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,GAZETA» IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii anfi 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România ți străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

AKUK0IU3ILE:
O seriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Scrisori nofranoate nu ie prlmoaou. — Manusorlpte nu te retrămltu.

Mercuri, 8 (20) Octomvre. 1886.
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„GAZETA TRANSILVANIEI.»
Cu I Octomvre 1886 st. v., s’au începută nnft no ni 

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

Pretultt Abonamentului:
I

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fi. 

M ș6se ,y 6 yy
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
,, ș6se „ 20 ,,
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te tace mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulîi fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Domnii ce se vorU abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovti, 7 Octomvre 1886.
Generalulu Kaulbars își continuă călătoria 

sa prin Bulgaria. Acum a ajunsu la Lompa- 
lanca. Se vorbea de rechiămarea lui, din causa 
nesuceesului ce l’a avutu, în locu de acâsta înse 
organulu oficialii alu guvernului rusescu „Jour- 
nal de St. Petersbourg“ declară, că generalulu 
Kaulbars a lucratu strictu după instrucțiunile 
ce i s’au datu, așa că nu i se p6te împuta nici 
cea mai mică deviare dela linia ce i s’a trașii.

Pressa rusdscă departe de a acusa pe trimi- 
sulu Rusiei, că nu șl-a înțelesu destulă de bine 
misiunea sa, se silesce a pune tdtă vina pe gu
vernulă actuală bulgară, împutându-i că a tero- 
risată pe Bulgari la alegeri și că din causa a- 
câsta Rusia trebue să declare de ilegale și de 
nevalabile alegerile pentru marea Sobraniă.

„Este o istoriă minunată, — scrie „N. fr. 
Presse — dăcă din partea Rusiei se audă plân
geri, că alegerile în Bulgaria nu corespundă ve- 
deriloru poporului, și Jdecă ea redică bănuieli, 
că guvernulă bulgară ar fi înfluințatu în modă 
ilegalii pe alegători. Asemănându îngrijirea 
pentru libertatea Bulgariei cu stările în impe- 
riulă rusescu, trebue fără voiă să surîdemă . . .“

Nu încape îndoiălă, și numita fdiă o și re- 
cundsce, că Rusia se folosesce de acestă mijlocii 
numai spre a afla unii motivă pentru justificarea 
procederei sale. Acestă justificare însă cu greu 
îi va succede, pentru că guvernulă din Sofia a 
adusă probe nerăsturnabile, că turburările și fără
delegile, ce s’au comisii ici colo la alegeri, au foștii 
provocate și în parte săvârșite chiar de cătră 
partidulu rusescu.

Dâr abstrăgendă dela părerea Rusiei asupra 
alegeriloru, se nasce acum marea întrebare.- care 
va fi atitudinea ei față cu Sobrania, ce se va 
întruni peste vr’o două săptămâni?

După o scire dela Parisă, prin cercurile di
plomatice de acolo se vorbesce, că Rusia nu va 
întreprinde o acțiune în Bulgaria, decâtii numai 
dâcă Sobrania va face o manifestațiune în favâ- 
rea prințului Alexandru. Este ceva cam obscură 
acâstă scire, că nu ne spune în ce va sta acți
unea și ce felii de manifestațiă are în vedere gu
vernulu rusescu, realegerea prințului său ori și 
ce demonstrare de simpatiă pentru elă.

Chiar și în casulu, când marea Sobraniă nu 
ar face nici unu feliu de manifestațiune pentru 
prințulii Alexandru, nu credemă că Rusia va 
lăsa lucrurilorii în Bulgaria cursulă loru liberii. 
Atunci continuarea călătoriei lui Kaulbars n’ar 
mai avea nici unii sensu.

Trebue din contră să admitemu, că cabine- 

tulă rusescu urmăresce cu cea mai mare tenaci
tate scopurile sale. Acum pare că se gândesce 
a băga și pe Turcia în jocă. In Constantinopolu 
se susține sgomotulu despre schimbări în minis- 
teriu și se dice că Sultanulu voiesce să numâscă 
unii ministeriu cu totulu filorusescă. Cu acestu 
ministeriu Sultanulu se Z-ice, ar voi se salute so
sirea trimisului englesii Sir Wliite, care este unu 
mare contrară ală Rușiloru. Aceste faime ne 
aducă aminte de vorba lui Bismark, că în Bul
garia și la Bosforă se duelâză acum influința ru- 
sâscă cu cea englesă.

Faptă este că între Turcia și Rusia de o 
parte și între Turcia și Francia de altă parte 
s’a efectuită o apropiare și în legătură cu acestă 
faptă să pâte pune părerea esprimată de fâiă ru- 
sâscă „Novoie Vremia,“ că pentru Francia este 
favorabilă momentulă de a redica cestiunea Egip
tului.

Pentru casulă, cândă ar ajunge la cârmă 
în Turcia ună cabinetă filorusescă, ne putemă 
aștepta la nisce surprinderi mari, căci atunci o- 
cuparea Bulgariei de cătră trupele rusesc! s’ar pută 
face chiar cu învoirea Turciei.

Situațiunea în Bulgaria n’a pierdută prin 
urmare nimică din seriositatea ei și dâcă asigură 
„Coresp. politică", că trupele rusesci suntă gata 
de-a întră în acțiune, dâr probabilă numai spre 
a face o demonstrațiune contra Bulgariei și tot
odată pune în perspectivă și eventualitatea unei 
contra-demonstrațiunl din partea cabineteloră eu
ropene, ea nu a contribuită prin acâsta cu nu- 
mică la liniștirea opiniunei publice.

Ceea ce escită admirațiunea generală este 
și rămâne tactulă și energia, cu care se pârtă 
bărbații de stată bulgari din Sofia în aceste cri
tice momente. Acum se vorbesce de-o nouă în
cercare a cabinetului bulgară de a se înțelege 
cu Rusia, făcendă unele concesiuni. Fiă ca stă
ruințele ocărmuitoriloră bulgari să iâsă numai 
în favârea libertății și a independenții Bulgariei, 
pentru care luptă!

RSsboiulii vamalii.
„Telegrafulă", din Bucuresci scrie în numă- 

rulă său de Sâmbătă, 4 Octomvre :
E bine să înregistrămă chiar aci următârea scire, 

pe care o dă ,Die Presse» din Viena :
»Guvernulă austriacă și celă ungară, — anunță 

acestă (jiară — în vederea simptomeloră unei apropieri 
ce se prepară între România și Austro-Ungaria, au în
cuviințată cererea căiloră ferate austro-ungare d’a nu 
denunța la 1 Noemvrie tarifele unioniste cu căile ferate 
române'.

Nu voimă să mai reaminlimă că, în primele tim
puri ale conflictului nostru vamală cu statulă vecină, 
Ungurii ne-au amenințată Intre altele și cu acestă de
nunțare de tarife; nu voimă să dămă prea mare impor
tanță cestiunii la care se referă scirea de mai susă. Cu 
tăte aceste credemă folositoră s’aruncămă o repede ochire 
asupra celoră întâmplate, pentru instrucțiunea nâstră și 
pentru aceea a veciniloră noșt.ii.

Orice s’ar dlice, dâcă ne gândimă la ce era statulă 
nostru acum Zece ani, și mai cu sâmă la nenorocita 
pornire ce a esistată și esistă în Europa așa disă cultă 
d’a privi peninsula balcanică ca ună trupă bună numai 
de esploatată, fiă politicesce fiă economicesce, trebue să 
recunoscemă că guvernulă română a făcută ună actă 
d’o nemăsurată valore dândă cea dintâiu și cea mai pu
ternică lovitură acestei tradițiun! revoltălâre.

Dâcă dămă d’o parte formele și privimă fondnlă 
lucruriloră, nu putemă găsi în atitudinea Austro-Ungariei 
în cestiunea vamală decâtă cererea absurdă d’a ne lăsa 
să fimă esploatațî, fiindcă facemă parte din acestă orientă, 
fiindcă suntemă mici, fiindcă Austro-Ungaria e ună stată 
mare, ună stată civilisată. Acestă pretențiune guvernulă 
română a respins’o cu succesă.

Spuneau vecinii noștri că vomă fi ruinați pentru 

deciml de ani; că ne vomă duce desculți la Viena și la 
Pesta ca să ceremă iertare; că tdte puterile ne voră de
clara răsboiu vamală.

Ce s’a realisafă din tâte aceste prevestiri? Două 
puteri mari negociază chiar acum convențiunl de co- 
mercm cu noi. Câtă despre ruină, câtă despre peleri- 
nagiu la Canossa, putere-ar vecinii să ne arate ceva ? 
Suntemă d’atâtea luni în răsboiu și numai n’amă perdută 
nimică, dâr amă câștigată. Nu totă așa potă să spue 
Austro-Ungarii, cari au avută să facă o esperiență din 
cele mai durerâse.

Invățămentulă pe care potă să-lă tragă vecinii din 
acestă esperiență e, că trebuie să înceteze a ne privi ca 
p’o moșiă de esploatată ; că, când trateză cu noi, trebue 
se trateze ca c’ună egală; că suntă pe lume nu numai 
interese austro-ungare, ci și interese românescl. Invăță- 
mântulă pe care putemă să-lă tragemă noi e, că trebue 
să avemă încredere în puterea și dreptulă nostru și să 
sprijinimă guvernulă pe calea pe care merge.

In scirea ce reproducemă mai susă se vorbesce d’o 
apropiere între România și Austro-Ungaria. Cum nu noi 
ne-amă ferită de înțelegere, ci vecinii noștri, e dreptă ca 
ei să facă primulă pasă — și le e ușoră acesta pentru- 
că suntă mai puternici. Și trebue să credemă că, de 
vreme ce dorescă o apropiare, și-au schimbată vederile 
și pretențiunile.

Noi persistămă în același punctă de vedere, care 
după părerea nostră satisface pe deplină interesele ro
mâne și pe care l’amă espusă de prea multe ori pentru 
ca să mai fiă nevoiă să revenimă.

Din dieta ungară.
In ședința dela 14 Octomvre n. s’au ținută ulti- 

timele desbateri asupra afacerii lanski.
Raportorulă Edmund Gajary dice, că legea din 

1867 nu permite în cadrulă ei ună programă, ori câtă 
de patriotică e, d’a se înființa armată ungurâscă de 
sine stălătâre. (Vii aprobări în drâpta.)

Iuliu Gyorffy Zice că discursnlă ministrului hon- 
vedimei încuragiază pe cei din Viena. Polemisândă 
contra ministrului președinte, declară, că constituțiunea 
ungurâscă esistă, ce e dreptă, în lege, dâr în faptă s’au 
dovedită mai puternice influințele militare. Amenințarea 
dela sfârșitulă autografului e ună semnă pentru fispană 
d’a procede așa, precum s’a întâmplată acâsta d. e. în 
Cinci-Biserici. R6gă să i se primâscă moțiunea.

Contele Albert Apponyi Zice că și-a arătată pune- 
tulă său de vedere, că adecă șirulă aceloră agende, 
care suntă necesare pentru stabilirea solidarității între 
armată și națiune nu s’au resolvată prin autografă. 
Cum să se resolveze acele agende, nu e trâba lui. De 
aceea nu mai vrâ să intre în discuțiune. Recomandă 
spre privire moțiunea sa.

Ministrulă-președinte Tisza dice că autografulă nu 
s’a publicată nici în foia ordinațiuniloră armatei, nici în 
fo i ordinațiuniloră unguresc!, fiindcă nu e ordinațiune. 
(Contraziceri în stânga și’n stânga estremă.) Așteptă 
ca vorbele oposițiunei, că n’a vrută să atace armata, să 
deviă faptă. (Larmă’n stânga estremă. 0 voce: Din 
partea armatei!) Armata în totalitatea ei n’a provocată 
acele atacuri (Larmă’n stânga estremă.) Mă abțiu dela 
orice polemică, convinsă fiindă că fiăcare va fi condusă 
de dorința d’a promova interesulă publică. Acâsta o 
ceră și din partea celoră ce mi-au adusă în față atâtea 
insinuări. (Mișcare’n stânga estremă.)

Ministrulă honvecjimei Fejervanj c^ice că totdâuna 
a esistată raportă amicală între militari și civili (Contrazi
ceri în stânga estremă.) Că nu suntă mulți Unguri în 
corpulă oficerescă, causa e că servescă puțini în ar
mată. In institutele militare se primescă mai ântâiu fii 
oficeriloiă, și asta e și dreptă, căci ei neavândă locuință 
stabilă, suntă siliți din causa serviciului să-și neglige a- 
facerile private; e o datoriă morală deci, ca statulă să 
îngrijâscă de educațiunea copiiloră loră.

La votare, prin apelă nominală, propunerea comi- 
siunei s’a primită cu o maioritate de 86 voturi. Ast- 
felă s’a terminată în cameră afacerea lanski.
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SOIRILE PILEI.
Starea învățământului tn scâlele ungurești „progre- 

sâză*  ca raculă. Bieții învățători strigă mereu după a- 
jutoră, căcî pieră de fome, dâr nu-i aude nime. învăță
torii comunali din comitatulă Ciucului adresâză acum o 
nouă petițiune directorului respectivă scolastică, arătânc 
că comunele acelea, în cari s’au înființată scăle comu
nale, suntă absolută necapace de a-șî susțină învățătorii 
loră și prin urmare suntă cu desăvîrșire avisate la aju- 
torulă statului. Insă din ajutorulă promisă de stată în 
anulă trecută scolastică abia 50% s’a putută scote, din 
care causă clicii) că învățătorii au ajunsă într’o stare de 
ne mai suferită, așa câtă continuu suntă siliți să recur
gă, să se răge și să implore ajutorulă celoră competențî 
pentrucă e vorba de ultima loră bucată de păne și pen- 
trucă din causa groznicei sărăcii au ajunsă pe marg nea 
prăpastiei, care în totă momentulă îi amenință cu o to
tală nimicire. Din aceste motive învățătorii unguresc! 
comunali din comitatulă Ciucului rogă pe directorulă 
scolastică ca să intervină din nou pe lângă ministrulă 
înstrucțiunei publice, ca să le dea restanțele clin salctrulu 
de pe anulă trecută și să ia în grabă măsurile necesare 
pentru schimbarea situațiunei critice a învățătoriloră, 
cjicândă că »dâcă numai câteva luni va mai rămânea 
neschimbată starea actuală a loră, atunci din acestă co- 
mitată membrii acelei armate, despre cari a disă poetulă 
că suntă chemați a recuceri Ungaria pentru a doua 6ră 
voră peri de fome." Numiții învățători șî-au alăturată 
la petițiune o listă, cu 22 de subscrieri. Din 7745 fl. 
câtă plătesce statulă, se află de pe anulă trecută sco
lastică o restanță de 3982 fl. 90 cr. Prin urmare aprâ- 
pe 55% din salară nu și le-au putuță scăte dela stată 
bieții învățători nici pănă adl. Unii din învățători abia 
și-au căpătată de pe anulă întregă a treia parte din sa
lară, âr jumătate nu șl-l’au căpătată cei mai mulțl, dice 
»Ellenzek.“— Ce facă Kulturegyletiștii? Adună bani pen
tru banchete.

*) Ați înțelesă rău. Afacerea acestei nențelegerl 
n’ar fi dorită să ajungă în publică.

—x—
Cestiunea bulgară a ajunsă în desbatere și în adu- 

nările comitatense. Oposiționalulă Merey a presentată în 
adunarea comitatului Neutra moțiunea : Congregațiunea 
municipală să esprime ca condusă: 1. Consideră și con
damnă ca nisce atentate contra libertății popăreloră unel
tirile politice ale agențiloră Rusiei în Bulgaria în numele 
Țarului, țintindă a provoca neunire, a ațîța partidele, a 
răsvrăti poporală contra legiloră fundamentale ale sta
tului, a turbura pacea publică prin amestecă neîndrep
tățită și a provoca anarhia; 2. Autonomia de stată a 
Bulgariei și independența ei de influința și supremația 
Rusiei o consideră ca o necesitate urgentă, fiindă că 
numai așa se pote asigura întărirea stateloră balcanice 
și bună starea materială a popâreloră, creându-se prin 
prin acâsta și patriei năstre celă mai puternică stăvilară 
contra atacuriloră din Ostă. Considerândă acestea, co
mitatulă se petiționeze la dietă și la guvernă: aceștia să 
considere ca o datoriă a loră, ca tn acordă cu opinia 
publică a țării, folosindu-se de tâtă influința și de tote 
mijlâcele de putere ale coronei Ungariei, să asigure in
dependența de stată a Bulgariei și libertatea politică a 
poporațiunei acestei țări.

—x—
«Monitorulă oficială*  din București publică ună 

comunicată, prin care desminte sgomotele că „trupe 
străine stau gata de a trece frontierele14 și declară ca 
falsă șcirea despre băla M. S regelui.

—x—
Prințulu Brâncovenu, anunță o telegramă din Pa- 

risă, a încetată din viâță.
—x—

Regele Otto ală Bavariei a înebunită de totă. După 
ultimtiă buletină oficială se constată, că medicii au de
clarată b61a incurabilă. Viâță regelui nu e în pericolă. 
Prin Berlină se vorbesce de ajungerea regentului Luitpold 
ca rege ală Bavariei, visulă lui de aură.

—x—
Mare sensațiă a făcută în Sibiiu scirea, că Ioliann 

Siegler, secretarulă Universității săsesc! ’și-a trasă ună 
glonță în capă. Motivele sinuciderei nu se cunoscă, căci 
comisiunea financiară economică la scontrarea casei a gă
sită t6te în ordine; numai unui accesă de nebuniă i se 
p6te atribui acâstă faptă.

—x—
Președintele comisiunei censurătăre Ludovic Fel- 

mlri din Clușiu face cunoscută acelora, cari cu finea 
acestui semestru voiescă a face esamenulă de profesoră 
la șcâlele medii, că de acum înainte și pănă la 15 Noemvre 
se potă presenta la esamenă, avendă a-și alătura la con
cursă documentele în copiâ fidelă.

—x—■
D-lă advocată Mihailă Cirlea din Alba-Iulia este 

numită notară publică r. în Abrudă.
—x—

In lista viriliștiloră pe anulă 1887 se află înscriși 
din comitatulă Cojocnei cu totulă 178 membri. Primulă 

locă îlă ocupă br. George Bânffy cu contribuțiă de 
7324 fl. 40 cr. Intre cei cu contribuțiă de piima clasă 
aflămă și ună Română, pe d. Eugenă Crișanu din Ber- 
cheșă, cu contribuțiă de 765 fl. v.

—x—
Prin jurulă Clușiului s’a începută deja cztlesulu 

viiloră. Strugurii însă suntă acri șl puțini. Rodulă va 
fi mai putină ca în anulă trecută.

—x—
Prin părțile Sebeșului în anulă acesta cucurudulă a 

fostă frumosă, vinulă de asemenea va fi destulă de bună.
—x—

Deputatulă ungură Aurel Imre, care s’a sinucisă, a 
păgubită pe 38 de amici și cunoscut! ai săi, precum și 
pe rudele sale, de mar! sume de bani. Dela doi între- 
prindătoii a rădicată o sumă de bani, dicendă că bufe- 
tulă noului parlamentă e încredințată lui. Astfelă de 
împrejurări l’au îndemnată a se sinucide.

In diua de 12 Octomvre se va face la Petersburgă 
inaugurarea monumentului în onorea armatei ruse din 
resbelulă trecută. Cu acestă ocasiune se voră face, 4>ce 
«Novoje Vremja', manifestații mari. Se voră țină dis
cursuri »ce de sigură voră fi multă comentate de presa 
și diplomnția străină».

—x—
In septămâna trecută, lucrătorii delâ fabrica de 

echipamente militare Mandrea din Bctcuresci, dela tipo- 
grafiele Gobl și Luis, s'au pusă în grevă. Trei greviști 
au fostă dați imediată peste graniță, venindă în Brașovă. 
Alte amărunte ne mai dă „Românulă* : „Cei 20 de lu
crători curelari, car! fuseseră arestați, au fostă puși în 
libertate, afară de d. Ludwig Friedrich. Acei dintre lu
crătorii curelari, cari suntă supuși austriac!, au fostă 
chemați la legațiunea austriacă, unde li-s’a spusă să lu
creze și că la casă contrariu voră fi goniți din țâră. Ni 
se spune că în acelă timpă d. Mandrea era la legațiunea 
austriacă.»

—x—
Tîrnosirea mănăstirii Curtea de Argeșă s’a amânată 

din causa timpului rău pe (jfiua de 12 Octomvre.

„LiberalulăK din Iași află, că bancherulă 1. Eseu 
a dispărută din acelă orașă luândă cu densulă o sumă 
îndestulă de mare. La Ițcan! ar fi fostă vădută de ună 
amploiată care îlă cunoștea că-și vicja pașaportulă sub 
nume străină. Acelașă <Țiară face următorea socotâlă a 
falimenteloru deschise la tribunalele județului Iași dela 
1847 pănă la 1885. Intre făliți au fostă: 265 Evrei, 8 
Români, 6 Austriad, 5 Armeni, 4 Ruși, 1 Bulgară, 1 
Grecă și 1 Franceză. Activulă tuturoră acestoră fali
mente au fostă de 6% miliâne, pasivulă de 16 milione ; 
quota mediă distribuită creditoriloră e de 19’85% Faliții 
au avută în totală creanțe în sumă de 13 miliâne la 
creditori din țâră și în sumă de 3 miliâne la creditori 
din străinătate.

—x—
Sinodală bisericeștii serbescă se întrunesce la 20 

Octomvre, âr congresulă la 9 Noemvre. Comisari r. în 
loculă bolnavului Cseh s’a numită fișpanulă Nicolich 

Reghinulu săsescă, Septemvre 1886.
Publicămă corespondența de mai josă a mai mul

tora tineri din Reghină și jură, în firma speranță, că 
voră înceta urîciâsele nențelegerl, âtâtu de vătămătore 
în timpulă de față. E tristă lucru când între tineri și 
bătrâni nu esistă bună înțelegere, întru câtă și unii și 
alții lucreză pentru binele națiunei românesc!. Amă dori 
ca astfelă de cașuri durerose să nu se mai ivâscă. Ne 
voindă a trece de părtinitori ai unora sâu ai altora, 
dămă locă apărărei junimei în foia năstră și așteptămă 
să se pănă capătă nențelegeriloră și să lucre tinerii cu 
lătrânii în unire pe viitoră :

Onorată Redacțiune! In Nr 191 dela 7 Septemvre 
n. ală «Gazetei Transilvaniei," d-lă advocată Patriciu 
?. Barbu în numele inteligenței din Reghină, ocupându-se 
cu darea de sâmă și mulțămila publică a junimei ro
mâne din Reghină și jură, se încercă a arunca o urn
iră asupră ei cjicendă chiar în fruntea articulului d-sale 
că nu ar fi făcută nici o reflecsiune la imputarea tine
rimei, dâcă aceea nu ar fi ajunsă într’o fâiă de publi 
eitate

D-sa, va să dică, crede că e rău ca o foiă de pu- 
ilicitate să se ocupe cu afaceri de ale tinerimei și să 
dea locă în colonele sale rapărteloră despre activitatea 
unei junimi.*)

Altulă în loculă d-lui advocată ar crede pâte că 
dela activitatea și spiritulă întreprintjătoră ală junimei 
ai să conchidl la puterea de viâță a unei națiuni. Și 
apoi junimea română din Reghină și jură s’a sciută 
purta toldeuna spre mulțămirea și îndestulirea chiar și 
a străiniloră. Dâcă comitetulu a făcută imputare unei 
părți a inteligenței din Reghină, a făcut’o cu dreptă 
cuvântă și numai acelora, cari pre timpulă acela 
au fostă chiar pe acasă și în decursulă petrecerei 
se preumblau pe promenadă și cari din ce causă nu

au participată o voră sci d-loră singuri. După ce 
însă d-Iui advocată P. Barbu, precum se vede din 
reflesiunile făcute, nu-i suntă chiar bine cunoscute îm
prejurările în cari tinerimea șl-a începută petrecerile de 
veră și greutățile cu cari a avută a se lupta pănă le-a 
ridicată la trâpta de aslădi, când fără frică de nemulță- 
mire pote să primâscă ăspeți de ori ce posițiă înaltă, 
îi vomă aminti numai că acelea s’au începută cu Jabe- 
nița, au înaintată în Gurghiu, unde prin mij'ocirea d lui 
notară Manția ni s’au acordată șalele din castelulă era- 
rială de acolo și sprijiniți de ună publică fârte frumosă 
română și streină nu numai că am secerată ună suc- 
cesă splehdidă morală, încâtă toți străinii ne-au admirată, 
dâr am putută ajuta și scola rorriână de acolo cu o 
sumă forte frumosă în bani.

Deși încuragiată tinerimea prin succesulă avută în 
Gurghiu, totuși nu se putea decide la înaintarea petre
ceriloră sale în Reghină, deorece în orașă era espusă 
unei critice mai aspre și chiar și spesele se arătau a fi 
mai mari, er tinerimea putea conta totă numai la spri- 
ginulă celoră de pănă atunci, adecă ală inteligenței din 
jură; căci inteligența mică din Reghină se arăta încă pe 
atunci tare neinteresată în cause naționali și vorbea cu 
predilecțiune limba maghiară și germană, âr cea română 
era aprope de totă neglâsă.

Aceste erau de ajunsă spre a descuragia tinerimea 
dela ținerea petreceriloră sale în Keghină și a se decide 
la tinerea loră acolo numai dupăce inteligența din jură 
a începută a o încuragia din tote părțile și dupăce d-lă 
Dr. Ales. Ceușianu, care făcea încă parte din junime, a 
primită a se pune în fruntea ei ; ba spre încuragiare a 
promisă a suporta singură 16 te spesele ce în casă de 
nereușire s’ară face. Invidiele atrase asupră’șl prin ze- 
lulă său nu l’au disgustată pre acestă bărbată a sta și 
mai departe în fruntea junimei și a lucra și mai departe 
cu același zelă neobosită, câștigând u-șl iubirea și recu
noștința întregei junimi și asigurându-șl ună nume neș- 
tersă în inimile aceleia, mai alesă dupăce și în Reghină 
i-a succesă junimei a secera destule laude spre a nu da 
ansă inteligenței din Reghină a se tângui că doră juni
mea ar merge la domniele loră spre a le face rușine 
înaintea străiniloră.

Nu va putea junimea trece cu vederea mulțămita 
ce datoresce inteligenței din Reghină pentru cercetarea 
câtuși de câtă a petreceriloră sale, spriginindu o cu dina- 
riulă său, care cu totă ocasiunea l’a Imputată, chiar și 
în publicitate, ca de rândulă acesta, ca și când tinerimea, 
cu deosebire comitetulă arangiatoră nu și-ar sacrifica și 
ea dinarulă său petrecândă câte-o săptămână prin Re
ghină în afacerea petrecerei și ca și când nu inteligența 
din jură ar fi fostă carea ne-a spriginită totdâuna fără 
a ne arunca ajutorulă său în față și fără de a’și aroga 
dreptulă de veto asupra lucrăriloră tinerimei, cum vrea 
să facă o parte din inteligența din Reghină față de o ti
nerime consciă de chiămarea sa in întreprinderile sale 
naționali.

Imputările despre destinarea și discordia escată 
între tinerime încă suntă nebasate, deorece numai 3-4 
tineri, cari în vanitatea loră voiau sâ trâcă da aristocrațl 
și la cari asociându-se și înteligința din Reghină voiau 
să aranjeze pe cjiua de 29 Augustă a. c. nu petrecere 
de vâră, ti bală la care inteligința din jură sub diferite 
preteste era să rămână neinvitată. Intre astfelă de îm- 
prejurărlj junimea nu să putea lăsa dusă în ispită de 
3—4 juni, fără de nici ună trecută pentru petrecerile 
de până acuma, și negligându-șl petrecerea sa atâtă de 
bine sprijinită de publiculă română din jură să conlu- 
cre la destinare între inteligența română și la blamarea 
celei din jură, care totdâuna a fostă la culmea chiămă- 
rei sale. Dupăce așa deră între tinerime nu a fostă 
nici decâtă desbinare, n’avea advocată nici decâtă dreptă 
să învinovățâscă pe unulă dintre tineri precum face cu 
rațiocinantele, căruia îl atribue măncărime de neuniri in 
comuna sa; lucruri, cari cu petrecerea din Reghină nu 
au nimica comună și cari pe |d-sa nu ar avea să’lh ne- 
liniștâscă câtu-șî de puțină*)  Pentru că să vâtjă d-sa 
starea adevărată a măncărimei atinse, binevoâscă a ceti 
actele acelui procesă, și se va convinge că rațiocinan
tele numai demoralisarea și risipirea bunului bisericescă 
le-a împedecată în cursulă loră, âr pe făptuitoră îlă va 
afla sub pedepsa dictată de forurile competente. E de 
dorită și ar fi și corectă ca numai după câștigarea de 
înformațiunl esacte să se îmnute cuiva un lucru rău.

Nu e bine ca inteligența din Reghină se dojenăscă 
tinerimea, care a fostă la culmea chiămărei sale și a 
lucrată spre înaintarea binelui națională pe câtă numai 
i-au permisă puteterile și împrejurările. Căci dinăriulă 
inteliginței din Reghină nu ne promitea chiar munți de 
aură, căci numai dupăce străinii au începută a fi mân
drii de a putea participa la petrecerile năstre numai a- 
tuncea au începută apoi și dumniile loră a întră în pe
trecerile năstre făcute în contulă sprijinului inteligenței 
din jură, care nici când nu s’a dată îndărătă a sprijini 
întreprinderile naționale.

Dâcă voiesce D-lă advocată să scie despre o des
tinare, aceea era să se provoțe prin desconsiderarea 
concluseloră tinerimei, înfluințându-se în comitetulă scolas
tică nimicirea acelora, în urma cărora din vinitulă petre
ceriloră avâu să se împartă premii și ajutore tineriloră 
școlari din Reghină âr nu să fiă îngropată în reparări 
de palanturl sâu în zidurile scâlei, care avea să le facă 
comuna bisericâscă Reghină, âr nu junimea. Despre ni
micirea acestoră concluse junimea nici nu a fostă ba- 
reml incunosciințată, ce credă eă se cădea. Asigurămă 
pe d-lă advocată că tinerimea nâstră este pătrunsă de 
iubirea cătră națiunea sa pentru binele și prosperarea 
căreia a lucrată după puteri, totdâuna, căci ea nu vo- 
esce să ajungă a fi sclavulă banului și ală ambițiunei

*) Cum nu? Neunirile și destinările fiă din orice 
comună, trebue să neliniștâseă pe orl-ce bună Română. 
Dâr cu acâsta nu vremă să (jicemă, că rațiocinantele ar 
lucra a destina comuna sa. Noi nu scimă nimică Jdes- 
pre asta. — Red.
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vane, umblândă după onoruri nemeritate; de asemenea 
b61e tinerimea năstră nu este atacată, și să ferăscă 
Dumnedeu de ele, căci atunci amă trebui să desperămfi.

In acăstă direcțiune lucrămă și vomă lucra, având 
firma convingere că pe viitori și inteligența din Reghinil 
va recunăsce și va încuraja bunele nâstre intențiunl și 
zelulă celă desfășurămă pentru binele națiunei, a cărei 
încredere ne-o putemă câștiga numai lncrândă la ridi
carea ei și dându’i dovedi că suntemi caractere firme 
și neînteresante în care pote conta

In numele a 40 juni români din Reghină și jură.
Matheiă Târnaveanu 

secretară și proprietară. 

Valea Bistriței, 14 Octomvre 1886. 
Congregatiunea ordinară de tomna a comitatului 

Bis trita-Năs eudu.
J

Prin scrisărea viceșpanului comitatului Bistriță-Nă- 
săudă dela 18 Septemvre 1886 Nr. 5965/1886 membrii 
municipali s’au fostă conchemată pe diua de 13 1. c. 
la adunarea municipală ordinară de tomna. Cu acăsta 
ocasiune s’a inaugurată și roulă edificiu comitatensă 
rădicată cu multe deci de mii din sudorea contribuabi- 
liloră Români și Sași din acestă comitată. Adunarea, 
ce s’a ținută in sala noului edificiu comitatensă pe la 
ărele 10 din di, s’a deschisă prin fișpanulă, baronulă 
Banffy Dezso, carele din creștetă pănă în tălpi era fe
recată în șinăre ungurescl.

După deschiderea adunărei punctele mai însemnate 
ce s’au luată în desbatere, respective s’au cetită repre- 
sentanțiloră municipali spre a se lua spre cunoscință — 
căci de desbatere astăzi în comitatulă Bistriță Năsăudă 
nici vorbă nu pdte să fiă, dupăce baronulă Banffy din 
grația celoră dela putere și slăbiciunea representanțiloră 
municipali a ajunsă să domnâscă absolutistice — era 
aprobarea aruncului de 21/a°/0 după florenulă de dare 
pentru ridicarea unui nou spitală comitatensă în Bis
triță. Apoi alegerea de fiscală (advocată) comitatensă 
în locuia ad. română Gavrilă Mânu, carele nevenindu-i 
la socotălă încă dela începută fișpanului Banffy, fiindcă 
nu voia să joce așa după cum îi cânta elă — trebui să 
abdică.

Referitoră la spitalulă comitatensă ce are să se 
rădice în Bistriță, directorulă dela fondurile granițărescî 
din Năsăudă lonă Ciocană face propunerea: Că de 
ărece situația topografică a acestui comitată e astfelă, 
încâtă poporațiunea e așezată pe 2 văii, ale Someșului 
și a Bistriței, și dupăce comunicațiunea dintre aceste 
văii e forte anevoiosă, ar fi forte bine ca suma ce se 
va aduna dela contribuitorii acestui comitată să se îm- 
părțăscă în 2 părți egale și cu o parte să se ridice ună 
spitală în Bistrița pentru locuitorii din valea Bistriței; 
— 6r cu cealaltă parte să se ridice ună altă spitală în 
Năsăudă pentru locuitorii din valea Someșului. — Pro
punerea directorului Ciocană, deși în realitate forte prac
tică, trebui însă să cadă deorece nu a fostă sprijinită 
decâtă de cei 7 representanțî municipali români, ce erau 
de față.

Ba ce e mai multă, nici la votă nu a fostă ad
misă, nevenindu-i la socotelă fișpanului Banffy, care ori 
și ce ar fi în stare de a face, numai pe placulă și tig- 
nălâ Româniloră nimica, și apoi valea Someșului, în 
mânia fișpanului Banffy — abstrăgendă dela câțiva ne
meși ungurași din Nimigia ungurescă — esclusivă e 
locuită numai de Români.

De fiscală comitatensă s’a alesă conformă dorinței 
pașalei Banffy adv. Sasă Iacab, favorită ală foispanului; 
rudeniă a viceșpanului și omă care neaflându-se pe pi- 
cforele proprii să conformăză după placulă și voința mai 
mariloră săi.

Una și demnă de sciută ce am putut’o constata 
în adunarea municipală a comitatului Bistriță-Năsăudă 
dela 13 a. 1. c. este că fișpanulă Bânffy e pașă abso 
Iută în comitată și se jocă cu representanții municipali 
întoamai ca cu păpușele, și niminea nu cuteză a-i face 
oposițiune. Mai departe, de când se află la cârma ad- 
ministrațiunei acestui comitată a adusă lucrulă așa de 
departe, încâtă altă limbă afară de cea ungurescă nu 
să aude în adunările municipali, cu fote că maioritatea 
absolută a representanțiloră nu pricepe nimica din cele 
ce se vorbescă și desbată acolo.

Ar urma de aici ca representanții municipali cu 
insistență să protesteze în contra acestei procederl ilegale 
a fișpanului, dăr denșii în micimea loră de sufletă—onăre 
puțineloră escepțiunl — atâta suntă de slugarnici, încâtă 
nici acolo unde legea îi îndreptățesce nu cuteză ai face 
oposițiune fișpanului, că vedl... nu cumva să supere pe 
Maria Sa.

Apoi cum să nu cuteze fișpanulă Bânffy de a face 
lucruri ne mai pomenite în comitatulă Bisfrița-Nâsăudă, 
când vede cu ce omeni slugarnici are de a face, și cum 
să nu ți-i joce ca pe nisce păpuși, când îi cunăsce atâtă 
de mici de inimă, fricoși și sfiicioșl, încâtă numa nu-i să
rută tălpile!

Ar fi, credă eu, timpulă celă mai supremă: ca re
presentanții municipali ai comitatului Bistrița-Năsăudă să 
se intereseze mai multă de afacerile ce se facă în soco-

fola nostră. Să mai lase la o parte pe anelă: »nu se 
plătesce“ indolentă, rostită de mai mulțl dintre represen
tanții municipali și ăâtă se pote mai numeroși să se pre- 
senteze la adunările municipali.

Cei de principii identice, său celă puțină toți Ro
mânii să se constitue într’ună clubă bine disciplinată, și 
desbrăcându-se de slugărniciă și nepăsare, fără șovăire 
să lucre și să se înțelegă și cu fiăcare ocasiune să cerce 
de a pune stavilă pofteloră neînfrenate și ilegalitățiloră 
ără sămă a fișpanului Bânffy.

Seu, decă nu se semtă capacl, ori nu au curagiulă 
de a face acestea, ori în altă vreme nu le vine la soco
telă din deosebite considerațiunl a se strica cu Măria 
Sa, — atunci decâtă să părte numele de representanțî 
municipali numai pe hârtiă, er in faptă să nu se pre- 
senteze nici la o adunare municipală și să nu facă ni
mica; atunci mai bine repășescă, mulțămăscă-se de în
crederea alegătoriloră, depună’șl mandatulă și facă locă 
altora, cari dovedescă mai multă curagiu, suntă cu mai 
puține considerațiunl și mai puțină le pasă de ochii și 
grația fișpanului Bânffy ori a satelițiloră săi.

— borgoveanulă —

Apelti.
flustrulă poetă ală națiunei a cântată într’o ără 

inspirată de Dumnezeire: „Deșteptă-te Române!“
Românismulă a înțelesă vocea profetului trimisă 

de Provedință.
Ca prin minune vedemă dispărendă letargia omo- 

rîtore; o activitate neobosită se desvăltă pe fote tere- 
nele vieții nostre naționale. O reacțiune puternică, plină 
de zelă juvenilă, face epoca, din sântulă momentă, în 
care pentru prima ără a răsunată în inimile noitre „Deș- 
teptă-te Române!“

Vedemă districte și ținuturi întregi, locuite de Ro
mâni, grupându-se și consultândă: cum, ce e de făcută ? 
ca se ne eluptămă ună locă demnă între popărele culte 
ale Europei.

Prima luptă pentru esistența spirituală o îneepă 
bărbații, luptândă ca nisce atlețl cu inii și mii de gre
utăți, și întiințândă diversele năstre instituțiunl de cultură.

Laudă neobositoi munce a acesloră bravi pioneri; 
terenulă era deja bine pregătita, când ună altă factoră 
puternică, „femeia,“ se ivesce ca celă mai naturală a- 
liată ală bărbatului!

Și ce au făcută femeile române în restimpă abia 
de 20—30 de ani?

In acesta intervală, ’elativă scurtă, au desvoltată 
o astfelă de activitate salutară, au avută ună rolă atâta 
de însemnată, încâtă numele loră este pentru totdeuna 
eternisată și în strînsă legătură cu renascerea năstră 
culturală!

Esposițiunea din 1881, scolele de fetițe din Brașovă 
și Sibiiu, reuniunile femeiescl filantropice, întocmite în 
fotă țera: suntă fapte, cari dovedescă, că femeia română 
e la culmea misiunei sale, îșl iubesce națiunea cu fo- 
culă vestală ală străbuneloră ei din vechime 1

Districtul^ Huniedăra e ună ținută eminamente ro- 
mânesca.

Piscurile și văile sale au fostă martori seculari ai 
multoră evenimente mărețe, a multoră fapte eroice!

Reminiscențele unui gloriosă trecută, ne îndemnă 
să intrămă fi noi pe arena activității, ca și celelalte so- 
rori din patriă, prefigăndu-ne o țîntă și stăruindă din 
răsputeri întru realisarea ei 1

Femeia română a fostă in fote timpurile soțiă bună, 
mamă de modelă; ei, der niciodată sfera ei de activi
tate nu se mărginesce numai în cerculă strînsă ală 
căsniciei.

Precum fiica Romei clasice, așa și Românca mo
dernă a secuiului, a avută și are adi mai multă ca ori 
când daforințe sacre față cu dulcea sa națiune!

Pătrunse de aceste simțăminte, Românele din Deva, 
întrunite în 8 Septemvre a. c. într’o conferință preala
bilă au luată firma și invariabila resoluțiune de a forma:

„Reuniunea femeiloru române Huniădorene1', 
cu scopulu „înaintării industriei de casă și ajutorarea 

fetitelor ă și veduveloru române serace.“
Când deci adi, — conformă concluseloră acelei 

conferințe — apelămă la inima Văstră de soră și ro
mână : suntemă sigure, că amă prevenită numai dorinței 
generali, și că vocea năstră nu va răsuna în pustiu 1

Este timpulă supremă, să ne alăturămă celorlalți 
factori ai culturei nostre naționale.

înainte dăr cu Dumneijeu, să ne facemă datoria 
de Române!

Deva. 15 Octomvre 1886.
Anna Petco, m. p. Lucretia Costa Olariu, m. p. 

Elena Popă H. Longinu, m. p. Vilma Moldovanu, m. p. 
Minerea Herlaij, m. p.

Deodată cu apelulă s’a adresată și următorea:
Invit ar e.

Cunoscândă viulă interesă, ce-lă arătațl pentru 
fote căușele nostre naționale, pe basa încredințării pri
mite în conferința prealabilă a Româneloră din Deva, 
ținută la 8 Septemvre, anulă curentă, — pentru a pute 
realisa cele cuprinse în apelulă de mai susă, Vă învi- 
tămă cu fotă respectulă, ca să participați Ia «conferința 
femeiloră române din comitatulă Huniădorei*,  ce se va 
țină în Deva, la 30 Octomvre 1886 s. n. înainte de 
amădi la 10 ăre, în localitățile școlei române.

Editorii: Iacobti Mureșianu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu

Deva, 15 Octomvre 1886.
Anna Petco, ’m. p. Lucretia Costa Olariu m. p. 
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Ultime soiri.
Rusciucă, 16 Octomvre. Generalulîi Kaulbars 

a primită răspunsă la întrebările ce le-a adresată 
împăratului, în privința urmării misiunei sale. 
Generalulă va pleca probabilă la Sofia Luni și 
va trece prin Tîrnova. Instrucțiunile sale pară 
că nu voră aduce o repede schimbare a situa- 
țiunii. Ele ar fi mai multă favorabile unei tă- 
răgănirî a măsuriloră de represiune.

Sofia, 16 Octomvre. — Guvernulă bulgară 
a adresată representanțiloră mariloră puteri o 
notă verbală prin care le face cunoscută că gu
vernulă, convocândă marea Sobraniă, singura 
depositară a voinței naționale, are de scopă să facă 
să se procedeze la verificarea puteriloră, după con
stituirea ei, și că în urmă are de scopă s’o 
pună în legătură cu Sublima Pdrtă și cu marele 
puteri pentru a îngriji de alegerea noului su
verană.

Viena, 16 Octomvre. O scrisdre publicată de 
„Corespondența politică" și datată din Parisă 
Zice: „Este sigură că trupele ruseșci suntă gata, 
dăr e uu putință că numai j-în scopulă unei de- 
monstrațiuni în contra Bulgariei. Ocuparea prin
cipatului ar fi o violare a integrităței Turciei. 
Orice amică sinceră ală Rusiei nu trebue să do- 
răscă ocuparea. Diplomația rusăscă ar putea să 
resolve cestiunea fără a trage spada. Ea ar tre
bui să lucreze în sensulă politicei lui Mazarină, 
dr nu ca Richelieu. Altminterea, cabinetele eu
ropene, sub presiunea opiniunei publice, ar pută 
fi silite să facă nisce demonstrațium displăcute 
Rusiei".

St. Petersburgă, 16 Octomvre „Novoje Vremia", 
(|ice: Momentulă pentru a pune la ordinea dilei 
cestiunea Egiptului e favorabilă pentru 
Francia. Rusia nu-i va pune nici o piedecă".

Berlină, 17 Octomvre. Soiri din Baden a- 
nunță că împăratulă Wilhelm a avută două crise 
periculăse, dăr că de Duminecă forțele i-au re
venită. Impăratulă va pleca la 20 Octomvre la 
Berlină.

Francfortă, 17 Octomvre. D. Carolă de 
Rotschild, șefulă casei Rotschild din Francfort, 
a murită.

Rusciucu, 17 Octomvre. Se comunică din 
Sofia, dintr’o bună sorginte, că situațiunea e 
multă mai puțină încordată ca în momentulă 
plecării generalului Kaulbars și că guvernulă e 
în ajunulă unei înțelegeri cu Rusia. Elementulă 
moderată ală cabinetului, representată prin d. 
Nacevici .și Stoilov, aderăndă la vederile elemen
tului mai înaintată în cestiunea alegeriloră, ar 
insista în acestă momentă spre a obțină ca minis- 
terulă să între in calea concesiuniloră față cu 
Rusia. Se speră deci ca generalulă Kaulbars, 
reintrăndă în Sofia, va găsi spiritele mai bine 
dispuse ca la plecarea sa.

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

SOFIA, 19 Octomvre. — Generalulă Kaul
bars sosesce la 19 Octomvre în Lompalanca, la 
21 în Sofia.

PARIStJ, 19 Octomvre. — Interpelarea fă
cută în cameră privitorii la greva din Vierzon 
a adusă după sine o crisă ministerială parțială. 
Ministrulă de interne Sarrien combătu propu
nerea făcută de radicali d’a se trece simplu la 
ordinea dilei, care cu tăte astea fu primită de 
cameră. Din causa acăsta Sarrien părăsi sala 
declarândă că demisionăză. S’a răspândită sgo- 
motulă că au de gândă să demisioneze și miniș- 
tiii Develle, Baihaut și Demole.

DIVERSE.
într’o șoolă superioră de fete. — Profesorul^: „In 

ora viifore, domneloră, vă voiă face cunoscuți câțiva 
bărbați mari din trecută !< — O tînără damă cătră o 
amică: „Ne-ar plăcea mai bucuroșii câțiva tineri băr
bați din timpulă de față, deorece acum vomă începe să 
cercetămă balurile.*

Averea în Statele Unite. — Americanii se îmbo- 
gățesefl mereu. Pre când în 1790 fotă averea locuito- 
riloră din Statele Unite nu se ridica mai multă decâtă 
la 750 dolari, în 1880 ea se evalua la totalulQ de 43,642 
dolari (ceea ce representă aprăpe 225 miliarde de le 
noi), adică 870 de dolari (4,500 lei noi) de fiecare capă. 
După d-10 Leroy Beaulieu averea totală în Francia nu 
păte fi socotită mai mare de 190 la 200 miliarde, adică 
5,000 la 5,300 lei de capă. Dupe tabloulă ce’lă publică 
ună Z'ai'h francesu, reese că, in America, averea pe 
capă progresăză cu 150 la 100 de capă, dela 18501
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Cursulu la bursa do Viena
din 18 Octomvre st. a. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 102 25 
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92.40 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 151,50
Amortisarea datoriei eăi- 

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.70

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

znișă..............................101.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.50
Imprumutulii cu premiu

ung.................................  120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83 80
Renta de aură austr. . . 114 40 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 868.—
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 279.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.91
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.40 
Londra 10 Livres stevlinge 125.30

Ciirsuîu pieței Brașova
diD 19 Octomvre st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.48 Vend. 8.51

Argint românesc .... . . » 8.45 8.50

Napoleon-d’ori................. . . » 9.87 9.91

Lire turcescl..................... . . * 11.26 > 11.30

Imperiali......................... . . •» 10.26 > 10.30

Galbeni............................. . . » 5 89 » 5.91

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 117.50 » 118 50

Ruble Rusesc!................. . . > 120.— > 122.—

Discontulu . . . » 7—10% pe ană.

5-6W sigură.
Persone solide din orl-ee clasă, cari voieseti a să 

ocupa cu vendarea, hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din amilii 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițium firte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 
zicu cu ușurință fi. 100 pănă la fi. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntti a să adresa: An die

Hauptstădtische Wecliselstuben-Gesellschaft

ADLEB» & CIE, Budapesta

Hotel
BRASOVU

J

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totu 

comfortulît

Restauratiune si hală de bere. 
Omnibusulu hotelului la gară.

Uniculă hotelă
comfortabilu clin cetate în apropierea pieței.

R. BARTHA.

Lectiuni
de pianu, cantu și limba francesă.

Ml permitu a comunica onor, publicu, că primescă 
a instrui eleve și elevi pănă la perfecțiune în pianu, 
cantu și limba francesă.

Prenotări și lămuriri mai de aprope se dau în 
fiă-care di între 2 și 4 ore în Strada Sclieiloră Nrt 109 
(parterit)

Alexandrina Majay.
rAvisă d-loră abonați!

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 
voiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de pe fâșia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
mu’.’itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. IRANS11

Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii- Aradtt-Rudapesta a calei ferate orientale de stată. reg. ung.

I*redealîi-JBudapesta.
Trenă 

de 
persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibnfl

BucurescI

Predealu (
(

4.50

Timișă

Brațovtt
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sigliișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiediuă
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

susă

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5b
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-pesta

Viena

r

(
(

(>

9.32
9.56

10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15

8.00| 6.05
Nota: Orele de nâpte suntă

Trenă 
omnibus

cele dintre liniile grâse.

Budapesta—IPredealhl

Trenă 
do pers.

Tren 
accelerat

Trend 
omnibus

Trend 
de 

persone

Tren ti 
omnibus

Viena 11.10 ----- — — —
Budapesta 7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.58 7.38 9.34 11.46
P. Ladâny 2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.58 9.14 1.38 —

Vărad-Velencze — — 9.24 2.06
Fugyi-Văsârhely — — 9.41 2 17 —
Mezd-Telegd — 7.33 10.19 2.40 —
Râv — 8.04 11.38 3.24 —
Bratca — — 12.18 3.47 —
Bucia — — 12.51 4.07 —
Ciucia — 8.58 1.57 4.33 —
Huiedin — 9.28 3.11 5.15 —
Stana — — 3.40 5.31 —
Aghiriș — — 4.15 5.55 —
Ghirbău — — 4.36 6.07 —
Nedeșdu — 4.58 6.24 —
Clușiu ;

— 10.28 5.26 6.43 --
11.00 ._ — —- 7.08

Apahida 11 19 — — — 7.36
Ghiriș 12.30 — — — 9.06
Cucerdea 1.01

106
— Z' 9.53

10.—
Uiâra 1.13 _ — — 10.09
Vințulă de susi'. 1.20 — — — 10.19
Aiudă 1.41 — — — 10.48
Teiușfi 2.C0 — — — 11.14
Crăciunelă 2.35 —— — — 12.12
Blașă 2.48 — — — 12.30
Micăsasa 3.20 _ — — 1.12
Cop șa mic 3 36 — — — 1.32
Mediașă 4.00 — — — 2.18
Elisabetopole 4.3 — — 3.03
Sigișdra 5.12 — — .— 3.49
Hașfaleu 5.37 — — — 4.28
Homorod 7.0;' — — — 6.16
Agostonfalva 7.43 — — — 7.06
Apatia 8.11 — — — 7.46
Feldiâra 8.41 — — •—. 8.25

Brașovii
9 21 — — — 9.15
— 5.45 — — —

Timișă — 6.22 — —

Predealu

BucurescI

— 6.47 — — --
__ ___ — —

11.45

Tipografia ALEXI Brașovti. Hârtia din fabrica d-Iorft Koniges & Kopony, ZernescL

Teisașft- '}..pMliî.-]Bwdajhesta Budapesîa1>Ara<Ift-Teiușii.

Trenă Tre iă Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne peradno do persâne omnlbu!

TTeiiișft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Sibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
rfimeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațu 1 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișâ 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 ConopCi 6 (.9 7.37 -
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 530 — 8.46 Soborșin 7.25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —.
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradife 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ) 8 42 — 4 52 Șihotîi 11.43 12.— —

( — — 5.12 | Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta — — 8.20 | Aiba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Tefiușft 1.29 1.41 —

Staaeirla (Piski) SPetroșeiuî.

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Treiit Trenă
omnibus perodna mixt pereâne omaibofl mixt

Aradlk 5.48 6.05 11.25 2.42
Aradulft nou o,19 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgb 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vwga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 6 40
'Kmîș&ra 9.02 — 9.08 Peftrușeniî 3.37 — 7.12

Tlmlș6ru"Arudik Petroșeni—Sintorii» (Piski)

Trenă de Trenu de Trenu 1 Trenă Trenil Trenă
persâne persâne omnibus de pera. omnibua mixt

6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Grivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 SJsao.ejrla 153 — 10.31


