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Brașovu, 5 Septemvre 1886.
In curendu se voru țin6 drăși conferințe în

tre representanții guverneloru din Viena și Peșta 
asupra cestiuniloru pendente ale viitorului pactu 
austro - ungafu. Nota ce a adresat’o minis
trul! ungurescu de comerciu cornițele Szechenyi 
guvernului austriacă în afacerea modificării or u 
făcute de camera deputațiloru austriac! în pro
iectul! de lege alu tarifului vamală, a produsă 
ună viu resentimentă în sînulă tuturoră parti- 
deloră din Austria.

Cu deosebire Cehii își arată nemulțămirea 
lor! cu pretensiunile „esagerate“ ale guvernului 
ungurescă și cu atitudinea guvernului din Viena 
în cestiunea pactului. „Hlas Naroda“ într’ună 
articulă, în care pleddză pentru luarea în con
siderare a pretensiuniloră cehice, cpce nu 
are mari speranțe, dăr chiar împrejurarea, că 
ministrulă ungurescă ridică „pretențiuni afară 
din cale“ îndemnă pe Cehi, de a stdrce cu tena
citate de fer! dela Unguri, ceea ce li se cuvine 
loră.

Este acesta o amenințare, căreia i-a dată 
viuă espresiune deputatulă cehă Dr. Trojan, 
cu ocasiunea unei dări de sdmă, ce a făcut’o 
dilele aceste înaintea alegătorilor! săi din cerculă 
Smichov. Este fârte semnificativă că ună de
putată din Austria — Dr. Trojan face parte 
din comitetulă esecutivă ală maiorității parla
mentului austriacă — pune cestiunea |cuotei, ce
rând! ca Ungaria să contribue în viitoră cu pa
tru cjeci de procente, nu cn treizeci ca pănă 
acum, la cheltuelele comune ale monarchiei. 
Sună aprdpe ironică dâcă Dr. Trojan motivâză 
acesta propunere a sa (jicend! că Ungaria a 
avută îu cursă de douăzeci de ani „timpă des
tulă ca să se întărâscă și că acum p6te plăti 
mai multă. “

Cu t6te că și-au dată atâta silință de-a cruța 
susceptibilitățile Ungurilor!, Cehii nu potă do
bândi dela aceștia nici măcară consâmțământul! 
ca bancnotele să aibă în viitoră pe partea ger
mană și inscripțiune cehică. Purtarea acăsta res- 
pingătdre a guvernului ungurescu ’i-a amărîtă pe 
Cehi și ei pară a fi deciși de a nu ceda nici
decum în cestiunea băncii și a impositului pe 
zahară.

Dâr nici Polonii nu suntă mulțumiți cu 
pretensiunile guvernului ungurescă și câtă pentru 
minoritatea germană din parlamentă, ea sperâză, 
că printr’o cerbicdsă oposițiune, ce-o va face gu
vernului în cestiunea pactului, va contribui a’lă 
aduce în conflictă de-oparte cu guvernulă un
gurescă, de altă parte cu grupurile maiorității 
parlamentului austriacă și că astfel! se va vedâ 
silită cabinetulă Taaffe a se retrage. Se’nțelege, 
că o asemenea soluțiune ar conveni oposițiunei 
germane mai bine ca ori și care alta.

Foile germane impută ministrului de finance 
Dunaievski, că prin purtarea sa a încuragiată 
guvernulă ungurescă, ca să vină cu nisce pre 
tensiuni atâtă de mari. „Petroleu scumpă, nici 
ună venită, o reformă ce va fi esclusivă numai 
în favoruîă câtor-va rafinatori unguri și a bud
getului ungurescă — acăsta este — cjice Fr. 
Presse“ — amabila ofertă a d-lui Tisza. Gene- 
rositatea ungurăscă să ni-o mai câștigămă peste 
acăsta prin scumpirea cafelei și printr’o vamă 
pe lână.“

E clară că guvernulă austriacă nu pâte 
nicidecum primi propunerile guvernului ungu
rescă, cari suntă combătute de tăte partidele. 
Suntemă curioși prin urmare a vedă, ce mijlocă 
va întrebuința d-lă Taaffe spre a eși din strîm- 
tăre, căci cu declamările oficioșiloră, că intere- 
sulă monarchiei pretinde ca maioritatea să spri- 
jinăscă guvernulă nu va ajunge departe.

Față cu scisiunea ce domnesce între diferi
tele partide din Austria, guvernulă ungurescă 

are o posițiune multă mai favorabilă, dăr de va 
întinde cărda pretensiuniloră prea tare, p6te să 
se nască o crisă în Austria, care, necum să fiă 
în favdrea Ungariei, ar pută fărte ușoră să pro
ducă nisce conflicte, în urma cărora s’ar face 
chiar imposibilă încheierea pactului cu Austria.

Cestiunea bulgară.
— „Nordd. Allg. Ztg.*  nu crede că puterile sem

natare ale tractatului din Berlină voră consimți la o 
eventuală realegere a prințului Alexandru de Battenberg 
de cătră Sobraniă. De asemenea dice că e greu de ad
misă, cumcă Anglia și Rus;a se voră înțelege repede 
asupra cestiunii reocupării tronului bulgară,

— »Kreuzztg.< e amărîtă contra Rusiei și sfătues- 
ce pe oficiosele germane să nu mărăscă preste măsură 
îngâmfarea Rusiei prin limbagiulă loră. Metoda unoră 
diplomațî d’a îngenunchia de dragulă unei >afacerl“ în- 
naintea domnitoriloră orientali, e de desprețuită. Sunt 
certî denique fines.

— „Republique Franțaise*  e informată din Peters- 
burgî\ că Rusia nu recunosce, cumcă Austro-Ungaria 
păte cere afară de Bosnia și Erțegovina o compensa- 
țiune pentru restabilirea înfluinței rusescl în Bulgaria. 
Preponderanța rusă în Sofia și Filipolă s’a răscumpărată 
cu mari jertfe din partea Rusiei și abia oferă ună echi
valentă pentru ușâra ocupațiune a Bosniei și Erțegovi- 
nei. De aceea Rusia nu va suferi o nouă înaintare a 
Austro-Ungariei în direcția Salonicului.

— »Morning Post*  află, că guvernulă austriacă a 
făcută cunoscută Germaniei, cumcă încercărei Rusiei d’a 
se atinge de libertățile stateloră balcanice, îi va opune 
resistență.

— >N. Fr. Presse*  află din Petersburgă, că cer
curile naționale se temă, cum că prețulă ce-lă cere 
Bismarck, în schimbulă sprijinului dată Rusiei, nu e nici 
decumă mică.

— »Pol. Korr.« e informată din Constantinopolă, 
că acolo se observă semnele unei mai puternice accen
tuări a politicei engleze. Anglia, temendu-se să nu’i dea 
Rusia o nouă lovitură în Asia, caută să ’i dea de lucru 
Rusiei pe tătă linia în Europa.

»N. Fr. Presse“ află din Budua, că din Scutari 
plăcă trei bataliăne turcescl la Adrianopolă.

— »Pol. Korr.“ e informată din Parisă, că dificul
tățile mănținerii păcii începă acum să se ivescă, după 
plecarea prințului Alexandru din Bulgaria. Mijloculă celă 
mai bună e apărarea tractatului din Berlină; puterile se 
silescă în acestă sensă, și Francia înclină asemenea spre 
acăstă părere.

Cehii în cestiunea bulgară și Ungurii.
F6ia cehă „Narodni Listy“, care dela re- 

voluțiunea din Sofia încăce s’a arătată ună în
focată aderentă ală politicei rusesci în peninsula 
balcanică, revine din nou asupra cestiunii bul
gare. Numita foiă găsesce că Țarulă e deja stă- 
pânitorulă lumei și că drumulă spre Constanti
nopolă îi este liberă. Adresându-se apoi Ungu- 
riloră, „N. L.“ scrie:

Maghiarii, obicinuițl a însoți cu svâcniri ale unei 
ure ărbe orice progresă ală lumei slave, se părtă și de 
astădată fărte necioplită față cu Rusia, Dăcă ar merge 
după capulă loră, ară încurca pe Austria în celă mai 
îngrozitoră și mai fatală răsboiu, ce a putută avă vr’o- 
dată acestă imperiu, și acăsta numai din motivulă, fiind 
că în anulă 1849 regimente rusesci au liberată pe Aus
tria de o revoluțiune maghiară și pangermană. Adi se 
ridică din nou îngâmfarea maghiară și se sburlesce în 
contra înțeleptei politice a contelui Kalnoky, desemnân- 
du’i acțiunile și planurile sale ca o „politică a fricei“. 
Ministrulă Kalnoky însă, pănă ce va răspunde la inter
pelările delegațiloră maghiari, să Ie declare câtă se pote 
de scurtă și cuprimjătoră, că idea conducătăre a politi
cei austriace nu pote fi niciodată o ură orbă și pasio
nată contra puternicei Rusii, contra acelei Rusii, care 
pentru Austria a fostă totdeuna ună bună vecină și care 

la ună strigăt! ală Austriei i-a alergată în ajutoră în 
cea mai grea oră și la Șiria (Vilagoș) i-a făcută ună 
serviciu, care nu se pote îndestulă apreția, nici uita.

Bulgarii despre România.
Cunoscutul! patriotă bulgară Zaharia Sto- 

j a n o v a adresată deunătjile o scrisăre deschisă 
cătră poporulă română, în care își es- 
primă în frumăse cuvinte recunoscința sa și a 
poporului bulgară pentru simpatia și ospitali
tatea Românilor!. l£tă scrisărea, ce o aflămă 
publicată în „Neue Freie Presse“ și care a fostă 
publicată și în „Telegrafulă“ :

Cătră poporulu românul
„Nu există nici ună Bulgară inteligentă și patriotă, 

care să nu fi călcată pămăntulă liberă ală României și să nu 
fi gustată ospitalitatea frățescă a României. In timpă de 
o jumătate de seculă, — o epocă groznică și posomorită 
pentru noi — privirea poporului bulgară a fostă totdăuna 
ațintită spre malulă stângă ală Dunării. Totă ce e onestă 
și nobilă, totă ce simțea în sine vr’ună îmboldă spre vre-o 
inițiativă și era cuprinsă de idea de a salva patria sa ne
norocită, totă ce n’a putută trăi și respira în Bulgaria robită, 
lucra și trăia în sfânta Româniă. îmi aducă aminte, pre
cum își aducă aminte toți amicii mei, că cuvintele: Ro
mânia, Bucurescl, Giurgiu, Ploiesel, Brăila, Galați și așa 
mai departe, au fostă pentru noi cuvinte sfinte și egale 
cu cuvintele din sfânta scriptură. Când vre-"unulă din 
patrioții noștri, prigoniți în celă mai crudă modă de gu
vernulă otomană, scăpa în fine din ghiarăle străinului 
neîndurătoră, elă găsea refugiu singură în România.

*Da, fraților! Români, pămăntulă vostru a fostă 
pentru noi pămăntulă făgăduinței. La începutulă renas- 
cerii năstre naționale, cele dântăiu voci, cari ne treziră 
din somnulă robiei, s’au audită din România.

»Țâra Văstră a fostă pentru noi focarulă lumină- 
toră ală libertății, speranța în viăță nouă și progresă. 
Deși vasali ai puterniciloră Sultani, Românii au oferită a- 
silă comiteteloră revoluționare, ba chiar au patronată 
organisarea loră. Ei au permisă lui Rakovsky se pro
nunțe discursurile sale înfocate, au permisă lui Liuben 
Caravelov să publice diarele »Svoboda“ și >Nezavisi- 
mosti*.  Voi ați permisă neobositului Botiew să ne tri
mită dincăce cuvântul! refugiatului Bulgară, și apoi a 
edita „Snamea*  (Stindardul!), ună organă de publici
tate, care decă ar apără acum în Bulgaria, ar fi con
sternată de sigură acea hordă de trădători de care, du
rere, a fostă cercetată patria nostră.

„Pămentulă Vostru a hrănită pe apostolii libertății 
bulgare, pe luptătorii uriași ai independenței năstre, pe 
Levsky, Benkovsky, Hadji-Dumitru, Caragea si Voloff, 
adecă întregulă șiră ală martiriloră noștri cari mai târ- 
diu pe câmpulă sfintei lupte au fostă uciși prin ștreangă 
seu prin temnițele turcescl. Der cu acesta nu se ispră- 
vesce mărinimia poporului română. Din România ve- 
niau înarmați acei eroi ai libertății: Toțiu și Panaiotă 
la 1866, Hadji-Dumitru la 1868, Batew și alții la 1876. 
Orașele vostre au vădută fâlfăindă drapelulă poporului 
bulgară, când îlă duceamă pe câmpulă de bătaiă. Ați 
vădută acăsta,. ați sciută totă și nici odată nu ne-ațl o- 
prită, nu ne-aț.I persecutată, ci din contră ne-ațl bine
cuvântată în sfânta luptă încinsă pentru desrobirea ra
ialei. Nu există ună singură casă, ca Românii să fi 
respinsă pe vre-unulă din martirii noștri, deși de nenu
mărate ori a-țl fostă îndemnați și chiar forțați a face 
acăsta.

»Fi deci salutată și binecuvântată tu, sfântă pă- 
mântă ală României 1 Tu ai fostă a doua patriă pentru 
mii de martiri d’ai noștri.

„După liberarea Bulgariei, simpatia poporului ro
mână a rămasă nemărginită pentru noi. La 1885, când 
dușmanulă năvăli asupra valuriloră Slivniței și ale Vidi- 
nului, când eramă părăsiți de Europa întrăgă, atunci nu
mai în pieptulă română s’a găsită o inimă sinceră și 
plină de compătimire pentru noi, numai în parlamentulă 
română s’au ridicată voci pentru causa drăptă a popo
rului bulgară. Eram în acelă timpă de față în capitala 
României și am vădută cu ochii mei, cum ați luată



Nr. 200. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

SOIRILE DILEI.
Scâla română de fete din Sibiiu s’a deschisă Mercur! în 

presența unui publică numărosă, a corpului profesorală 
și a eleveloră înscrise pănă acum peste șâsedecî, scrie 
.Tribuna". înainte de tâte s’a săvîrșită sfințirea apei de 
cătră părintele protopopă gr.-orient. Simeonă Popescu și 
de cătră părintele protopopă gr. cat. Ioană Russu. După 
terminarea acestei ceremonii religiâse llustritatea Sa dom- 
nulă consilieră lacobă Bologa, vice-președintele ,Asso- 
ciațiunii", anunță pe cei presenți, că președintele", d-lă 
Timoteiu Cipariu, neputândă să ia însuși parte la acestă 
actă, l’a însărcinată printr’o scrisâre să presideze la des
chiderea scolii și printr’ună discursă potrivită cu impor
tanța actului declară scâla deschisă, presenteză direcțiu
nea și corpulă profesorală și închee printr’ună „Dâmne 
ajută!". In numele direcțiunii și ală corpului profeso
rală a răspunsă d-lă Dr. D. Barcianu printr’ună discursă 
asupra importanței noului așecjămentă pentru desvoltarea 
nâstră culturală. S’a cetită apoi și scrisârea d-lui Timo
teiu Cipariu și prin acesta actulă s’a săvîrșită. Copilele 
interne suntă deră adăpostite în institutu, er lecțiunile 
său începută Joi.

—x—
Din Lembergă se telegrafiază, că ministrulă română 

Sturza, care fusese la Lubien în Galiția ca să salute pe 
Maiestatea Sa monarhulă nostru, a trimesă din Lembergă 
mai multe depeși cifrate la Bucurescî și la Sinaia. Acuma 
d. Sturza se află la Berlină.

—x—
Luni în 8 Septemvre v. se va sfinți noua și fru- 

mâsa biserică din Râsnovă de cătră P. S. S. Arhie- 
piscopulă și Metropolitulă Mironă Romanulă.

—x—
Studenții, cari au demonstrată înaintea consulatului 

rusescă din Pesta strigândă »Josă cu Muscalii/ Josă cu 
Țarulă Rusiei!", au fostă condamnați la amende în bani 
dela 10—30 fl. Condamnații au anunțată recursă.

—x—
La esposițiunea de vite ce a întocmit’o reuniunea 

economică a comitatului Făgărașă au fostă premiațî ur
mătorii economi români: Lazară Boeră din Cincu mare 
pentru epă cu mânză 10 galbeni, pentru armăsară 2 
galbeni și 2 fl. de argintă, precum și obiecte in preță 
de 3 galbeni; Nicolae Toma, din Făgărașă, pentru âpă 
nâtină 8 galbini; George Gavrilă Boeru, din Făgărașă, 
pentru epă nâtină 5 galbeni, pentru bivoliță cu vițelă și 
oi voii 2 galbeni și 3 fl. de argintă ; Moise Nicâră din 
Rucără pentru âpă cu mânză 6 galbeni, la întrecere cu 
cai 5 fl.; lână Nicâră din Rucără pentru epă cu mânză 
1 galbenă; Neculae Neagoe din Viștea inferiâră pentru 
âpă cu mânză 2 galbeni; Daniilă Șerbană din Voila pen
tru bivoliță cu vițelă 1 galbenă; Sache Vasu din Arpașă 
a întrecere cu cai 4 fl. și George Munteanu din Fâgă- 
rașă 2 fl. La întrecere cu pluguri ună țărână română 
a căpătată ca premiu o mașină de săpată în valâre de 
14 florenl.

—x—
Introducerea puscei de repetițiune în armata aus

tro-ungară este lucru hotărîtă. Proiectulă comună de 
bugetă pe 1887, ce se va desbate în dilele acestea în 
conferința comună a ministriloră, prevede deja o parte 
din cheltuelile necesare pentru procurarea puscei de re- 
petitiune.

—x—
In diua de »Sântă-Măriă«, cu ocasiunea sărbători- 

rei acestei Qile din partea preoțiloră maghiari catolici 
din J e g e n y, a fostă o încăerare sângerâsă, care a du
rată mai bine de trei âre. Primăria comunală și gen- 
darmeria n’au fostă în stare să restitue ordinea. S’a 
vărsată multă sânge și multe capete s’au spartă, spună 
foile unguresc!.

—x—
Petrecere socială cu danță se va țină Luni 20 Sept, 

n. în localulă ospătăriei celei mari din Cugieriu în fa- 
vorulă »Bibliotecei poporale ce se va înființa acolo. Pre- 
țu ă intrărei: de persână 80 cr., de familiă 1 fl. 50 cr. 
Ineeputulă la 8 âre săra.

—x—
Tinerimea studiâsă din cl, VII și VIII dela gimna- 

siulă gr. cat. rom. din Beiușiu s’a întrunită după 
usulă vechiu în societatea sa de lectură sub conducerea 
d-lui profesoră Ioană Clintocă. S’â constituită în mo
dulă urmăforă: S’a alesă notară ală ședințeloră Ioană 
Lupulescu, stvd. cl. VIII; notară ală corespondințeloră 
Arcadiu Crâsnicu, stud. de cl. VIII; secretară Octaviană 
Puticiu, stud. cl. VIII; vice-notară Alesandru Vașiadi, 
stud. cl. VIII; bibliotecară Nicolau Popoviciu, stud. cl. 
VII; archivară Teodoră Popescu, stud. cl. VII; cassară 
Ignațiu Szabâ, stud cl. VII; controloră Ioană Nistoră, 
stud. cl. VIII.

—x—
Deschiderea esposițumei din Craiova s’a amânată 

până la 21 Septemvre. Termenulă pentru trimiterea 
obiecteloră de espusă s’a prelungită pănă la 12 Sep
temvre.

parte la nenorocirile nâstre și cum victoriile nâstre au 
deșteptată bucuriă în inimile vâstre, ca și cum ar fi 
fostă nenorocirea vâstră și victoriile v6stre.

„In diua nefastă dela 9 (21) Augustă, când dela 
Nordă se grămădiau nori negrii asupra patriei nâstre, 
când libertatea bulgară era gata să se ascundă prin 
stâncile și strâmtorile sălbatice ale Balcanilorfl, mă a- 
flam în România. Și inima mea de patriotă bulgară, 
care sângera, nu va uita ceea ce am vădută acolo, 
nu va uita spectacolulă frumosă, ce mi s’a oferită să 
vădă în capitala României în dliua de 17 (29) Augustă, 
când în persâna Principelui Alexandru poporulă română 
aduse omagii Bulgariei libere și independente.

„Destinulă României este frumosă! Din România 
ne vină radele binefăcătâre ale libertății, radele deștep
tării nâstre morale. Usurpătorii și trădătorii dela 9 (21) 
Augustă cunoscă bine simțămintele cavalerescî ale po
porului română și tocmai pentru acesta ei se ținău de
parte de malurile Dunării române, căutându-șl sprijinulă 
în gendarmii dela Reni.

»Cu întristare și amărăciune ne gândimă, că pănă 
acum n’amă răsplătită cu nimică poporului română tâte 
acestea. Temelia libertății nâstre a fostă răscumpărată 
cu sângele fiiloră României, ăr noi nici două cuvinte de 
recunoscință n’amă pronunțată pănă acum.

*Scițî 6re pentru ce? Nu ne acusațî. Poporulă 
bulgară și clasa nâstră inteligentă cu evlaviă pronunță 
cuvăntulă sfântă de Româniă. Dâr vai! nu suntemă 
încă pe piciârele nâstre; și decă adî nu mai există în 
Bulgaria iataganulă, apoi i-au luată Ioculă rablele a 
căroră înrîurire e multă mai grâznică, multă mai ne- 
îndurătâre.

»Mare și solemnă va fi momentulă, când doue po- 
p6rS vevine își voră întinde frățesce mâna și voră. încheia 
o alianță puternică, ca se formeze o federațiune, înteme
iată pe respectarea reciprocă a libertățiloră. Nu există 
absolută nici ună singură motivă, pentruca Românii și 
Bulgarii să nu trăiescă ca pănă acum, în pace și în 
bună înțelegere, precum nu există, asemenea nici ună 
motivă, ca să se mai repete odată răsboiulă fraticidă 
între Sărbi și Bulgari.

Sub domnia vâstră la Bolgradă și în coloniile bul
gare din Sudulă Basarabiei în cursă de 30 ani a dom
nită libertate și civilisațiunea a făcută progrese stră
lucite. Acum vai! acolo domnesce Stanovoiulă și can
celaria sa.

Trăiâscă poporulă română, trăiescă Carolă, trăiescă 
lână Brătianu, ală cărui nume este strânsă legată cu 
emanciparea nâstră politică* !

Zacharia Stoianoff.

Pactulti austro-ungarii.
Conducătorulă Cehiloru tineri Dr. Trojan 

s’a esprimatu înaintea alegătoriloru săi în Smi- 
chov astteliî asupra pactului cu Ungaria:

întâiulă pactă s’a încheiată fără noi. Scimă de 
ce. Germanii și Maghiarii șî-au împărțită dominațiunea 
în câte o jumătate de stată și pentru dreptulă, d’a ne 
putea apăsa pe noi, Germanii au adusă Maghiariloră 
cele mai mari jertfe materiale. Ceea ce s’a întâmplată 
în cele două dintâiu decenii dela pactă încâce trebue 
să uitămă, dâr trebue să ’ngrijimă ca lucrurile să nu 
mai mărgă astfelă. Ungurii se bucură de ună avântă 
fârte însemnată și au ca miniștri pe cei mai buni pa- 
trioțl ai loră; în Budapesta se ține sâmă da fiece ferbe- 
re a poporului și să satisface fiăcărei trebuințe. Noi 
din contră n'avemă în ministerulă din Viena nici ună 
bărbată, care se cunâscă deplină trebuințele nâstre și să 
le aducă Ia valâre, ba n’avemă acolo nici, măcară 
ună referentă. Ungurii pentru 30 de procente contri- 
buiri au asupra afaceriloră comune 70 de procente drep
turi. Amă avută timpă de 20 de ani să se ’ntărâscă. 
Ar fi justă să se amelioreze în fine acesta nepotrivită 
raportă de cuote și Ungaria să contribue cela puțină 
cu 40 de procente. Oratorulă impută Unguriloră că nu 
sufere nici măcară textulă cehică pe bancnote, de aceea 
Cehii să pășăscă mai cu hotărîre în tâte cestiunile bunei 
stări naționale. De pretențiunile nâstre cu privire la 
cestiunea băncii și a zahărului nu ne lăsămă, măcară 
de s’ar fi făcută ori ce învoială cu Ungaria. Nu ne 
tememă de amenințarea, că se retrage guvernulă ; noi 
nu vedemă pericule, Reichsrathulă nu se pâte disolva la 
tâmnă, fiindcă nu e resolvată bugetulă pentru anulă 
viitoră.

Adunarea a luată o resoluțiune, că delegațiunea 
cehică din Reichsrath să pășescă cu hotărîre în favârea 
autonomiei regatului boemă și în contra germanisării. 
Deputății să câră ca țările corânei ungare, care nu con 
tribue mai multă la cheltuelile comune decâtă corâna 
boemă, pe viitoră să plătescă 40 de procente, rămâ- 
nândă asupra Austriei 60 de procente.

Corespondențele economice ale diacului 
„Pester-Lloyd“.

Cetimu în „Economia Națională", din 
Bucurescî, organulu d-lui fostă ministru P. S. 
Aureli ană, următdrele :

Publiculă austro-ungară este rău servită de cătră 
pressa locală; este amăgită, indusă în erâre și pentru 
care scopă nu scimă. Ne aducemă aminte că înainte 
de a se începe la Bucurescî ncgociările pentru încheiarea 
unui tractată de comerciu, vecinii noștri erau ca și si
guri că pretensiunile loră voră fi tâte ținute în sâmă- 
că în România nu esistă ună curentă seriosă în favârea 
întemeiărei industriei naționale. S’au începută tratările și 
cu tâtă bună-voință din parte-ne nu s’a putută ajunge 
la o înțelegere. Ca urmare s’a aplicată tarifulă generală 
asupra mărfuriloră de proveniență austro-ungară. îndată 
pressa veciniloră noștri a începută să tune și să fulgere 
contra nâstră amenințându-se cu peirea economică. De altă 
parte însă unele (jiare au învinovățită și represențațiunea 
politică a Austro-Ungariei, că nu ar fi arătată adevărata 
stare a spiriteloră în România. Că guvernulă Austro- 
Ungară a fostă informată că Românii nici că se găn- 
descă seriosă la înființarea unei industrii naționale; că 
încheiarea unui tratată mai avantagiosă decâtă conven- 
țiunea din 1875 ar fi lucru posibilă.

Se crede că informațiunile greșite au devenită o 
sistemă pentru vecinii noștri. In adevără, (Jiarulă ofi- 
ciosă „Pester Lloyd“ scrise cetitoriloră săi în Nr. din 25 
Augustă următârea corespondența din Bucurescî:

Scirî economice din România. Corespondentulă 
nostru din Bucurescî ne scrie următorele cu data de 21 
ale lunei curente: Cu tâte că se trimită raporturi favo
rabile despre reco'tă, totuși observatorulă imparțială ală 
vieței economice din România trebue să recunâscă că 
consecințele resbelului vamală cu Austro-Ungaria apasă 
greu asupra bunei stări, mar greu decâtă cum s’ar crede. 
Este adevărată că, în urma desfacerei depositeloră din 
anulă trecută, grâulă celă nou a găsită mușterii, cari au 
oferită prețuri puțină reduse. Adevărată este și aceea, 
Francesii au cumpărată în porturile dunărene cantități 
mai mari de marfă frumosă, plătindă frumosulă preță 
de câte 85 pănă la 95 franci de chilă. Făcândă însă 
abstracția chiară dela acestă preță, care și elă este ună 
regresă față cu prețul u de 120 și 125 franci în hârtiă 
care se plătia înainte de recoltă, sosescă o mulțime de 
plângeri din Moldova, că proprietarii găsescă cu mare 
greutate cumpărători pentru marfă bună, fără a mai 
vorbi de grâulă mai inferioră, care nu se pâte vinde 
Franceșiloră. Astfelă pentru productele de bună calitate 
nu se mai oferă decâtă 70 franci; ceea ce, luându-se în 
considerare că cheltuelile agricultorului atingă in termenă 
mediu suma de 60 franci de chilă, este cu atâtă mai 
puțină îmbucurătoră, cu câtă putemă presupune cu si
guranță apodictică că prețurile voră scadă și mai multă. 
Speranța că se va pută mări exportulă cerealeloră în 
Italia, nu s’a realisată cu tâte că s’a înființată o socie
tate italiană de navigațiune cu vapâre pe Dunărea in
feriâră și cu greu se voră pută desface mai alesă acele 
cereale de calitate inferiâră, care, ca porumbulă inferioră 
spre esemplu, era căutată de Austro-Ungari pentru fa- 
bricațiunea spirtului.

Totă acestă regresă se observă în România în 
privința petroleului. In urma înlesniriloră cu care se 
pâte acum transporta petroleulă ce sosesce prin Marea 
Adriatică, desfacerea petroleului brută din România a 
încetată cu desăvârșire și prețurile ce se oferă suntă 
atâtă de reduse, încâtă nu se potă acoperi nici măcară 
cheltuelile de producțiune.

In ceea ce privesce corner ciulă vitelor ă, 
plângerile suntă asemenea mari și mai alesă comer- 
cianții de rîmătorî se vaită că nu potă desface marfa 
loră decâtă cu prețuri fârte mici. Deși ună âre-care 
domnă Meynert Bunau s’a folosită de isbucnirea res
belului vamală pentru a aduna cu tâtă graba ună nu
mără de acțiuni, pentru înființarea unei fabrici de con
serve, cu tâte astea se șoptesce că limitele acestei 
tntreprinderl suntă astăcji cu multă mai restrînse precum 
erau la începută, când domnulă Meynert-Bunau sosi 
pentru prima dată în România. Decă așadără, ceea ce 
însă este îndoelnică, Meynert-Bunau ar reuși îndevără 
de a pune în lucrare planulă său, totuși acestă succesă 
n’ar pută să înlocuiască perderile causate prin închi
derea frontierei austro-ungare pentru vitele din Ro
mânia.

Intrebămă: ce interesă are gazeta oficiâsă să in
ducă pe cetitorii săi în erâre? Și în adevără de unde 
a scosă corespondentulă gazetei pestane că acum nu 
se mai oferă pentru grâulă de bună cualitate decâtă 70 
lei de chilă? De unde scâte că vină plângeri din Mol
dova cum că poprietarii nu află cumpărători pentru 
marfa bună? De unde prevede că prețurile au să mai 
scatjă ?

Cine a fostă dilele acestea la Brăila a putută vedâ 
că sosescă dilnică în portă 400 vagâne de grâu; că 
afară de acesta pe Dunăre vină mulțime de vase în
cărcate cu cereale; că în orașe țăranii vină Ia târgă cu 
sutele și miile de cară cu cereale; că în portă dom
nesce cea mai mare activitate; că va pârele aștăptă cu 
nerăbdare să Ie vină rândulă pentru a încărca. N’aibă 
grijă corespondentulă lui „Pester Lloyd“, nu vomă ră
mână cu bucatele nevândute; din contră le vomă vinde 
bine și le vomă dovedi că nu Austro-Ungaria este piâța 
cea mai favorabilă pentru cerealele nâstre.

I



Nr, 200, GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Intru câta privesce rîmătorii, corespondentulă are 
dreptate, ei nu se caută. Necăutarea însă nu dateză 
dela aplicarea tarifului generală, ci de mai mulțl ani 
înainte, când guvernulă austro-ungară, în disprețuia con- 
vențiunii comerciale ce aveamă cu dânsulă, închisese 
granițele sale rîmătoriloră de proveniență română.

Dorimă însă să scimă dâcă vecinii noștri nu simtă 
nici o>stiferință de când a încetată convențiunea cu noi? 
Noi îi poftimă să întrebe nu numai pe Românii din 
Transilvania și Bucovina, dâr pe Sași și pe Săcui, și 
voră aucji ceea ce amă aurită noi, acum două săptă
mâni, plângeri și blasteme contra celoră cari n’au reușiă 
a încheia ună tractată de comerciu cu România, voră 
vedă fabrici închise; lucrători fără lucru, espușî a peri 
de fome; capitaluri compromise; în fine voră constata 
o stare de suferință reală er nu închipuită ca aceea ce 
corespondintele lui „fesier Lloyd“ zugrăvesce în rân
durile trimise din Bucurescî.

Cuvântarea,
de deschidere a adunărei generale a despărțământului 
XII, din Deșiu, ală »Associațiunei Transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului română/' ți
nută în l-a Augustă 1886 ia Ciachi-Gârbău prin direc- 

torulă-președinte, domnulă Augustă Munteanul)
Onorabilă Adunare, Stimați Domni și Frați 1

Adunarea generală a despărțământului nostru, ți
nută la Lăpușă, a statorită loculă adunării pentru acestă 
ană aici, la Chiachi-Gârbeu și âtă Domniloră că ne a 
ajutată Dumnezeu să ne putemă întruni.

Impregiurările de astădi, onorabilă adunare; nu 
suntă prea potrivite pentru promovarea scopului nostru 
culLurală ; în societatea omeniloră predomnesce ună spi- 
rită mai multă materială, fiecare din noi este — multă, 
puțină — ocupată în lupta pentru esistența propriă, și pu
ține puteri și mijlâce ne mai ajungă și pentru scopuri 
culturale. Elementulă nostru celă mai numărosă chiar 
pe timpulă acesta este ocupată mai multă cu lucrulă. 
Er dâcă de lângă tote acestea s’au întrunită o adunare 
atâtă pe frumâsă și numărosă, acesta este ună semnă 
îmbucurătoră penLru noi, o dovâdă, că idea Associațiunei 
nostre câștigă terenă.

Și întru adevără on. adunare, nici o clasă din po- 
porațiunea țărei p.’are atata trebuință de însoțiri culturale, 
ca poporulă română, căci avisată fundă elă numai la 
puterea propriă, datoil suntemă ca, unde puterile singu- 
raticiloră nu suntă de ajunsă, să ne împreunămă cu 
toții puterile pentru înaintarea culturei. Sule și sute de 
ani singură poporulă a fostă pentru noi conservatorulă 
limbei și datineloră străbune; acum este der datorința 
ndstră, celoră ce amă învățată carte, să cultivămă ceea 
ce ne-a păstrată poporulă, și să răspândimă în poporă 
ceea ce este de folosă din câtă amă învățată.

Stă onorată adunare, acesta este scopulă Associa
țiunei nâstre! Astădi, când tote popârele stăruescă pen
tru înaintarea în cultură, noi, cari împedecați de împre
jurări sinistre, amă rămasă indărăptulă altora, avemă 
datorință îndoită să lucrămă pentru înaintarea culturei. 
Se audă păreri, că cultura este generală, putemă să în- 
vățămă destulă dela alte popdre mai culte. — Așa este! 
Cultura este o proprietate a omenimei întregi, și nu 
amă face bine, când nu amă profita și de cultura altoră 
popâre mai înaintate;.... der chiar și decă vomă privi 
limba numai de ună mijlocă de comunicațiă, totuși tre- 
bue să străruimă ca cultura și râdele învățăturei ome
nesc! să se împărtășescă poporului cu privire la însuși
rile sale și întru ună modă de așa, ca să le potă pri
cepe și primi.

Fiăcărui omă îi cade în datorință să păstreze ună 
felă de pietate cătră părinții săi și față de datinele ce 
le-a eredită. Stă și aceea, că pentru a ajunge unulă 
și acelașă scopă, după împrejurări, trebuescă felurite 
mijloce. Celă mai potrivită mijlocă însă pentru împăr
tășirea culturei este acela, se i-o împărtășesc! omului în 
limba pricepută de elă, în limba sa maternă, care-i co
respunde naturei sale și pentru care are atragere.

Nu este scopulă nostru a jigni pre alții în înain
tarea culturală și nici nu vomă să ne îngrădimă în 
contra învățăturei, ce putemă primi dela alte popâre, ci 
tocmai din contră, trebue să profitămă și de cultura 
altoră nemuri mai înaintate, și aceea să o împărtășimă 
poporului nostru în limba pricepută de elă, er acâstă 
limbă, conservată de poporă trebue să o cultivămă, să 
o îmbogățimă pentru ca se fiă ună mijlocă perfectă 
penLru împărtășirea ideiloră. Stă pentru ce este nece
sară Associațiunea nâstră!

Când lucrămă astfelă pentru înaintarea poporului, 
facemă și patriei ună serviciu folositoră, căci este spre 
binele tuturoră, dâcă poporulă1 înaintâză și precum al
tele, așa și acestă poporă blândă și paclnieă, cu câtă va 
fi mai înaintată în cultură, cu atâta va promova binele 
patriei cu mai mare succesă. Modeste suntă mijlăcele 
Associațiunei nâstre ce e dreptă, der precum mulțimea 

picăturiloră de apă scobescă pâtra, așa .și a nostră lu
crare, prin strădaniă neobosită va produce resu) țațele 
dorite.

Să dea Dumnezeu, ca și adunarea nâstră de as
tăzi să fiă ună pasă bună pentru înaintarea culturală și 
îmbunătățirea socială!

Vă salută on. domni, cari în timpulă acesta scumpă 
ați făcută ostenâla de a vă presenta la acâstă adunare, 
cu ună »bine ați venită!»

Și cu acesta dechiară adunarea generală a despăr
țământului XII de deschisă!

Ultime soiri.
Constantinopolu, — 14 Septemvre. — Sir 

Thornton este așteptată] aci la 16 Septemvre. 
Elă va primi pe ducele de Edinburg care e 
așteptată la 20 Septemvre, și care va rămânâ 
aci optă <}ile afară, numai de o prelungire după 
cererea Sultanului. Cercurile diplomatice afirmă 
că numirea lui Sir White în loculă lui Sir Tliorn
ton sufere numai o simplă întârziere; căci e 
viu criticată de d-nii de Nelidov și de Radovitz, 
cari ar îndemna într’unu modă indirectă pe Sul
tană să refuse de a agrea pe Sir White și ar 
merge pănă acolo încâtă ar reaminti, prin in
trigi, acțiunea Angliei în deposițiunea lui Abdul- 
Aziz. Ceea ce confirmă că numirea lui Sir 
White era decisă este că tdte depeșile politice 
ale ambasadei englezesc! suntă trimise, dela ple
carea lui Sir Thornton, în duplu, cătră Foreign 
Office la Londra și lui Sir White la Bucurescî. 
In lipsa lui Sir White e vorba de Sir Drumond 
Wolff pentru a înlocui pe Sir Thornton, a că
rui ședere la Constantinopolă ar fi limitată la 
2 luni.

Puterile supraveghăză cu atențiune lucrările 
Angliei în mările Turciei și mai cu sămă în in- 
sulile Creta și Thasos, unde Englesii continuă a 
face aprovisionărl. E chiară cu putință ca Rusia 
și Germania să ridice o cestiune în privința in
sulei Thasos.

Aflămă din bună sorginte că Anglia țintesce 
a ocupa grupulă de insule mici deșerte, nu
mită Tanșanadis sâu insula Iepuriloră, situată 
la intrarea Dardaneleloră.

Fiăcare putere a răspunsă într’ună modă 
generală, la circulara dela 7 Septemvre, că nu 
avea de gândă să ocupe Bulgaria și că nu 
credea ca o altă putere să aibă acestă gândă.

St.-Petersburgă, 15 Septemvre. — „Novoje 
Vremja“ c^iee că e cu ’4neputință să se accepte 
ună§ prință daneză său rusă pentru Bulgaria, 
și că e asemenea imposibilă a se alege ună 
prință catolică. Nu mai rămâne decâtă prințulă 
Karageorgevici, dâr Serbia și Austria s’ar opune 
la alegerea sa. Citatulă diară sfătuesce a se în
credința guvernulă. Bulgariei unui său duoră 
comisari, cari posedă încrederea atâtă a Rusiei 
câtă și a Turciei.

Strasburgîl, 15 Septemvre. — Prințulă im
perială a asistată de diminâță la manevrele ce 
s’au executată lângă Bischwiller, și a fostă pri
mită de primară de primară, de cleră și de scoli 
cu entusiasmă. Prințulă a spusă că ’i pare rău 
că Impăratulă, fiindă ostenită și avendă 'trebu
ință de odihnă nu putuse să asiste la manevre. 
Prințulă ’i va spune câtă ar fi de fericită po
porulă ca să’lă primâscă.

Pesta, 15 Septemvre. Pănă acum n’au fostă 
decâtu câteva cașuri de cholera nostrasă, cons
tatate în modă oficială, dâr nici ună casă de 
cholera asiatică.

Constantinopolu, 15 Septemvre. In urma sci- 
riloră ce anunță că de ieri s’au constatată 5 ca
șuri de choleră la Pesta și la Raab, consiliulă a 
decretată o carantină de 5 dile pentru tâte pro
veniențele și toți pasagerii porturiloră danubiene, 
între cari și Sulina, cu începere dela 12 Sep
temvre.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

*) întârziată din causa lipsei de spațiu. — Red.

BUCURESCÎ, 17 Septemvre. — Scirea 
„Lloydului“ : Eri săra s’a comisii unu atentata la 
viefa ministrului președinte Brătianu, care era în
soțită de deputatulă Robescu, împușcându-se cu 
pistolulă asupră’i. Brătianu a rămasă nevătă
mată, pe când Robescu fă ușoră rănită. Aten- 
tatorulă fă arestată și mărturisi că a comisă 
fapta din motive politice.

SOFIA, 17 Septemvre. — Sobrania a pri
mită unanimă răspunsulă propusă la mesagiulă 
regenței. Adressa dă espresiune consternării po

porului bulgară asupra loviturii de stată, pro- 
vdcă pe guvernă să aplice vinovațiloră pedâpsa 
meritată, recunâsce atitudinea patriotică a exprin- 
cipelui, speră în fine că relațiunile cu Rusia se 
voră desfășura mai amicală.

DIVERSE.
Pentru bețivi. — In Francia țăranulă când găses- 

ce vr’ună omă bâtă rău și-i e târnă .să nu m6ră, îlă 
îngrăpă în gunoiu, lăsându-i, bine înțelesă, pe unde să 
răsufle. Același resultată se capătă, însă nu așa de si
gură, dâcă silescl pe bețivă să verse, gădilându-i omușo- 
rulă (lundulă gurei) cu o pană sâu dându-i să bea ceaiă. 
Apoi apă amestecată cu zahară și cu mirosă de flăre 
de portocală și câte-va picături de ether. îi poți a’i 
mai da pe gâtă sâu 2 grame de acelată de amoniacă, 
sâu 15—20 picături de amoniacă lichidă în ună pahară 
de apă. Dâr celă mai bună mijlocă pentru a întâlni mai 
rară âmeni beți e să lucrezi pentru înlăturarea igno
ranței și sărăciei semenului tău, âr stăpânirea să pedep- 
sâscă severă pe debitanții de beuturl spirtâse, cari mai 
dau să bea încă nenorocitului care se cunâsce că a în
cepută a fi.... gătită!

Destrugerea pirului. — Mijloculă celă mai bună 
d’a se destruge pirulă (sâu chirulă) de prin locurile ho- 
tărîte pentru arături constă în a se ara, vâra, adâncă, 
apoi a se boroni de mai multe ori și a se arde Ia ca- 
pulă locului pirulă. Holdele ce se boronescă, cu borâ- 
ne bune, se curăță de acâstă ârbă rea.

Contra molielorti. — Mai alesă în casele închise 
și unde nu se scutură adesea-orl moliele se încuibă, și 
odată încuibate cu greu să potă stârpi. Suntă mai 
multe mijlâce pentru a se isgoni aceste insecte ce strică 
mai alesă objectele de lână. Astfelă: camforulă ames
tecată cu piperă, sulfina, tutunulă și diferite prafuri in
secticide și mai alesă prafulă de piretru. Se pâte încă 
ținâ în dulapurile cu haine etc. sticluțe deschise cu ben
zină, sâu se pună în farfuriore bureți înmuiațl cu acidă 
fenică (acidă carbolică), mirosulă de păcură concentrată 
a acestei ape isgonesce moliele precum și alte insecte. 
A se cere dela spițerii acidulă fenică diluată (adecă 
amestecată cu apă,) de 6re-ce de e curată arde, dâcă 
ar cădea picături pe rufe sâu pe mâni.

„ Gazeta Săteanului. “
EscentricitățI. — Ajunarea Italianului Succi a des- 

ceptată în Sir Iohn Geodely, din Londra, ideea de a 
mânca fără a se opri, în timpă de patru de dile
rosbeaffs și cartofi. Medici voră fi Invitați să asiste la 
acestă prâncjă extraordinară, la care voră fi admiși și 
curioși. Mai multă de câtă atâta: din Berlină se anun
ță că ună colonelă de cuirasierl a făcută rămășagă să 
bea în 40 de Qile 8000 halbe de bere. Va fi în ade
vără o minune când acești domni ’și voră îndeplini pănă 
la fine rămășagurile Ioră; dâr ar n o minune și mai 
mare că, în timpă de patru-deci de (jfie, ună Engleză 
să nu mănânce rosbeaff și ună Germană să nu bea 
bere de locă.

Monstru. — Din sătulă Șivița s’a trimisă prefectu- 
rei din Galați ună nou născută care-i ună fenomenă 
de rară monstruositate. Fătulă este anacefalică (fără 
creerl) și cu duplu botă de iepure. In spina bifidă mon- 
strulă presintă o tumâre licvidă pediculată conținândă, 
în saculu care-i voluminosă și cu pereții groși, o can
titate de vr’o sută grame lichidă cefalo-rachidiană. Acestă 
fenomenă teratologică e atâtă de rară că, după spusa 
mediciloră cari au pregătită conservarea fătului spre ală 
trimite la Bucurescî, abia dâcă există două sâu trei ca
șuri în tâte museele din lume. Punerea fătului în spirtă 
după regulile și în condițiunile cerute de sciință pentru 
conservarea lui, s’a efectuată la farmacia Rehin sub 
privigherea unui medică.

25 de milione de soldați. — După ultimele statis
tice âcă numărulă omeniloră de cari marele puteri mi
litare în casă de răsboiu, potă dispune în prima, a doua 
și a treia liniă:

Rusia............................... 10.282,000 âmenl
Germania.......................... 5,705,000 —
Francia............................... 3,634,000 —
Austria............................... 2,600,000 —
Italia..................................... 2,473,000 —

Totală 24,894,000 Omeni
Deci numai 5 țări din Europa potă dispune de 

aprâpe 25 miliâne de soldați.

RECTIFICARE. In nr. de eri ală fâiei nâstre, 
șirulă primă dela »Soirile 4>lei,« în locă de: Din Alba- 
Iulia ne scrie ună amică, să se cetâscă: Din Alba-Iulia 
scrie ună amică etc.

î?2"' Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potă cumpăra în totungeira 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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CursuJfi Ia borza de Viena
din 15 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107 15
Rentă de hârtiă 5% . . 94 70 
Imprumutulii căilor! ferate 

ungare.........................—.—
Amortisarea datoriei căi

lor! ferate de ost! ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.35

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

miș!............................. 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105,—

Bonuri croato-slavone . . 105.—
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 99.75
Imprumutulii cu premiu

ung...................................120.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 84.70 
Renta de arg. austr. . . 85 50
Renta de aura austr. . . 118 70 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 864.—
Act. băncel de credita ung. 288.— 
Act. băncel de credita austr. 278.— 
Argintul! —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.—

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 3 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . 94- 95—
Renta rom. amort. (5%) 963/4 97^

» convert. (6°/o) 88 — 88Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . 103Va 1041/*

» „ »> (ă°/o) - 87Va 87s/4
» » urban (7°/o) • • 100— 101—
’ » , (6°/o) • • 92— 92Va

> (5°/o) - - 82— 83—
Banca națională a României 500 Lei 1030 1046
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272 276

« » » Națională 213 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.95 14.15
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.67 Vând., 8.70
Argint românesc .... 8.60 » 8.66
Napoleon-d’orI................. » 9.94 9.97
Lire turcescl..................... 11.27 > 11.30
Imperiali......................... > 10.26 » 10.29
Galbeni............................. > 5.90 » 5.91
Scrisurile fonc. >Albina» • • * 100.50 > 101.50
Ruble RusescI................. > 121.V, » 122.Va
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

Concurs».
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla confesională gr, 

cat. română din comuna Mocodu, în vicariatul^ Rodnei, cu unii salarii 
anualu de 240 fl, v. a. apoi cortilu liberii cu 2 odăi padimentate și 2 
grădini de pomeții și legumi, prin acăsta se escrie concursu.

Doritorii de a ocupa acestii postii voră avea a-șl așterne supli- 
cele lord pănă la 26 Septemvre a. c. st. n., în care di după s. liturgiă 
se va ținea și alegerea — cătră subscrisul^ senată scolasticii, provădute 
cu testimoniele de servită, de moralitate și de cualificațiune.

Din ședința senatului scolastică confs. gr. cat.
Mocodă, în 15 Augustă 1886.

Leontt Vertîcti, Ștefanii Puica,
3—3 președinte. notară ad hoc.

Avisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe fâșia 
sub care au primită cjiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANSU

se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austr o- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ șăse luni..........................................6 fl. —

ună ană........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni .... . ... 20 H

,, ună ană .... . ... 40

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei?

pe linia Predealîi-Budapesta

MersulU trenurilor!!
și pe linia Teiuștt-Aradîi-Bndapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeală

BucurescI

Predeală

Timiș!

Brașov!

Feldiâra 
Apatia
Agostonfalva 
Homorod!
Hașfaleu

(
(

(
(

( 
(Slghișâra 

Elisahetopole 
Mediaș! 
Copsa mic! 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel! 
Teiuș! 
Aiudti 
Vințulii de sus! 
Uiâral 
Cucerdea 
Ghiris! 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghiriș! 
Stana 
Huiedin!
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-poata

Trenă 
de 

persdne
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
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56

Trenă 
omnibus

Trenă 
om ni bus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenil 
omnibus

I

Trenă 
de 

peraâne 
T

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

7.30
1.14

9.56
10 29

1.45
2.32
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3.12
4.59
5 30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

(
(

( 

(

7.14
7.42

8.31
9.01

10.45
11.14

1.06

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

I

Teiușft- Aradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persâne accelerată omnibufi

Te inșii 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 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6’19
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 — 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 — 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
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Slznlnnk \ 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 1)1.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tefiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timfișdra Simerfia (Piski) PetroșenS

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbufl pernâne persăne pers (5 ne omnibus omnlbuH

Arad ii 5.48 6.05 SSaweria 11.50 2.23
Aradulfl nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 JHațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
TiBsaiș6ra 9.02 — 9.08 Petroșeni — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
pers ine persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.25 5.00 Petroșenai 6.49 9.33
Merczifalva — — .Țy, Banița 7.27 10.14 —
Orczifaiva 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 —
AradA 9.27 — 8 17 Sianeria 10.53 1,35 —

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
211
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

2.01
2.10
2.19
2.33
3 35
4.09
4.29
5.0'8
5.45
6 U6
6.45
7.40
8.07

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.55
2.53
3.28

Uiâra 
Vințul! de 
Aiud! 
Teiuști 
Crăciunel!
Blaș! 
Micăsașa 
Cop șa mic 
Mediaș! 
Elisahetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

susfi

8.00
8.34-1
8.59
9.56

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05

6.03
6.21

6.31
6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3 29
6.38

7.14
7.43

8.22
8.48

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Brașov! 

Timiș!
9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15

~8?00
Nota: Orele de nâpte sunt! cele dintre liniile grâse.

(
(

Viena (
3.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

5.17
5.25

10.—

Prodealu

BucurescI

( 
(

9.35

5.45
6.22
6.47

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


