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,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe u n ti ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe antt 40 fr., pe șăse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.'

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

Mercuri, 17 (29) Septemvre. 1886.

la

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe unii nou 

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

Prețulă Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria;

pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

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

Abonarea se pâte face mai ușoru și 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită (harulu.

Domnii ce se voru abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Administrațiunea.

mai

monarhiei habsburgice, âr nu Angliei. Ca o îm
părăția compusă din mai multe popâre, acâstă 
monarhiă trebuia să urmărâscă o politică în ade- 
văru liberală, care să fi făcută să se grupeze îm- 
prejurulu ei și popârele Orientului.

Dâr monarhia austro-ungară a apucată pe 
alte cărări, și chiar de ar avă voința, îi lipsesce 
însă putința, pentru că d. Bismarck o ține în 
cleștele lui. Acâsta îi este ușoră cancelarului 
germană față cu organisarea dualistă a monar
hiei, care ’i permite ori când vrea să pună șu- 
rup.uri când la Viena, când la Pesta, și astfelă 
să paraliseze libertatea de acțiune a monarhiei.

Astfelă acâstă puternică împărățiă este avi- 
sată în cestiunea Orientului numai la aceea ce i 
se permite din grația puternicului aliată germană ; 
și cumcă acestă aliată^la nimică nu se gândesce 
mai puțină decâtă la o confederațiune balcanică, 
care ar fi mai favorabilă monarhiei nâstre, o do- 
vedesce mărturisirea foiloră bismarkiane, că Ger
mania crede de cuviință ca Bulgaria să' nu um 
ble după cai verdi, 
pe 
cu

Brașovu, 16 Septemvre 1866.
ri 1

O scire interesantă sosesce din Londra.
E vorba de multă discutata idea a confe

derațiunei stateloru din peninsula balcanică. Ase
menea francesului Dâroulăde, care călători prin 
Rusia cu scopu de a face jy ojpagandă pentru 
alianță între Rusia și Francia, se anunță acum 
că va călători contele englesu de Iddesleigh în 
peninsula balcanică cu scopă de a stărui pentru 
o alianță între Turcia, Serbia, Bulgaria și Grecia.

Este confederațiunea stateloru balcanice, de 
care se tractâză în casulă de față și care în tim- 
pulă din urmă a fostă viu discutată în pressă, 
ca celă mai potrivită mijlocă spre a opune o 
resistență ingerințeloră periculâse ale Rusiei.

De curândă s’a anunțată, precum scimă, 
aparițiunea unui 4’ai'ă în Bucuresci, care fiindă 
redactată în limbile română și slave din Orientă 
să aibă chemarea a propaga idea unei confede- 
rațiuni balcanice.

In legătură cu acâsta scriau foile englese, 
că ministrulă română Sturdza de aceea a călă
torită la Berlină și la Viena, ca să pregătâscă 
tărâmulă confederațiunei stateloră balcanice sub 
conducerea României, 
acum din Bucuresci, dâr nu șe desminte ac
țiunea' neoficială ce a înaugurat’o Anglia 
scopu de a câștiga aderenți pentru idea confe
derațiunei.

Se <ice că Grecia mai alesă face mari di
ficultăți planului de alianță între statele balca
nice. Dâr n’ar trebui să uitămă, că nici pănă 
adi încă nu suntă restabilite relațiunile diplo
matice între Bulgaria și Serbia, din causa aver- 
siunei ce domnesce între aceste două state în 
urma ultimului răsboiu dintre ele.

Ori câtă de multă amă dori, ca să se rea- 
liseze o alianță a popâreloră balcanice pe basa 
principiului, că Orientulă să fiă ală popâreloră 
orientale, trebue să recunâscemă, că cea mai 
mare dificultate ar întâmpina-o acâstă • a?r 
chiar la Sârbi și la Bulgari, ne mai pomenjndi 
de Grecia, din causa rivalitățiloră loră. 
acâsta nu trebue să uitămă nici aceea, că Bu; 
gâria n’are adi ună domnitoră în fruntea ei, ci 
numai ună guvernă, care nu oferă nici o stabi- 
litats, fiindă supusă fluctuațiuniloră lupteloră 
interiâre.

La acâsta se mai adauge apropierea ce s’a 
făcută între Turcia și Rusia, apropiare care e o 
mare pedecă realisării ideii de confederațiune, 
celă puțină pentru momentă.

Misiunea de a crea confederațiunea balca
nică i se cuvenea, după posiția și interesele ei,

Acostă, soire se desminte

cu

ci se recunâscă de stăpânu 
Rusia, lucru ce nu se potrivesce nicidecum 
idea confederațiunei.

Ungurii nu numai că n’au sciutu să’și câști- 
simpatiele popâreloră orientale, dâr acum că 
tredescă, deodată a pleda pentru independen- 

suntu în periculu de a

ge 
se 
ța stateloră balcanice, 
perde și sprijinulă ce-lu întâmpinau din partea 
politicei germane. Tdte păcatele se răsbună în 
lumea asta, așa și pofta de a subjuga popârele 
nemaghiare a adusă pe politicii unguri în situa- 
țiunea precară și strîmtorată de a(jl, ba nu li 
se mai iartă nici de a mai debuta cu simpatiele 
loru întârdiate pentru idea independenții și con- 
confederațiunii statelor!! balcanice.

Dâr orice ideeă^ dâcă bună și adevărată 
este, trebue susținută și apărată cu tăriă și cu 
perseveranță, ca să nu fiă dată uitărei. 
confederațiunei stateloră balcanice p6te să nu 
aibă adi sorți de reușire, dâr yhtorulu îi surîde 
pentru că este scrisă în cartea istortei căs tot- 
dâuna libertatea trebue să învingă despbtlșmulu.

Idea

A
1

RAsboiultt vamalii.
„Curierulă Financiară “ din Bucuresci scrie 

numărulă său de Duminecă următorulu ar- 
ticulă, care arată urmările răsboiului vamală cu
totulă în altă lumină, decum le arată foile un
guresc!, și mai alesă „Ellenzek“ :

Austro-Ungaria bate în retragere. Măsurile de re
presalii întrebuințate în contra României, producendă 
efectulQ contrarii, adică acela d’a lovi în propriile inte
rese economice austro-ungare, monarchia s’a vădută silită 
a începe abrogarea lorii. Astfelă companiile căiloră fe
rate austro-ungare, care denunțaseră conventiunile ce 
aveu cu noi pentru a împedica importulă și transitulă 
produseloră nâstre în Austro-Ungaria și în alte țări, sim- 
țindă seriosă pagubele pe care le prevesteamă, a reve
nită asupra denunțării și a decisă ca dela 1 Noemvrie 
viitoră să continue și mai nainte cu convențiunile din 
trecută. Pe de altă parte spirturile române fabricate din 
porumbă și incomparabilă suneriâre spirturiloră austro- 
ungare, încetândă d’a mai intra în monarchiă, din causa 
închiderei pentru ele a porto-francului Triest, și causândă 
imense pagube fabricanțiloră și comercianțilofă aust.ro-, 

1 ungari, guvernulă imperiului vecină s’a vădută silită a 
| enunța și la acestă armă, și spirturile nostre să domi-
no" ărășl piăța Triestului. 0 depeșă în fine a „Agen
ției Ha vas« ne face cunoscută, că la Pesta și la Viena 
s’ar fi htf ărîtă a depune armele pe daț^ee România ar 
esprimr. d> '■mța d’a închea o nouă” convențiune comer
cială. Nu mă ce temeiu trebue să punemă pe astă 
din urmă dep jșâ; ce, >cimă este, că- Ungurii nea-
văndă economiști, dujiă cum i. a . mei Amenî politici, au 
aruncată monarchia austro-ungată într’ună răsboiu eco
nomică de ale cărui resultate se înspăimântă ei singuri 
astăzi. Ei au credută că Austro-Ungaria e pieța cea 
mare pentru consumațiunea produseloră nâstre, și s’au

înșelată amară, căci doveditu-s’a că, cu tăte porțile în
chise ale Austro-Ungariei, România aiurea îșî desface 
produsele sale cu prețuri totă atâtă de bune ca și mai 
înaintea răsboiului vamală.

Au mai1,crezută că România, noavăndă o industriă, 
care să satisfacă tăte trebuințele țărei, ar fi silită se re
curgă Ia produsele austro-ungare, și s’au înșelată și aci, 
dedrece cea inai mare parte din produsele austro-ungare 
au fostă înlo®tyte cu produsele Italiei, Franciei, Angliei, 
Germaniei, ale Olandei, Belgiei și Elveției. Singurulă 
mu pe care îlă simțimă pănă la ună punctă drecare este 
esportulă nostru de vite. Acestă rău însă datândă încă 
de când avămă încheiată o convențiune cu Austro-Unga
ria, din causă că acesta stată nu se ținea de acestă an- 
gagiamentă, răsboiulă vamală nu numai că nu l’a mă
rită, der a contribuită puternică a micșora prin faptulă 
că ne-amă deschisă nouă debușeurl în Italia și în Fran- 
cia, pe care nu le avemă înaintea răsboiului.

Din I6te punctele de vedere dăr Austro-Ungaria, fi
ind țăra care a suferită și sufere cele mai mari pagube, 
nu ne mirămă de felă decă Ungurii au începută să de- 
pue armele, să privescă cu orore la desastrele ce le-a 
causată a’cestă răsboiu și să caute o împăcăciune pe ca
lea încheerei unei convențiuni.

din

Pressa și crisa bulgară.
Unu articulă, ce se crede a fi inspirată, 

„Hamburger Correspondent“ cjice între altele: 
«Germania este pote tocmai așa de multă ca Aus- 

interesată ca să nu se estindă.. Rusia în țările bal-tria
canice, dâr spre a împedeca acâsta cu efectă, Austria 
nu' s’a alipitu destulu de strînsu de Germania și de- 
ârece Italia și Anglia nu potă fi luate seriosă în calcu- 
lulă unei mari alianțe, nu mai rămâne pentru Germania 
ca contrapondu în contra Franciei decâtu amiciția cu 
Rusia. “ ' •

„Norddeutsche Allgem. Zeitung“ 
scrie Jirmătârele.

■- „Foile austriace «Neue freie Presse“ și »Neues 
Wiener Tagblattc pară a avă mare trebuință de a tăr- 
bura pacea dintre singurele doue națiuni ce esistă acjl 
în Europa în legătură de amicițiă cinstită, între cea 
austro-ungară și germană, căci la din contră nu ară de
clama cu atâta pasiune în contra politicei germane, de 
care susține, că nu se potrivesce cu interesele Austro- 
Ungariei. Este o născocire faima, după care Germania 
ar fi cerută dela guvernulă din Sofia de a nu se face 
procesă conjurațiloră; totă ce a făcută Germania a fostă 
că a sfăsuită ocârmuirea bulgară să nu facă execuțiuni 
contra celoră osândiți la morte, pentru că aceste ar 
provoca, în casă când s’ar schimba guvernulă, contra- 
esecuțiuni. Acesta și astăzi 
mană, deâ’ .ce Germania nu e 
țițiă penală în Bulgaria, ci ea 
litică a păcii și a‘ mijlocirii și 
vire la viitoră. nu la trecută.»
totă nu s’a . -amestecată în cestiunea bulgară și decă 
„Tageblatt“ organă democrată ce stă sub influințe fran- 
cese vrea sărflescrie amesteculă mărginită !ală Germaniei 
în afacerea."âsecuțiuniloră ca ună atentată contra inte- 
reseloră Austro-Ungariei, acâsta nu ne surprinde. Câtă 
privește ”»N. fr. Pr’esse*, causa nemulțămiuei ei este in- 
disposițiunea generală, ce a cuprinsă în generală pe de
modați față cu solidaritățile monarchice.

Suntemă siguri, încheiă „Nordd. Allg. Ztng.c, că 
politica imperiului germană nu va .fi scâsă din țîținl nici 
prin articulii de fondă ai foiloră din Viena și din Pesta, 
nici prin articulii foiloră indigene. Relațiunile nâstre es- 
teridre și stipulațiunile convenționale pe care se basâză 
stau pe aceea basă tare, ce le a dat’o sancțiunea bine 
cumpănită a monarchiloră țăriloră respective, 
vomă ține înaintea ochiloră acestă faptă față 
culii de fondă iritați ai foiloră, atunci diatribele 
logice ale pressei se presentă cu necesitate ca

„Pestei* Lloyd“ scrie:
E demnă de ținută în sâmă, că tocmai

este încă înțeleptă și u- 
chiămată de a face jus- 
s’a decisă pentru o po- 
pentru o politică cu pri- 

Politica germană peste

Dăcă ne 
cu arti- 
fraseo- 

ridicule.

în foile 
germane se discută viu idea unei înțelegeri a Angliei cu 
Austro-Ungaria și a unei acțiuni comune a acestoră
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două state în Orientă. In casulă acesta, dicfl ele, nici Bis- 
marck n’ar mai sprijini planurile Rusiei, si ar lua o altă 
direcțiune. Vorba e numai, ca Anglia să se misce. Foile 
englese însă d>ictî, că pe Anglia nu o prâ atingă sbuciu- 
mările din peninsula balcanică și dau a se’nțelege că 
are multă de lucru cu afacerile irlandeze, egiptene și in- 
diane. In casulă acesta, dice „Pester Lloyd», Austro- 
Ungaria va avă să se socotescă în Orientă numai cu 
Rusia și ar fij curiosă să scie, că âre o înțelegere a 
acestoră două state acolo ar fi în adevără indiferentă 
pentru Anglia, anume atunci când la acea înțelegere ar 
juca ună rolă orecare și Francia? „Pester Lloyd* se în- 
drâptă apoi în contra oficiâseloră germane. Se miră, 
cum de pănă acum dela 1879 democrații n’au încercată 
să strice alianța austro-ungară-germană și cum se în
tâmplă că „Nordd, Allg. Zeitung* găsesce tocmai acum, 
că democrații urmărescă asemenea tendințe? »Post* — 
<Jice foia ungurâscă — pune vina pe opiniunea publică 
din Austro-Ungaria, că ea ar îngreuia situațiunea, âr 
»Kolnische Zeitung“ dice că Germania nu se va înduș- 
măni dâră necondiționată cu Rusia, deși politica germană 
are în focă mai multe ferurl. Totă așa dice și „Mosk. 
Vedomosti“, că Rusia trebue să țină’n focă mai multe 
ferurl și că va sci profita de amiciția francesă spre a 
pune frîu intrigeloră germane, precum și celoră englese. 
Fâia rusă constată, că Rusia a devenită stăpână peste 
răsboiu și pace, și că triumfulă ei în peninsula balca
nică are a-lă mulțămi atitudinei Franciei, din causa 
căreia cancelarulă germană s’a văzută silită să recu- 
nâscă rolulă Rusiei în peninsula balcanică. Pagubă că 
fâia cancelarului — dice „P. Lloyd“ — nu se esprimă 
și asupra acestoră espectorări ale foiloră ruse. Parola 
oficiâseloră germane e adî să cruțămă pe Rusia. Fâia 
oficiâsă din Pesta încă totă speră, că în ora decisivă 
Bismarck nu se va lăsa a fi tîrită de Giers la o necon
diționată amicițiă pentru Rusia, precum nu s’a lăsată 
a fi tîrîtă odiniâră nici de principele Gorceacof.

Austro-Ungaria și cestiunea bulgară.
Ună articulu fârte interesantă asupra ra

portului Austro-Ungariei cătră cestiunea bulgară 
publică oficiâsă „Leipziger-Zeitung,“ care dice:

Punctulă de greutate ală situațiunii politice zace 
adi în cestiunea, că âre succede-va a se stabili între 
Austro-Ungaria și Anglia o înțelegere asupra felului și 
modului, cum s’ar pute împedeca în comună înaintarea 
Rusiei în peninsula balcanică. Nu e nici o îndoială, 
că Germania refusă hotărîtă a se alătura, în starea ac
tuală a lucruriloră, la o acțiune austro-ungară în contra 
Rusiei. Nu de gâba oficiâsele din Berlină au repețită 
și anume au asigurată, că cestiunea bulgară nu ne pri- 
vesce și bine înțelesă, nu numai în fasa ei actuală, ci nici 
în cele viitâre prin care ar trece. Prin urmare nu ne 
privesce nici o ocupațiune rusă a Bulgariei și în cele din 
urmă nici a Constantinopolului. Despre acâsta cei din 
Austro-Ungaria ară trebui să fiă lămuriți.

După ce „Leipziger Zeitung“ arată șovăirile 
politicei austro-ungare, declară că nu înțelege 
cum chiar în Ungaria încă totă domnesce ilu- 
siunea, că procederei Rusiei îi s’ar putâ pune 
stavilă prin note diplomatice. Mai departe a- 
mintesce de încercările de apropiare între Austro- 
Ungaria și Anglia încheindu articululu astfelă :

Peste totă evenimentele suntă favorabile pentru 
punerea la cale a unei înțelegeri anglo-austro-ungare. 
Eglezii suntă departe d’a se îngrozi de amenințările foi
loră franceze cu o apropiare de Germania ca răsbunare 
pentru Egiptă, ei nu credă că Germania va simți 
plăcere să-și pună pe gâtă ună nou aliată în care 
nu se pâte încrede, dâr de altă parte recunosce și 
marele avantage, ce isvorăscă pentru Anglia dintr’o 
procedere comună cu Austro-Ungaria.

SOIRILE BILEI.
Adunarea generală pentru înființarea băncii Me- 

seriașulu română" s’a ținută Joi în 4 (16) Septemvre, 
luândă parte 36 membri. S’au cetită Statutele în alu 
treilea rendu și s’au primită definitivii, hotărîndu-se a se 
așterne Tribunalului regiu spre încuviințare. S’au alesă 
membri in Direcțiune d-nil.: B. Baiulescu, I. Dușoiu 
sen. D. JonciovicI, Theochară Aloxi, Dr. P. Ciorană, 
Petru Nemeșă, G. B. Popă, I. Lengeră, Nicolae Seniu, 
Vas. L. Popovici, Ilie Ardeleanu. Eră membrii in co- 
mitetulă de supraveghere s’au alesă d-niî: Petra Pe- 
trescu, Iosifă Pușcariu, I. Panțu, N. Pilția și Ștefană 
Bobancu.

O schimbare se va face în curândă în cabinetulu 
ungurescu. Ministrulă comunicațiunei br. Kemeny și-a dată 
deja demisiunea. Loculă lui îlă va ocupa provisoriu mi
nistrulă a latere br. Orczy, pănă ce se va găsi o per- 
sână potrivită pentru acestă resortă.

—x—

Vinerea trecută s’a desvălită în Viena monumen- 
tulăi răposatului viceadmirală Tegetthoff, eroulă dela Lissa 
fiindă de față și M. Sa monarhulă. Statua represintă pe 
eroulă în momentulă, când dă ordinulă decisivă în crunta 
luptă dela Lissa, 20 Iulie 1866. Cu mâna ține tâca să
biei în mijlocă, semnă că e agitată.

—x—
Ministrulă Trefort e apucată de frigurile oprirei căr- 

țiloră. Opurile „Sv. Cyrill a Method apostolovia Ho- 
vanski" (T. Szt. Marton 1885) de Daniilă Lancsek și 
„Zivott ss Cirilla a Methoda apostolov slovanskych" (Tir- 
nau 1885) de F. Sasinek și M. Kollar, suntă oprite pen 
tru bibliotecele școlare și poporale, și interzise a se da 
ca premii școlare, sub pretextă că prin învățături, care 
»contradică« adevărului istorică, deșteptă ura de rassă și 
îndemnă pe Slovacii luterani a’și părăsi credința loră 
părintâscă.

—x—
Versatulă bântue și în Dobrițină. Scolele s’au în

chise. Se va înființa ună spitală pentru bolnavii de văr
sată.

Atâtă agricultorii câtă și proprietarii de vii din co- 
mitatulă Pestei continuă a se ruga să li se mai amâne 
plata dăriloră, deorece cei dintâiu n’au luată de pe holde 
nici câtă au sămenată măcară, âr celoră de ală doilea 
le-a prăpădită filoxera viile.

—x—
Societatea literară „ Virtus Romana Rediviva" a 

studențiloră gimnasialî din Năsăudă s’a constituită pen
tru anulă scolastică 1886/7 la 22 Septemvre n. c, sub 
conducerea d-lui profesoră Dr. Constantină Moisilă în 
modulă următoră: Președinte Elie Cristea, școlară în 
clasa VlII-a gimnasială; vice-președinte Aurelio Olteană, 
școlară in cl. VII gimn.; notară Teodoră Pașcu, scol. în 
cl., VIII gimn.; bibliotecară Danilă Mălaiu, scol în cl. VII 
gimn.; casară Iosif Sângeorzană, scol. în cl. VII gim., 
controloră lacobă Făgărășană, scol. în cl. VII gimn., și 
redactoră Flore Cincia. scol. în cl. VIII gim.

Barbariile gendarmiloru.
Raporte înspăimântătore soseseă mai în fiă-care di 

despre brutalitatea gendarmiloră unguresc!. Nici pe tim- 
pulă închisițiuniloră spaniole nu se comiteau, nici chiar 
din partea gâdiloră — după cum se esprimă »EIIenzek“, 
— nisce brutalități mai înspăimentătore, ca cum se’n- 
tâmplă astăzi la noi din partea gendarmiloră. O dovâdă 
despre acesta ne aduce „Szegedi Naplâ« narândă urmă- 
torulă faptă îngrozitoră, ce Z>ce c& s’a întâmplată în 
Seghedină cu ună ârecare Ștefană Sulyok:

»Dupăee biâtulă omă cădu prinsă în manile gen
darmiloră, aceștia l’au dusă și l’au închisă într’o odaiă 
Aci l’au spândurată cu piciorele susă de grinda casei și 
așa cu capulă în josă l’au lăsată acolo o nâpte întrâgă. 
Atâta însă nu fu de ajunsă. L’au bătută pănă l’au fă
cută totă vânătă, i-au smulsă totă pe rândă unghiăle 
dela plciâre. Fiindă cu capulă spânzurată la vale, âr 
cu piciârele a?ățată de grindă, gendarmii neomenoșl și-au 
comandată vitriolă și terpentină și aceste fluidități us- 
turăciâse ’i le-au turnată în trupă... Acestă faptă s’a 
constatată deplină cu ocasiunea pertractărei judecăto
resc!. Ună omă străină a fostă marturăj oculară la cele 
întâmplate, ba chiar elă a fostă trimisă din partea gen
darmiloră la prăvăliă după vitriolă și terpentină. Actele 
s’au transpusă respectivei comande de gendarmeriă țină- 
târe de cerculă Seghedinului, âr nefericitulă Sulyok fu 
îndrumată se se plângă la aceeași comandă ca la foră 
competentă de judecată, asigurându-i-se că gendarmii 
voră primi pentru neumanulă loră faptă cuvenita răs
plată. Acum se raportâză că judecătorulă militară i-a 
declarată de vinovațl pe gendarml, dictându-le ca pe- 
dâpsă corecțională 14 Zile arestă comună de casarmă. 
Comanda de gendarmeriă însă a scăZută pedâpsa loră 
numai la 7 file arestă în casarmă, La o asemenea 
justițiă nu mai trebue comentară. E ne mai auZită, că 
pentru o astfelă de torturare sălbatică judecătoria gen
darmiloră îi pedepsesce în modulă acesta. Etă unde 
ne-a adusă înmulțirea panduriloră, lăudata centralisare!“

Portretul!! Tarului confiscată
Covasna, 25 Septemvre 1886.

Domnule Redactoră! Voiu să vă împărtășescă ună 
faptă destulă de drastică și caracteristică, ce s’a săvâr
șită Z>lele acestea în comuna nâstră sub auspiciile sub- 
judelui nostru r. ungurescă Vajna. Acestă vitâză sub- 
jude, nu sciu în urma cărei arătări, s’a dusă, însoțită 
de adjunctulă său Gazda, în casa țăranului română G. 
Manole, de profesiune brânzară. Ajunși acolo, ei năpă" 
diră asupra unui chipă ce era atârnată de părete și 
care representa portretulă puternicului aliată ală monar
hului nostru ală Țarului rusescă Alexandru III. Numiții 
funcționari luară josă portretulă și-lă nimiciră a- 
runcându-lă pe gunoiu. Bietulă țărână română, care 
nu scie ceti, nici n’avea cunoscință că ce mare și te

mută împărată represintă acelă chipă, privea uimită la 
lucrarea destructâre a âmeniloră autorității. Se Zice că 
compania Vajna-Gazda ară avâ de gândă a trage în cer
cetare pe bietulă Manole, care întâlnindu-se cu ună vân- 
dătoră de chipuri avuse nenorocirea să’șl alegă tocmai 
pe Țarulă Alexandru III.

Valea Bârgăului, 24 Septemvre 1886.
Afacerea procesului comunei ardelene B. Tiha cu 

fondulă religionară bucovin&nă.
Dupăee în timpufă din urmă din pricina acestui 

procesă s’au ivită o mulțime de scene curiâse, — pen
tru scirea și orientarea on. publică cetitoră ală prețuitei 
„Gazete* îmi iau voiă, cu concesiunea d-vâstră d-le Re- 
dactoră, a da în meritulă acestei. afaceri următorele 
deslușiri:

încă de pre la anulă 1876 fondulă religionară bu- 
covinână mărginașă prin pădurile sale cu Ardealulă, fără 
vre ună temeiu legală a intentată comunei borgovene B. 
piosenl ca mărginașă în hotarulă sâu cu Bucovina — 
procesă de conturbare în posesiune. De atunci și pănă 
astădl se continuă acelă procesă, fără de a fi putută 
agiunge la altă resultată, decâtă la spese zadarnice și 
de-oparte și de alta. —

In a. 1879 o comisiune mixtă ministerială, com
pusă din delegați ministeriali din Pesta și Viena, respec
tive Cernăuți avea să reguleze granița Ardealului dinspre 
Bucovina și cu acâsta, lucru firescă, să pună capătă și 
procesului intentată de fondulă religionară bucovinână.

Dupăee însă lucrările comisiunei ministeriale au ră 
masă zadarnice și de aici granița Ardealului de cătră 
Bucovina neregulată, cârta și neînțelegerile, și de aici 
procesulă, s’au continuată și mai departe, ba în anulă 
trecută 1885 răulă a mai crescută. Fondulă religionară 
bucovinână s’a legată și de comuna mărginașă ardelână 
B. Tiha și i-a intentată procesă de conturbare în po
sesiune — deși fără nici ună temeiu legală, deârece, 
după cum arată documente din suta a 18-a, precum și 
din veaculă presintă și pre lăngă acâsta și mărturisirea 
omeniloră bătrâni din acestă ținută și apoi movilele de 
pământă ridicate de-alungulă graniței și cari pănă în 
Ziua de astăZî stau și să potă vedea, — documenlâză 
din destulă că comunele R pioseni și B. Tiha nici cu 
ună pasă n’au încălecată pre pămentulă bucovinenă.

Nu totă astfelă stă lucrulă cu fondulă religionară 
bucovinână și chiar acâsta este ceea ce i-a îndemnată 
de au intentată procesă de conturbare susă amintiteloră 
comune mărginașe din Ardâlă. Ba ce e mai multă, co- 
misiunea ministerială regulătâre de graniță din 1879, lo
culă de cârtă dintre Ardeală și Bucovina l’a declarată 
liberă de a putea fi călcată de ambele părți litigante, 
cu condițiă însă, de a nu se causa nici o stricăciune în 
pădurile aflătâre pre acestă terenă.

Acâstă stipuțațiune însâ a comisiunei regulătâre de 
graniță, din partea Bucovineniloră nu numai că nu a 
fostă observată, ci chiar nesocotită. Căci frații bucovineni 
păzindă bine acestă terenă de cârtă prin vigill silvanall 
și patrule de gendarml, decâte ori numai au întâlnită 
vre-ună ardeleană, să fi fostă chiar și vigilă silvanală, 
carele avea obligamântulă de-a veghia ca să nu se facă 
daună în pădure, totdâuna l’au alungată, dâcă nu cum
va prinsă și tîrîtă în închisârea de stată din Dorna 
vatra.

Așa în anulă trecută s’a întâmplată cu comisiunea 
șegregătâre de păduri din B. Tiha, care din apropierea 
acestui terenă de cârtă a fostă prinsă de gendarml bu
covineni și aruncată în închisârea din Dorna. Așa s’a 
întâmplată în a. c. totă cu o comisiune din B. Tiha, 
care pre când lucra la planulă de iconomisare a pădu- 
riloră aflătâre în graniță cu Bucovina, deși de pre pă
mântă ardelenescă, și cu tâte că pre terenulă de cârtă 
nu a causată nici o daună, a fostă prinsă dimpreună 
cu forestierulă măsurătoră în 15 Iulie a. c. și tîrîtă 
pănă în închisârea de stată din Dorna și apoi după o 
lună în cea din Suceava, unde 16 âmeni timpă de 2 
luni au fostă tractați ca și cei mai ordinari criminaliștl 
de și fără leacă de vină.

Tâte nisuințele comunei B. Tiha și ale autorită- 
țiloră ardelene comitatense de a efectui eliberarea celoră 
prinși — fiă și pre lângă ori și ce garanțiă — au ră
masă deșerte, deși cei mai mulți dintre cei prinși erau 
Zilerl, părinți de familiă de câte 3, 4—5 copii, cari 
acasă, lipsiți de ori și ce mijlâce de traiu, erau peritorl 
de fâme, trăindă numai din grația creștiniloră mi
lostivi.

Abia în 13 1. c. au fostă eliberați din închisâre 
sărmanii âmeni, — dâr și atunci scoși numai în stra
dele Suceavei și lăsați fără mijlâce de a se putâ întârce 
pre la vetrile loră, deși, ț)ău, distanța dela Suceava pănă 
la Bărgău nu e chiar aprâpe.

Că și abia după două luni de Z'le au fostă elibe
rați cei 16 indiviZi TihanI din închisârea de stată din 
Suceava, se pâte mulțămi numai intervențiunei guvernu
lui pre lângă Maiestatea Sa.

Acuma după cele premerse fiă-mi permisă a Vă des
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crie cum fișpanulă Bânffy a ajunsă de a fi curentate pe 
pământulă austriacă.

Pe (fiua de 3 1. c. ave să esă din ambele părți 
litigante căte o comisiune la fața locului de cârlă, care 
avâu să constaleze ori de cei 16 locuitori din B. Tiha 
au încălecatei pre pământă bucovinână ori nu, au fă
cută ceva daună s6u ba. Din partea ardeleană a eșită 
cornițele supremă ală cottului Bistriță Năsăudă în cali
tate de comisarii reg. ung. preste pădurile din comila- 
tulă nostru, apoi vice-comitele Lani și representanți din 
comuna B. Tiha. Din partea fondului religionară, res- 
peciive din partea autorităților^ bucovinene, a eșită ad- 
junctulă dela judecătoria cercuală ces. reg. din Dorna 
Schinteuță, și representantulă procuraturei financiare din 
Dorna, Dr. Pehlmann.

Fișpanulă Bânffy cu cei mai susă amintiți încă în 
2 1. c. ajunsese la fața locului de cârtă și chiară eșise 
într’ună pișcă de munte pentru de a privi, când o pa
trulă de gendarmi bucovineni îlă someză, că ori să pă 
răsâscă terenulă pre carele se afla — și în faptă terenă 
de certă — ori pușcă asupra loră. Inzadar Bânffy le 
spune că elă e fișpană, îndeșertă le arată dreptățile că 
elă e comisară regescă preste păduri, denumită de Ma
iestatea Sa monarchulă, gendarmii nu voescă să-lu recu- 
n6scă, ci insistă milităresce că la momentă se părăsâscă 
terenulă că de nu pușcă, căci acesta li-e porunca.

Bânffy se înțelege, că mușcându’șl buzele și mus
tățile, ca după datină — când nu isbhteșce cu ceva — 
părăseșce dimpreună cu ceilalți, petrecută de gendarmi, 
terenulă de cârtă și numai decâtă își acvirâ dela postu
rile mai aprâpe de gendarmi 24 gendarmi unguresc! 
comandați de ună sublocotenentă, cu cari apoi a 2-a di, 
în 3 1. c. se presentâză înaintea comisiunei bucovinene, 
care încă avea la spate gendarmenă, dâr în numără 
mai mică. Bânffy, dupăce dă față cu comisiunea buco- 
vinănă și se presenteză unii altora, provâcă comisiunea 
bucovinănă, că deârece se află pre pământă ungurescă 
nu e îndreptățită de a constata nimică ci le demandă 
în puterea sa de comisară regescă, să părăsâscă terito- 
riulă ungurescă. Acăstă a fostă isprâva comisiuneloră 
și de aici provine curentarea lui Bânffy.

— borgoveanulil —

Selagin, Septemvre 1886.
Onorată Redacțiune! In nr. 192 a. c. din -Gaz. 

Trans.“ între «scirile (Jilei< am cetită de durerea sufle- 
tâscă a „Elienzekc-iștiloră dela Clușiu pentru sortea unui 
dascală română din Sălagiu — care cu totă iscusința 
pe unguriă, a ajunsă slugă la boii unui magnată.

Ca on. publică să cunoscă acăstă ființă și să vedă 
ce elemente ajungă obiectă de protegiare în gura și pena 
patentațiloră patrioți vă comunică următorele:

înainte cu câțiva ani, fiindă lipsă de cantoră-do- 
centă în parochia Silvașiu din protopopiatulă T. Sarvadă 
și neputându-se căpăta ună preparandă absolută, — fu 
primită — interimală, feciorulă Chioranului din Vezend 
(cottulă Satumare) Gavrilă Kovari — ună simplu cjileră, 
care a sciută scrie, ceti și puțină calcula, er peste a- 
cestea glăsuia cântările binișoră.

Decă ajunse tomulă nostru la pâne și cu titlulă 
jupână, fără să țină semă de statuia la care a ajunsă 
prin recomandația otneniloru buni, începu a trăi lume 
albă, ăr de soțiă și de copii — cari flămân^eu și în
ghețau goli — nici că-i păsa — decă elă era sătulă 
bine. De scâlă nici pomană — acesta-i era lucrulă 
celă mai uriciosă. Câtă a stată în comună, nimenea 
nu a învățată dela elă ceva bună. Școlarii ce sciau 
ceva, au învățată dela preotulă locului, care în 6rele 
libere mergea însuși de propunea în scolă, ăr dascalulă 
umbla de colo pănă colo. Nerespectarea omeniloră fără 
deosebire și amerințările ce făcea puseră pe gânduri 
comuna întrăgă.

Va întreba cineva — pentru ce a fostă der sufe- 
aită acestă omă să facă atâtea neajunsuri ? Pentru că, 
când era în totă firea, plângea și promitea pocăință, er 
preotulă — omă blândă și milosă, care cu tote că i-a 
suferită mulțime de inconveniențe — chiar per^nale, 
eră desarmată la pomenirea celoră vre-o 4 copii, cu 
cari penitentulă totdeuna venea înainte în rugămintea 
sa. Curatorii? se temâu de amenințările lui înfricoșate.

In văra an. 1885, ca toți dăscălii a mersă și a- 
cesta la cursulă suplimentară pentru a se procopsi din 
limba ungurescă la Zelău, și fiindcă vorbea unguresce — 
așa cum toți cocișii sciu pe aici, — fu mai preferită de 
examinatori decâtă cei absoluți dela Năsăudă și Bis
trița — cari mare parte au căzută la examenulă din 
limba ungurescă, ăr ală nostru voinică a dată «bune 
răspunsuri! <

Ajunsă acasă în Silvașiu procopsită și învățată 
deja a trăi bine pe la orașă din cei 70 cr. cari’i primea 
diurnă pe totă (jiua dela stată, — a începută a pune 
verfă la tote, pănă când deodată și-a părăsită comuna 
lăsându-o încărcată cu vre-o 90 fl. v. a. dare restantă 
după pământurile canlorali, ăr sărmana femeiă cu copii, 
a pribegită apoi câteva luni pănă ce în fine și-a ajunsă 
scopulă la pusta din Szt. lonos a contelui Karoly, unde 
și arji servesce ca birișiu.

Etă omulă pentru care oftădă „Ellenzek« și con 
soții lui din Selagiu, e'.ă-lă acesta, pre care-lă pună quasi 
modelă învățătoriloră români

Aferimă apetită 1 Noi nu’i invidiămă de gustă.
ih

»
Masurile apărătdre în contra colerei.

(F i n e.)
11. Decă cineva s’a bolnăvită de coleră, trebue să 

se curețe (să se desinfecteze) totă ce vine dela acelă 
bolnavă, totă ce elă a atinsă, pentru ca să n . se mo- 
lipsâscă locuitorii acelei case, precum și alte persăre. 
Acăstă desinfecțiune trebue să se facă cu cea mai mare 
grabă.

Excrementele și materiile vărsate să se desinfecteze 
chiară în camera bolnavului înainte de a se vărsa în la
trină (în hasna) cu săpună verde (săpună mole de potașă), 
o parte săpună topită în 20 părți apă, turnându-se 
acestă amestecătură în olă, spălându-se cu densa 61a, 
lighianulă, patulă și alte mobile precum pardosela mân
jită; asemenea se voră desinfecta cu săpună verde, o 
parte la două-decl părți apă (5 la 100,) tăte pânze
turile (rufele) pătate cu excremente ori cu materii 
vărsate. Pânzeturile necurate înainte de a se seâte 
din camera bolnavului și înainte de a se da la spălată se 
voră muia într’ună vasă umplută cu 5 părți săpună 
verde topită în 20 părți apă; decă nu se ia acăstă mă
sură. spălătoresa se bolnăvesce cea dinteiu de coleră, de 
vreme ce spălarea pânzeturiloră aslfelă desinfectate este 
cu desăvârșire nevătămătâre. Scaunulă privatei și pardo
sela privatei se voră spăla asemenea cu săpună verde 
(săpună mole de potașă) 5 părți la 100 părți apă, nu 
numai în casă de adevărată coleră, ci la ori-ce urdinare 
în timpulă molimei (epidemiei) de coleră. In hasna se 
va vărsa în fiăcare di prin gura fiăcărei latrine (pe la 
scaunulă latrinei) celă puțină câte 1 litră de calaicană 
(sulfată de feră) topită în apă, se nu se verse în latrină 
ori în hasna materiile cari vină dela ună bolnavă de co
leră fără a se desinfecta, căci atunci se olrăvesce totă 
hasnaua și omenii sănătoși cari intră în acea latrină se 
potă molipsi.

In lipsă de săpună verde se potă desinfecta pânze
turile necurate, vasele, mobilele, pardosela, excrementele 
și materiile vărsate cu o parte accidă carbolică topită 
în 20 părți apă, cu acestă amestecătură se pâte ase 
menea spăla scaunulă privatei.

Numai în lipsă de accidă carbolică și de săpună 
verde, ola de nopte, excrementele și materiile vărsate se 
potă desinfecta cu chlorur de zinc, 5 părți la 100 părți 
apă seu cu piâlră vânătă (sulfată de cupru) seu cu ca
laicană (sulfată de feră) o parte la 10 părți apă, tur
nându-se în olă ori lighiană in cătățime mare pentru ca 
materiile să fiă cu desăvârșire acoperite.

12. Cadavrele celoră morți de coleră se voră des
infecta asemenea îndată după morte, învălindu-se într’ună 
cearceafă muiată în accidă carbolică, o parte topită în 
20 părți apă. Așternutulă loră nu se va scote din ca
meră înainte de a fi desinfectată în modulă arătată la 
art. 13. Mortulă se va pune în grabă într’ună sicriu 
(cosciugă) care se va mai stropi pe din întru și pe din 
afară cu accidă carbolică 5°/0 și se va închide. In lipsă 
de accidă carbolică cadavrulă se pâte desinfecta cu chlo- 
rură de zincă 5 părți în 100 apă ori cu ipochloridă de 
calce puindu-se în cosciugă și acoperindu-se cadavrulă 
cu prafă de ipochloridă de calce. înmormântarea se va 
face îndată după ce mediculă comunală va fi verificată 
mârtea. Nu se va aduce în biserică nici ună mortă de 
coleră

13. După scâterea mortului din casă și după în
sănătoșirea bolnavolui se voră desinfecta camerile în cari 
a zăcută în timpulă bălei, ori în care a fostă așezată 
sicriulă. Mobilele se voră depărta dela păreți pentru ca 
aerulă să tragă bine și în jurulă mobileloră. Diferitele 
lucruri, cari au trebuință a fi desinfectate, precum și ves
minte, saltele, plapomi, perne, cov6re se voră pune pe 
scaune seu se vor atârna pe fringhii întinse în cameră, 
se voră aduce în acele camere mângâie cu cărbuni a- 
prinși, cari se voră acoperi cu cantitate mare de puci6- 
să (pentru o cameră de mărime mijlociă 2 pănă la 3 
oca puci6să) și apoi se voră închide ferestrele și ușile, 
lăsându-se închise celă puțină 8 ore în care timpă tre
bue să vadă cineva prin fereastră închisă, dâcă nu se 
aprinde ceva spre a preveni la timpă ună incendiu. După 
isprăvirea desinfecțiunei se voră deschide ușile și feres
trele și să va aera casa mai multe (|fie.

14. Birja în care s’a transportată la spitală ună 
bolnavă de coleră trebue să se desinfecteze bine prin 
udarea pernelor, covoreloră, burdufului și a totă [terito- 
riulă ei cu accidă carbolică 5 la 100 său prin afumarea 
cu puci6să într’ună șopronă bine închisă. Este pericu- 
losă pentru cei sănătoși de a se servi de o birjă necu
rată, mânjită cu materiile vărsate de ună bolnavă de 
coleră.

15. Câi săraci voră primi dela primăriă gratisă 
accidulă carbolică, pucidsă și ori-ce altă materială pen
tru desinfecțiunl.

Bolnavii săraci voru fi căutați în casele loră fără 
plată, de medicii comunali ai secțiunei în care locuescă, 
care le voră da și medicamente fără plată.

Vice-președintele consiliului, dr. I. Felix.

Ultime soiri.
Londra, 26 Septemvre. Se asigură că contele 

de Iddesleigli caută să facă o alianță între Ser
bia, Bulgaria, Grecia și Turcia, cu speranța că 
Austria va vedea cu ochi buni acăstă combinare. 
Se crede că necesitatea de a se protege contra 
năvălitorului comunii va face cu putință acăstă 
alianță. Nu se tăgăduesce cu tăte acestea că se 
voră ridica mari dificultăți din partea Greciei.

Pesta, 26 Septemvre. Baronulti G. Kemeny, 
ministrului lucrărilorti publice dându-și demisia, 
e înlocuită provisoriu prin baronulă de Orczy, 
ministrulu Curții.

Sofia, 26 Septemvre. Generalulă Kaulbars 
a sosită. Ună ărecare numără de partisani ai 
d-lui Zankov i-au eșită înainte. Nu s’a produsă 
nici ună incidență. Generalulă Kaulbars a acu- 
sată pe guvernă, înaintea partisaniloru d-lui Zan
kov, veniți ca să’lă întâlnăscă, că a ascunsă 
poporului niște telegrame ale Țarului. 
Acăstă acusațiune e cu totul ă gratuită. Guver- 
nulă n’a primită decâtă o telegramă dela St. 
Petersburg, și ministrulă afaceri loră străine, ce- 
rândă permisiunea de a o publica în jurnalulă 
oficială, a primită dela d. Nekliudoff unu răs
punsă negativă categorică. înainte de a intra 
în orașă, generalulă Kaulbars a adresată câteva 
cuvinte persăneloră, cari au venită să lă salute. 
Elă a spusă că Rusia dorește unirea partideloru 
pentru ca nici una să nu fiă oprimată, și că gu- 
vernulă bulgară ar face bine să lase în libertate 
persdnele compromise și să ridice starea de ase
diu. Mai multă încă: generalulă Kaulbars crede 
că nu e oportună a întruni îndată Ma
rea Adunare.

Constantinopol/ă, 26 Septemvre. — Ducele de 
Edinburg, dupăce a prândită la arsenală, și-a 
luată concediu dela Sultană și a plecată să în
tâlnăscă escadra. Englesii suntă supărați din 
causă că Sultanulă a întârdiată patru cj.ile de a 
da audiență ducelui de Edinburgă. Sultanulă 
sa escusată că e bolnavă, dăr starea lui nu era 
astfelă, încâtă să nu fi putută primi mai iute 
pe ducele de Edinburgu. Afară de acăsta, la 
prândulă de gală oferită ducelui de Edinburg la 
Ildiz Kiosk Sultanulă n’a asistată, dăr s’a măr
ginită numai a conduce pe învitații săi la masă 
apoi s’a retrasă. Și cu tăte acestea prinții En- 
glesi constataseră diminăța la Selambik, că Sulta
nulă părea sănătosu, conducândă singură faito- 
nulă său și trecândă în revistă trupele, fără vreo 
aparență de suferință. Sultanulă a visitată pe 
ducele de Edinburg numai înainte de plecarea 
sa. In resumată călătoria ducelui de Edinburg 
n’a atinsă de locu scopulă propusă. Se asigură 
că presența la Constantinopolă a generalului 
Linton Simmons, guvernatorul Maltei și ingineră 
militară în retragere, care a sosită după ducele 
de Edinburg n’ar fi străină la ăre-cari studii 
de fortificațiunl, la cari Anglia dă o mare Im
portanță.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BUCURESCÎ, 28 Septemvre. — Soirile a- 
duse de 4’are^e englese, că călătoria ministrului 
Sturz a la Viena și la Berlină ar fi avută de 
scopă a pregăti confederațiunea stateloru balca
nice sub conducerea României, suntă neîntemeiate

SOFIA, 28 Septemvre — Kaulbars a pre
dată guvernului bulgărescă nota Rusiei, care 
cuprinde cunoscuta pretensiune. Nu e probabilă 
că guvernulă va satisface acestoru pretensiuni.

PARIStJ, 28 Septemvre. — Ministrulu de 
interne a primită dela granița Spanidlă o tele
gramă, care spune, că p’acolo s’au ivită bande 
carlistice.
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Foia scolastică, organă pedagogică, literară, scien- 

tirică și economică; apare în Blașiu la 1 și 15 a fiă
cărei luni sub redacțiunea d-luî Ioan Germană, profe- 
soră gimnasială, și costă 3 fl. său 8 lei n. pe ană. — 
Nr. 17 dela 1 Septemvre conține: Principiulă de căpe
tenia ală educațiunei. — Cum trebue să purcâdă învă- 
țătorulă cu copiii mincinoși? — Lecțiuni practice din 
limba română. — Educațiunea copiiloră, I. P. Lazară. 
— Mulțămită publică. — Recensiune asupra opului. 
„Elemente de istoria naturală pentru scâlele poporale" 
lucrată și dată la lumină de d-lă profes. din Blașiu: 
Alexandru Uilâcană.
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liarsuîâ la bnrss. do Vieuu
din 27 Septemvre -'t. >i. l'idfi.

Rentă do aură -l°/0 . . . 105 73
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.50 
Imprumutulă căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișă............................104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bo.’iur! vroalo-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung.................................  120 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84 05 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aură austr. . .117 — 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861.—
Act. băncel de credită ung. 285.50 
Act. băncel de credită austr. 276.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61.55 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Cota oficială dela 14 Septemvre st. v. 1886.

Bursa de BucurescI.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 97—

» convert. (6%) 871/a 88Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 103’/* 104—

* )> » (5°/o) • 87Va 87’/*
» » urban (7°/0) . lOOVa 101—
» » » (6%) . 92— 92Va
> » > (5%) . 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 272

< » » Națională 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01—- 2.02

Cursuiu pieței Brașovii
din 24 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump,. 8.50 Vând,, 8.56
Argint românesc . . . . , . > 8.45 > 8.50
Napoleon-d’orI................. . . » 9.90 9.94
Lire turcescl..................... T - * 11.20 > 11.25
Imperiali......................... - • • 10.23 » 10.26
Galbeni............................. 5.90 > 5.94

Scrisurile fonc. »Albina» 100.50 > 101.50
Ruble RusescI................. . . » 121?/a > 122. >/3
Discontulii . . . » 7—1 0 °/o pe ană.

DMSȚIMAEW GBSMABO-BOMÂH
deTEOCHAR ALEJU

â 1 fl. 50 cr» seu 3 lei 50 bani exempl. edițiiijiea autorisata. se aliii piinii astădi de veudarc la următdrele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae I+ Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstădter.
BucurescI: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 

Comp., Ig. Haiman, R. Watzina. (A. Cerny.)
Budapesta»: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin.
Câ»mpuluu^u (Bucov.): D. Gabriel Storfer.
Craiova: 11 H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Sclially, D. H. Pardini li 

brăria Universității.
Clușiu: 11 Ioliann Stein.

A se cere exemplare din a opta seu a noua
Brașovtt, 9 (21) Iuliu 1886.

miiă.

Fașârasiu: D. D+ Bruder Thierfeld. 
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga. 
Xsucfosiu: D. Adolf Auspitz.
Naseudu: Librăria Concordia. 
Oravicsa: D. I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bbhme.
Madautz: D. Iacob Niderbofer.
Sibiiu: D. W. Krafft, D. A. Schmidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Viena: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

Willielm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.
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MersulU trenurilor!!
pe linia IPredealii-Biidapesta și pe linia Teiașâ-Aradii-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-ISudapesta ISudapesta—"Predeald

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

SighișAra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
.Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuștt 
Aiudă 
Vințulă de st 
Ui6ra| 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenu 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

omnibus

(

(

1
4.50 7.30

1.149.32
9.56 1.45

10 29 2.32
6.22 - 2.55
7.01 _.. L 3.38
7.33 __ 4.17
8.01 __ 4.47
8.45 — 5.42

10.10 __ 7.37
10.29 __ 8.01
10.39 8.21
11.19 __ 9.05
11.54 _ 9 43
12.12
12.56

— 10.0210.30
10.50

1.30 - 11.34
1.45 ■ 11.52
2.34 _ 11.41
2.55 J 1.12
3.17 __ 1.42
3.24 ■ 1.51
3.36 _ 2.15
4.11 __ 3.12
5.36 _ 4.59
5.56 — 5 30
6.31 6.03 —

6.52 6.21 —
7.08 — —
7.23 —. —
8.12 — —
8.12 7.14 —
8.52 7.43 —
9.10 — —
9.29 — —
9.41 8.22 —

10 24 8.48 —
10.43 — —
10.53 — —
11.— 9.13 —
11.15 9.18 10.55

1.09 10.38 1.23
3.29 12.20 3.24
6.38 12.20 10.05

2.15 2.15
3.00 8.00] 6.05

8.00
8.34
8.59
9.56

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05

5.17
5.25

10.—

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

.Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

persane

Trenă 
omnibus

Viena 11.10 —

Budapesta 7.40 1.45 3.15
Szolnok 11.05 3.44 7.29
P. Ladâny 2.02 5.21 8.27
Oradea mare 4.12 6.41 —

Vărad-Velencze — — 9.45
Fugyi-Văsârhely — — 9.59
Mezo-Telegd — 7.14 10.28
R6v — 7.42 11.36
Bratca — — 12.10
Bucia — — 12.43
Ciucia — 8.31 1.31
Huiedin — 9.01 2.56
Stana — — 3.29
Aghiriș — — 4.00
Ghirbău — — 4.18
Nedeșdu — — 4.36

— 10.28 5.05Lui Șl u 10.45 __ —
Apahida 11.14 —I —
Gliiriș 1.06 — —
Cucerdea 2.01 —
Ui6ra 2.10 __ —
Vințulă de susil 2.19 — —
Aiudă 2.33 _ —
Telușă 3.35 — —
Crăciunelfi 4.09 — —
Blașă 4.29 — —
Micăsasa 5.08 __ —
Copșa mic 5.45 — —
Mediașă 6.06 — —
Eiisabetopcle 6.45 — --
Sigișdra 7.40 — —
Hașfaleu 8.07 — —
Homorod 10.05 — —
Agostonfalva 11.02 — —
Apatia 11.37 — —
Feldiâra 12.14 — —

f 1.09 __ —
Brașovfi ) 1.55 5.45 .—
Timișă 2.53 6.22 —

( 3.28 6.47 —
Predealu )( —— —

BucurescI 9.35 11.45

9.11
11.26
1.28
2.00
2.11
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

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.66
9.40

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

TeiușA-Aradd-Budap-esta Budapesta» Aradft-Teiușft.

Trenă Treuă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omuibuB persdne peradne accelerată omnibua

TeiușA 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulti de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotfi 12.52 — 5.19 o Z 0111 OK. 7 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 6.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopîi 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopîi 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațtt 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 4 6.05 Tefiușft 12.05 — 2.24

Aradtk“’S’iBîaiș6ra Siuaeria (Piski) Petroșeial

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufl perflâne peradne »■ peradne omnlbua omnlbua

Aradft 5.48 6.05 11.50 2.23
Aradultt nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-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 Petroșenl — 4.04 6.39

Tim®iș6i*a-Aradfi Petroșeni—Siaraeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
• peradne persâne nrriTiîhnfl omnlbua omnlbua de pers.

Tinnaiș^ra S.25 5.00 Petroșeul 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 —
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulâ nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —

9.27 — 8.17 Sitsaerla 10.53 1,35 —


