 10.16
— — 11.04
— — 12 171
— — 12.47
— .— 1.21
— — 2.05
— — 3.08
— — 3.39
— — 3.55
— — 4.06
— 10.37 —
— 1.45 —
— 5.34 8.22
— 10.05 10.30
— 10.50 —
8.50 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș
GhirbSu
Nedeșdu

Ciașiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulă de susă
Aiudă
Toiușă
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mie
Mediaș ă 
Elisabetopolt
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Ăgostonfalva
Apatia
Fcldiora

Brasovii
5

Timișă

Predeaiu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

— — —
1 —

6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 •
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 10.28 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44
3.45 — — 11.28
4.06 — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 ■— — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 ■— — 3.23

— — — 4.56
9.35 11.45 9.40

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

Teiușft- â.ira<3ft-Sîu«iajp'esta Budapesta» Aradă-Teiuștl.

Trenă Tre.iu Trenă de Trenu de Trenă Trenă
omnibua omnibua persdne peradne accelerată omnibua

TeiușA 11.09 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 0ZO1IIOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branieica 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 — 8.12 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 — i 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branieica 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
AiracSA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sîzolnnk ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — . — 6.05 Teiușă 12.05 — 2.24

Ara<î&"Tîraifș6ra Sțtraaeiria (Piski) Petreișeml

Trenă Trenă de Trenu de Trenu de Trenă Tronii
omnibua peradne peradne peraâne omnibua omnibua

Aradiit 5.48
1

6.05 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07

9.02 — | 9.08 Betroseni — 4.04 6.39

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdno poraâne omnibua omnibua omnibua de pers,

Tiîuiș6ra 8.25 5.00 BetroșeHsl 6.49 9.33 _
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Arabii 9.27 — 817 Siswtfcri® 10 53 1,35 — 1


