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Brașovu, 13 Octomvre 1886.
De când a pășită pe scenă în Bulgaria tri

misului Sultanului Grabdan-pașa, situațiunea s’a 
schimbată în desavantagiulu Bulgariloru. Tur
cia face causă comună cu Rusia. G-abdan-pașa 
abia a sosită în Sofia și a și făcută obiecțiuni 
în contra legalității sobraniei convocate la Tîr- 
nova și în contra participării deputațiloră rume- 
lioțl la alegerea prințului.

Atitudinea trimisului turcescă a produsă 
mare mâhnire în cercurile guvernului din Sofia, 
cu t6te că se scia, că Gabdan este rusofilă. Gu- 
vernulă bulgară a răspunsă la obiecțiunile de 
mai susă ale representantului Porții, că regența, 
ca urmașă legală a prințului Alexandru, are în
dreptățirea a conduce administrațiunea țării, con
formă convențiunei Constantinopolitane dela 5 
Aprile, după formele indicate de împrejurările 
actuale. îngrijirile ce le-a esprimată trimisulă 
turcescă în privința participărei Rumelioțiloră la 
alegerea prințului le va lua guvernulă bulgară 
în considerația și nu va procede în acăstă ces- 
tiune decâtă numai în înțelegere cu marile pu
teri semnatare. Ceea ce se vorbesce despre rea
legerea prințului Alexandru suntu faime neînte
meiate, ce se lățescu numai cu scopă de a mări 
dificultățile esistente față cu Rusia. In fine asi
gură guvernulă bulgară pe Grabdan pașa, că Bul
garia e decisă a-și apăra libertatea și indepen
dența în t6te afacerile ei interne, nu numai față 
cu Rușii, ci și față cu Turcii.

După versiunea cea mai nouă lățită din 
Berlină nici una din marile puteri n’ar părtini 
planulă Rusiei de a ocupa Bulgaria, dăr tâte ar 
fi de acordă ca Rusia să ia rolulă conducătoră 
în delăturarea actualei crise bulgare. Ce va să 
dică acăsta?

Are dreptate „Neue freie Presse“, când 
afirmă că într’o afacere, dela care depinde p6te 
pacea Europei, nu s’a întâmplată să fiă atâta 
nesiguritate, ca acum, ceea ce dovedesce, că 
afară de Rusia nici una din marile puteri nu e 
hotărîtă încă, ce atitudine să ia în cestiunea 
bulgară. Puterile nici nu se opună, dăr nici 
nu aprobă. In modă energică procedă numai 
cei din Petersburg, și cei din Sofia, cari se luptă 
încă bărbătesce pentru independența loră.

In filele din urmă s’a făcută ârăși ună 
schimbă de note importante între guvernulă din 
Sofia și representanții Rusiei Nekliudov și Kaul- 
bars. Aceștia se plânseră că guvernulă a to
lerată o mulțime de crudelități, violențe și tâl
hării ce le-ar fi comisă autoritățile la alegeri 
ș. a. Guvernulă bulgară cere acum să i se a- 
rate cu numele și în specială toți făcătorii de 
rele, ca să-i p6tă pedepsi, căci lui, guvernului, 
nu-i e cunoscută să se fi întâmplată asemeni 
fărădelegi.

La acusațiunile neîntemeiate și provocătdre 
ale agențiloră diplomatici rusesci, miniștrii din 
Sofia răspundă cu multă tactă și eu mare mo- 
derațiune, bine sciindă că este în jocă esistența 
țărei loră.

Bulgarii pdrtă o luptă bărbătâscă și plină 
de energiă, dăr nimeni nu-i ajută, ei Suntă și 
rămână singuri față cu puterea covârșităre a Ru
siei. In 19 (31) Octomvre are să se întrunâscă 
marea adunare națională în Tîrnova, membrii 
guvernului Stambulov, Radoslavow și Mutkurov 
au și plecată la Tîrnova. Cu t6te silințele ce 
și le-au dată dmenii de stată bulgari, n’au putută 
însă se reușâscă a îndupleca pe tote puterile să 
trimită pe consulii loră să asiste la marea so- 
braniă. Numai Anglia și Italia voră trimite, 
precum ne anunță telegrafulă, representanții loră 
la adunarea națională bulgară.

Greneralulă Kaulbars, care a sosită Vinerea 

trecută în Sofia, s’a grăbită să conjure din nou 
pe regenții bulgari, ca să nu mârgă la Târnova 
și să amâne Sobrania, căci acăsta este „voința 
Țarului.“ Miniștrii bulgari n’au ascultată și s’au 
dușă în vechia capitală ca să conducă Sobrania 
ce se va întruni peste șâse dile.

Pasulă acesta decisivă nu p6te rămână făr’ 
de urmări grave. De ce feliu voră fi aceste ur
mări, nimeni nu păte prevedă. Cu ocupațiunea, 
se dice, nu se voră grăbi Rușii, dăr cu atâtă 
mai multă voră lucra agenții rusesci spre a 
răsturna regența actuală bulgară și a aduce la 
cârmă pe Zancoviști, pentru ca cu ajutorulă loră 
să devină stăpâni absoluți peste Bulgaria.

In strâmtorarea loră Bulgarii au trimisă la 
Petersburg o deputațiune, ca să încerce a re
câștiga grația Țarului. O grea problemă, care 
nu credemă că se va pută resolva în favărea 
Bulgariloră. Deputațiunea se va întărce c’ună cară 
de dojene și amenințări. Acăsta va fi totă ce 
va dobândi.

Tătă greutatea situațiunei se concentră în 
alegerea viitorului principe bulgară. Rusia cere 
amânarea Sobraniei, pentru că are de scopă a 
zădărnici chiar alegerea unui nou principe, are 
de gândă a face cu timpulă din Bulgaria o pro- 
vinciă rusăscă în tătă forma. In asemeni împre
jurări e de cea mai mare importanță ceea ce se 
va petrece în Tîrnova în dilele următăre.

Austro-Ungaria și România.
Cetimă în oficiăsa „Voința Națională^ din 

Bucuresci:
Telegrafulă ne-a adusă acum câteva dile scirea că 

guvernulă monarhiei vecine a renunțată să mai insiste 
pe lângă companiile de drumă de feră austro-ungare 
pentru a le face să denunțe tarifele unioniste cu Ro
mânia.

Se scie în ce stare acută ajunsese relațiunile eco
nomice ale ambeloră țări, după întocmirea și votarea ta
rifului autonomă de către guvernă și parlamentă. Gu
vernulă austro-ungară nu a stată ună momentă la în
doială pentru a pune în aplicare măsuri de retorsiune 
în contra năstră. Acum câteva luni amă publicată în 
colânele acestei foi tablourile indicândă sporurile de taxe 
asupra producteloră române la intrarea loră în Austro- 
Ungaria.

Din fericire, tâte aceste măsuri n’au putută avea 
vre-o mare înriurire asupra comerciului nostru de es- 
portă. Amă dovedită... cu cifre din documente oficiale, 
că întru câtă privesce esportulă nostru de cereale nu 
amă suferită mai nimică. Din tabele indicândă trans- 
portulă cerealeloră pe căile nâstre ferate în anulă acesta... 
resultă de asemenea că producătorii noștri au trimisă și 
acum cățiml mari de cereale peste fruntarii întocmai ca 
și în anii trecuți. Ce e dreptă, esportulă nostru în locă 
de a urma calea spre Austro-Ungaria, a începută a’șl 
croi drumuri și debușeurl noi. Pentru noi însă este cu 
totulă indiferentă cestiunea de a șei unde vomă esporta; 
lucrulă de căpetenia este să esportămă.

Singura ramură în care amă suferită a fostă ex- 
portulă de vite; dăr aci răulă nu provine din causa vo- 
tărei tarifului autonomă; și înainte de a ne aplica mă
surile ei de retorsiune Ungaria nu primea vitele nâstre. 
Tocmai acestă faptă a avută dreptă resultată la noi a- 
doptarea unei politici economice mai energice...

Denunțarea tarifeloră unioniste, ce e dreptă, ne-ar 
fi lovită într’ună modă simțitoră, căci ar fi paralisată o 
mare parte din comerciulă nostru de cereale, care-șl ia 
drumulă prin Austro-Ungaria spre Germania, Svițera, 
Italia său alte țări... și ar fi trebuită să căutămă căi noi 
și ceva mai îndelungate, cum e bunăâră drumulă Rusiei, 
pentru a ajunge în Germania. Ar fi trebuită în același 
timpă să dămă o desvoltare câtă se pote de mare co
merciului nostru maritimă, pentru a ocoli astfelă obsta
colele ce ni se puneau în cale.

Dăcă acăstă măsură însă nu putea să ne convină 
nouă, cu atâtă mai puțină dânsa convinea drumuriloră 

de feră austriace, cari prin perderea clientelei loră ro 
mânescl ar fi perdută cea mai mare parte din câștigu
rile loră. Totă atâtă de crudă lovită ar fi fostă și 
compania de navigațiune pe Dunăre, care ne mai avândă 
ce transporta ar fi căzută într’o situațiune disperată. 
Austro-Ungaria nu putea deci să ne lovăscă pe noi prin 
acestă mijlocă de retorsiune fără a se lovi mai înlâiu pe 
dânsa într’ună chipă multă mai durerosă.

Situațiunea este deci acuma limpede de totă. Aus
tria renunțândă de a ne mai combate pe terenulă lup
tei de tarife, care pâte fi de aci înainte atitudinea ei 
față cu noi? ...E mai pre susă de ori ce îndoială, că gu
vernulă monarchiei vecine a voită prin acăsta să-și arate 
disposițiunile sale împăciuitâre față cu noi. Nu ne-amă 
îndoită de altminteri că mai curendă său mai târziu re
lațiile economice încordate între noi și vecinii noștri nu 
puteau să rămână multă timpă neschimbate; avemă 
prea multe interese comune, pentru ca să nu dorimă și 
unii și alții o grabnică îndreptare a situațiunei. Ori ce 
pasă seriosă și sinceră se va face, care ar putea să pună 
capătă acestei stări de lucruri, va fi bine-venită. Nu 
hrănimă simțimente dușmănesc! contra nimărui; dorimă 
din contră să stămă cu tâte statele în cele mai bune le
gături, cu singura condițiune neapărată, ca drepturile și 
interesele nâstre să nu fiă atinse... Astătjl avemă și noi 
ună plană bine croită în acăstă privință și dela care nu 
ne vomă putea abate cu nici ună preță. Cu nici ună 
preță nu vomă putea renunța la hotărîrea nâstră nestră
mutată d’a cere, în schimbulă folâseloră ce vomă acorda, 
libera intrare a grâneloră și a viteloră nâstre și în ace
lași timpă d’a stabili mici taxe protectâre pentru indus
triile, cari se potă întemeia și desvolta la noi în țâră....

Nici pretențiunile nostre nu suntă așa de mari pen
tru ca să ni se pâtă imputa că, în dorința nostră d’a 
ne întări pe terenulă economică, voimă pentru noi to
tulă și că nu acordămă în schimbă nimică.

Crisa bulgară.
In foile ruse vine o plâe de acusărl contra Germaniei 

și Austriei. Katcow acusă pe aliațl, că întărită pe re
genții bulgari contra Rusiei. Rusia fiindă legată prin 
arangiamentele dela Skiernewice și Kremsier a trebuită 
să trimâtă pe Kaulbars, fără să-i fi dată la mână mij- 
lâcele spre a șl ^procura respectă. Totă odată cabi- 
netulă rusă aștepta sprijinulă Germaniei și Austriei, spre 
a înfrânge resistența regențiloră. Acum Rusia află din 
articululă fâiei „Fremden-Blatt" din Viena în ce modă 
agenții Austriei și Germaniei arată amiciția pentru Rusia. 
La acăstă bănuială, aruncată asupra amiciției puferiloră 
vecine, se alătură și alte foi. Așa ^Sowremenia Izwestiau 
amintește răsboiulă din Crimea și dice, că tâte lovitu
rile, suferite de Rusia pănă în timpulă mai recentă, pro
vină de acolo, că Rusia a uitată că drumulă la Cons- 
tantinopolă duce prin Viena. Austria trebue să fiă dată 
la o parte în cestiunea orientală șî la nevoe să i se în
frângă resistența. In cele din urmă Rusia a răscumpă
rată cu sacrificie enorme două provincii turcești pentru 
aliatulă celă falșă și continuă încă a fi păzitorulă inte- 
reseloră Austriei.

— După spusele lui Gadban există o înțelegere 
între Turcia și Rusia pe următârele base: Țarulă garan- 
teză integritatea Turciei, reduce despăgubirea de răsboiu 
și primește dreptulă să ocupe Dardanelele și să le întă- 
râscă; totodată s’a stipulată ocuparea Bulgariei de tru
pele ruse și ocuparea Rumeliei orientale de trupele 
turcești.

— Generalulă Kaulbars a adresată o nouă notă 
ministrului de esterne, d. Nacevici, în care îi comunică 
hotărîrea Rusiei, de a considera pe viitoră de ilegale 
tâte disposițiunile regenței, ce voră sta în contrazicere 
cu sfaturile date de cabinetulă din Petersburg prin mij
locirea generalului Kaulbars, dupăce pănă acum sfaturile 
bine-voitâre au fostă nesocotite și s’au făcută alegerile 
pentru Sabrania cea mare.

— Contrariu depeșeloră de sorginte rusăscă „Frem- 
denblatt“ constată că nu păte fi vorba de anarchiă în 
Bulgaria, nici de condițiunl ce potă compromite ordinea 
său pacea țării pănă la întrunirea Sobraniei. Guvernulă 
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bulgarii a făcută totti ceea ce era obligată prin legi să 
facă, dăr de acum înainte există pentru dânsulă posibi
litate de a țin6 în semă dorințele puteriloră și să se si- 
lăscă a stabili o bună înțelegere cu densele, fără a se 
depărta de datoriile ce-i impună Constituțiunea.

— Guvernatorulă generală ală Varșoviei, generalulă 
Gurco, a primită o scrisore autografă a Țarului cu pro
punerea să primăscă postulă de comisară estraordinară 
în Bulgaria. Gurco răspunse, că se simte forte măgulită 
prin noua dovadă de încredere din partea Țarului, der 
crede că acțiunea sa numai atunci ar avă succesă, 
când ar fi sprijinită prin putere militară. Generalulă 
Gurco primi după aceea o depeșă cifrată a Țarului și 
plecă imediată la Petersburgă.

— Gazeta germană de Petersburgă a primită o 
scrisăre dela generalulă Kaulbars, în care acesta scrie: 
„Situația e grea, ba chiară periculosă pentru mine și 
pentru Bulgaria. E evidentă că regenții s’au apucată de 
o luptă cu totulă inegală, încâtă cu greu se voră pută 
da îndărătă fără să-și risce capulă. Aci e motivulă în
dărătniciei loră. Câtă mă priveșce, eu rămână firmă. 
Obstacolele mă potă numai oțelr“ Scrisorea se închee 
prin cuvintele: »Cine rîde în urmă, rîde mai bine,“

— Representanții din Sofia ai puteriloră străine se 
voră duce la Tirnova numai după terminarea verificării 
alegeriloră ce va țină ca la două săptămâni. In cer
curile guvernamentale se declară, că din causa acăsta 
cestiunea alegerii prințului va suferi o întârdiare. In sfe
rele competente mai domneșce părerea, că Sobrania cea 
mare nu va accepta abdicarea prințului Alexandru; ale
gerea lui fundă făcută de Sobranie, densa e competentă 
să nu primăscă abdicarea, piarulă „ Nezawisimost Bol- 
garie“ relevă necesitatea rechiemării prințului Alexandru 
și adauge, că altfelă ar rămână alternativa: ȚJnirea per
sonală cu ună altă stată balcanică său proclamarea 
republicei.

— O depeșă din Constantinopolă anunță, că Țarulă 
n’are de gând să recheme pe generalulă Kaulbars.

Ună articulă ală diarului ,Times“ consideră că si
tuația s’a agravată. Lumea se preocupă de pregătirile 
militare ale Rusiei. Corespondentulă din Petersburgă ală 
lui „ Times“ se teme că ocuparea Bulgariei va fi nece
sară în cele din urmă. ț)iarulă „Daily News“ exprimă 
aceeași părere, dăr declară că dăcă patru puteri primescă 
ocuparea, Englitera va fi în neputință d’a se înpotrivi.

— Se dice că guvernulă rusă a pusă la disposiția 
generalului Kaulbars suma de 4 milione leve pentru afa
cerile bulgare. Rusia printr’o circulară cum și prin con
vorbiri a declarată cabineteloră că îndată ce Sobrania 
ar realege pe principele Alexandru, trupele ei voră în
tră imediată în Bulgaria. La Parisă se crede că în afa
cerea Bulgariei, Rusia va merge mână în mână cu 
Turcia.

— Cu totă cererea Rusiei de a pune în libertate 
pe oficerii bulgari, arestați pentrucă s’au revoltată con
tra prințului Alexandru, ei suntă ținuți în arestă și în 
primele (Jile ale lunei Noemvre voră fi judecați de tribu- 
nalulă militară din Sofia. Acusații principali suntă 3 
majori, 34 căpitani, 1 capelmaistru, 13 locotenenți, 19 sub
locotenenți, în fine 1 sergentă majoră. Peste totă tribu- 
nalulă va avea să judece 84 oficerl.

Esportuliî de făină și de spirtu alu. Unga
riei în Serbia.

Oficiulă vamală din Belgradă publică nisce date 
interesante cu privire la esportulă de făină și de spirtă 
ală Ungariei în Serbia.

In timpulă din urmă industria producțiunei de făină 
a luată ună avântă mare în Serbia. Din incidentulă acesta 
în anulă trecută esportulă de făină ală Ungariei în Ser
bia a scăzută cu 33 percente. Scăderea acesta în urma 
continuei desvoltărl a industriei de făină a Serbiei ame
nință esportulă de făină ală Ungariei cu o perdere încă 
și mai mare pentru viitoră.

Cu multă mai rău însă stă lucrulă în privința es- 
portului de spirtă în Serbia. Pănă acum spirtulă din Un
garia se esporta în măsură însemnată în Serbia, dăr în 
timpulă din urmă s’a dată o grea lovitură esportului de 
spirtă ungurescă din partea guvernului sârbescă prin 
aceea, că s’a pusă o dare de consumă de 5O°/o asupra 
spirteloră mai tari de 38° alcoholă. Fiindă spirturile un- 
gurescl multă mai superiăre în cantitatea alcoholului, 
sub acăstă împovărăfore dare de consumă, esportulă 
loră în Serbia s’a făcută aprăpe imposibilă. Din causa 
acăsta esportulă spirturiloră ungare în Serbia merge totă 
spre descrescere. In anulă 1884 s’au esportată din Un
garia în Serbia 800,000 hectolitre spirtă; în 1885 es
portulă a scădută numai la 568,000 hectolitre; în cuar- 
talulă ală treilea ală anului curentă însă esportulă spir
turiloră ungare în Serbia s’a redusă la cifra numai de 
2142 hectolitre. Acăstă scădere a esportului spirturiloră 
ungare nu e speranță se înceteze pănă va susta numita 
dare de consumă, care este de natură a zădărnici cu 
totulă pentru viitoră importarea spirturiloră ungare în 
Serbia.

Comercialii României în 1885.
Ministerulu de finance publică unu tablou 

de mișcarea comerciului României cu țările streine 
în anulă 1885 comparată cu 1884.

După acestă tablou importațiunile în 1885 se ci- 
frăză la 268,539,150 franci contra 294,986,273 în 1884, 
adecă cu o diferență în minus de 26,447,123 franci. Ex- 
porta^'umVe figurăză în 1885 cu suma fr. 247,968,201 con
tra 184,115,542 în 1884, adică cu 63,852,659 franci 
mai mare decâtă în 1884.

Astfelă, pe când în 1884 importațiunile covărșău 
exportațiunile nostre cu 110,870,073, în anulă 1885 ele 
nu le mai covârșescă decâtă cu 20,570,949 franci. Prin 
urmare resultatulă anului 1885 se presintă cu o espor- 
tațiune de 63,852,659 franci mai mare decâtă aceea 
din anulă 1884, și cu o importațiune de 26,447,123 mai 
mică decâtă aceea ce s’a efectuată în 1884. Acestă 
resultată trebue considerată ca forte satisfăcătoră. Elă 
răspunde cu linia de conduită economică ce ne-amă 
trasă și care e aceea: d’a diminua importațiunile și d’a 
spori’ esportațiunile.

Diminuarea irnportațiuniloră în 1885 se datoresce 
în mare parte industriiloră ce s’au creată în țâră, pre
cum este pielăria și curelăria, și din care s’a importată 
cu 7 milione aprâpe mai puțină decâtă în 1884, mate
riile textile și derivatele loră din care s’au importată 
vre-o 10 miliăne mai puțină decâtă în 1884 etc.

De vomă persiste cu curagiu și inteligință pe calea 
creării acelora din industrii, cari suntă strînsă legate cu 
agricultura nâstră, apoi nu mai rămâne îndoielă că vomă 
alunge repede a stabili equilibrulă în Bilanta nostră 
de comerciu, atâtă de multă sdruncinată în anii din 
urmă, și a obțină astfelă o situațiune economică prosperă.

SOIRILE DILEL
Ni se scrie de sub Cibleșiu, cu data 10 Octomvre 

n. 1886: »In comunele Borleasa, Agrieșiu și Terlișiua, 
ce formăză ună notarială, locuescă numai Români, câțiva 
Jidani, Țigani și nici ună Ungură. Deși la părere pos
tulă de subnotară ar fi neînsemnată, totuși și în acelă 
postă trăiescă mulți omeni -în țeră, și cei dela stăpânire 
încă nu-lă ignorăză, cum vedemă din următorele: D-lă 
Vasile Rebreană, subnotarulă din Terlișiua, făcendu-se ală 
II-lea învățăloră română în Lăpușulă ungurescă, a ab- 
disă dela postulă său. Noua alegere a fostă în 23 I. 
trecută; între concurenți erau și 2 Români;—respectivulă 
pretoră n’a candidată nici pre unulă dintre concurenții 
români, ci numai pre 3 Unguri, și astfelă se alese ună 
.neaoșă* Ungură cu numele Kâiszler Antal din Torontală, 
despre.care se c|ice că nu scie nici o bâtă românesce. 
Așa se vârăscă în comunele năstre românescl ici și co
lea fote veniturile de prin Ungaria; mă prindă, că peste 
câțiva ani va fi notară și acesta; apoi nu suntemă noi 
Românii 6menl toleranți?»—Mai multă: suntă, prin slă
biciunea loră, toporă de 6se.

Frigurile „patriotismului* au începută a-i sgâțăi 
grozavă pe preoții ungurescl. Preotulă reformată din 
Kackâ apelăză la grația lui .Ellenzek*, a «Kulturegylet*- 
ului și a întregului publică ungurescă, strigândă după 
ajutoră, căci nația le este în periculă. Pe valea Some
șului, începăndă dela Deșiu spre apusă, vre-o 70 chilo- 
metri distanță, esistența Maghiariloră abia este represen- 
tată prin 2 biserici și 2 școle. pice că suntă înecați de 
Valahi, copii Unguriloră umblă la școli valahe, mulți 
dintre Unguri și-au uitată limba, er alții se rușinăză să-o 
vorbâscă. Zelosulă • patriotă* reverendată încă trimise 
d-lui Bartha o colecțiune de nume ungurescl purtate de 
Valahi. —Au începută a’șl cobi «patrioții".

— x—
Ni se scrie din Budateleculă de Câmpiă, cu data 

20 Octomvre st. n.: ,Eri sera a fostă pe la noi o fur
tună împreunată cu pfoiă mare și caldă ca în dilele de 
veră, tunete și fulgere grozave ca pe la Rusalii. Tran
dafirii au înflorită a doua oră, precum și mulți acațl și 
meri au înflsrită ca și cum ar fi a doua primăvără. Cu- 
curudu'.ă este frumosă.<

—X—

O codiță .patriotică* ne cifoză vorbele lui Koș- 
suth: »Intr’ună stată potă fi mai multe naționalități, 
der numai o națiune.* Așa dicemă și noi; în statulă 
ungară suntă mai multe naționalități, dăr numai o na
țiune și anume: națiunea maghiaro-româno-croato-slo- 
vaco-germano-serbo-rutenă. £r dăcă ar fi să facemă pe 
chefulă codiții, scoțendă afară pe Români, Germani, 
Croați, Slovaci, Șerbi, Ruteni, atunci amă rămână cu 
naționalitatea maghiară plus căda ei jidano armănă et 
cetera elemente »patriotice". Să ne spună codița, care 
din aceste două e națiunea?

—x—
Ni-se scrie dela Deșiu, că publiculă de acolo a 

fostă multă încântată încependă din 27 Septemvre și 
pănă în 6 Octomvre prin societatea circusului d-lui di- 
rectoră Alexandru Artizelli, în care se află și ună tineră 

română din Turnulă-Severinului, cu numele Ioană Mu- 
murleană, alias Condrate. Prin călăritulă său esce- 
lentă și producțiunile sale corporale tînerulă română a 
fostă eroulă săriloră de producțiune, secerândă furtunăse 
aplause și fiindă rechiămată pe scenă de repețite-orl din 
partea publicului. In una din sările de producțiune d. 
Sedlaceck a donată ună purcelă pentru a se sorți între cei 
de față. Purcelulă l’a câștigată d. notară publică Cră- 
ciună Fuzes, care însă ne voindă să-lă primăscă, purce
lulă sa sorțită a doua oră căștigându-lă ună fiu de Evreu, 
ceea ce a produsă forte mare ilaritate în publică. Cu 
ocasiunea ultimei representațiunl directorulă Artizelli a 
sorțită pentru publică ună cală, de asemenea grătuită, 
pe care l’a câștigată o croitorăsă, dela care însă directo
rulă l’a rescumpărată pentru suma de 50 fl. v. a. Limba 
de conversațiune era cea germană. Se audia din când 
în când și câte ună cuvântă românescă, și mai arare
ori și câte ună „Alâ szolgâjal* Societatea a plecată la 
Baia-mare. —

—x—
Intr’o comună din Ungaria ună Evreu intentase 

procesă unui datornică ală său pentru capitalulă de 15 
fl. v. a. împrumutată în anulă 1870 și interesele de 1 
cr. pe săptămână după florenă Ajungendă procesulă 
înaintea tribunalului s’a constatată, că purcedlendă în 
sensulă contractului făcută cu Evreulă, datorniculă ar 
avea să plătescă astadi, socotindă dobândă la dobândă, 
30,000 fl. v. a. — Și Evreii formăză isvorulă din care 
se sporescă elementele „patriotice.*

—x—
In ținutulă Cohalmului secerișulă ovăsului a dată 

ună bună resultată calitativă și cantitativă, ală porum
bului nu tocmai de mijlocă, ală cartofiloră forte slabă. 
Târgulă de tomnă din Cohalmă a fostă cercetată de pu
țini vândătorl și cumpărători, și cei cari nu și-au vân
dută marfa eftină, s’au întorsă cu ea acasă. Din causa 
eftinătății viteloră, chilogramulă de carne de vită costă 
20 cr.

—x—
Se vorbesce, că comandantulă de corpă ală Ar

deiului loc. feldmareșală br. A. Schonfeld se va numi la 
înaintările din Noemvre feldzeugmeister.

—x—
O mulțime de înșelătorii a comisă notarulă comu

nală Ferdinand Iluszar din Csalcathurn, oprindă pentru 
sine numărose sume d bani trimise de autorități și 
privați, fără să le trimită la destinațiunea loră. Tribu- 
nalulă din Canija mare l’a condamnată la 5 ani inchi- 
s6re corecțională și la 5 ani perdere de oficiu. Tabla 
r. a scăzută pedâpsa la 4 ani arestă corecțională.

—x—
Sâmbătă a fostă săptămâna, ună țerană sasu din 

Cârstianu a fostă omorîtă pe câmpă afară din Brașovă, 
luându-i-se 30 fl. ce-i primise în orașă pentru nisce că
rămidă. Aflămă că ucigașii suntă prinși și suntă doi 
țărani și o țărancă sasi totă din Gârstiană.

—x—
In Șura-mare s’a spânzurată la 20 Octomvre n. 

ună băiată de 10 ani de frică sr nu fiă pedepsită.
—x—

Consululă Argentiniei în Pesta, Leopold Schnabl, 
pe când eșia dela orfeulă din Viena, fu insultată și lo
vită gravă cu ună bastonă de visitatorulă bursei Kobler. 
Poliția a încheiată ună procesă verbală.

—x—
Ex-capuținulă Huth, care amenințase familia dom- 

nitore, împinsă de fome și desperare, s’a înfățișată de 
bunăvoiă la căpitanatulă orășenescă din Pojună și fu 
dată în mânile procuraturei.

—x—
In 1884 apăru în tipografia Vajdits din Canija 

mare ună productă literară „Amor*, de celă mai obs
cenă cuprinsă. Curtea cu juri din Stainamanger a con
damnată în Zilele acestea pe autorulă la trei luni închi- 
săre și 100 fl. amendă.

—x—
Cu ocasiunea venirei sale în Bucuresci Voisin-Bey 

a fostă însărcinată de guvernulă Română să esamineze 
lucrările podului peste Dunăre și să-și dea părerea sa. 
Distinsulă ingineră franeesă după ună studiu amănun
țită, a îndreptată ministrului de lucrări publice raportulă 
său care l’a înaintată consiliului technică pentru a-lă e- 
samina. împrejurările din Orienfă, voră împiedeca — 
după cum crede „Cur. Finan.* ținerea licitațiunei fixată 
pentru dina do 25 Noemvrie viitoră.

—x—
In noptea de 18 spre 19 Octomvre n. Slovenii din 

Laibach au batjocorită din nou monumentulă poetului 
germană Anastasiu Grun.

—x—
Guvernulă Italiei se ocupă cu luarea de măsuri în - 

contra Iesuițiloră, cari fiindă goniți din alte state se gră- 
mădescă în Italia.

—x—
Studenții institutului tehnologică din Petersburg au 
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insultată și bătutii pe directorulă institutului Ilgin, cre- 
dândă că prin acesta voră face se schimbe corpulă pro
fesorală regulamentulă exameneloră. Capii scandalului 
suntă arestați și împăratulîi a ordonată cea mai strictă 
cercetare, fiarele au fostă oprite a comunica acestă 
casă.

Turda, 21 Octomvre 1886.
Ca continuare a celoră publicate cu privire la pe

trecerea de veră a reuniunei de lectură a femeiloră ro
mâne din Turda din 24/6 a. c. sunteți rugați on. d-le 
Redactoră a mai adăuga numele următoriloră contribuenți:

Cu lista Nr. 11. dela M. O. D. Protopopă Basiliu 
Rațiu din Reghină 1 fl. dr. Absolonă Todea din Reghină 
1 fl., Mihailă Orbonașiu din Reghină 1 fl., Eugeniu Cri- 
șiană din Reghină 1 fl., Ecaterina G. Marinoviciu din 
Reghină 1 fl. Eră cu lista Nr. 12: Dela M. O. D. Ma- 
teiu Voileană 1 fl., Georgiu Dima 1 fl., Nicanoră Fra- 
teșă 1 fl. toți din Sibiiu. Suma totală: 8 fl.

Totodată suntă rugați acei onorați domni cărora 
li s’au trimisă liste de contribuire seu colectare dela re
uniune se binevoâscă pănă la finea lunei curente a-le 
retrimite, ca Comitetulă să-și pâtă face socotăla finală.

Alexandru P. Romontianu»
Secr. Reuniunii.

Sântire de biserică.
De sub Cibleșu, Octomvre 1886.

La 10 Augustă a. c. s’a sânțită biserica cea nouă 
din Suciulă de susă prin Ilustritatea Sa Episcopulă de 
Gherla Dr. Ioană Szabo.

La 9 Augustă Ilustritatea Sa Episcopulă a plecată 
cu suita sa cătră comuna Suciu. Primirea a fostă fârte 
sărbătorăscă. Patru porți de triumfă erau rădicate în 
onârea Ilustrităței Sale Episcopului: Una la marginea 
tractului, unde Episcopulă fu așteptată și salutată de ju
dele cercuală din Lăpușulă ungurescă, Alesandru Popă, 
cu întregă preoțimea din tractă. A doua portă de tri
umfă a fostă lângă Lăpușiu, unde erăși a fostă întâm
pinată Episcopulă și bineventată de cătră judele de cercă, 
însoțită de protopopulă tractuală și de mulțime de po- 
poră. A treia a fostă la comuna Rogoză, unde l’au în
tâmpinată și salutată protopopulă tractuală cu ună ban- 
deriu de 40 călăreți costumați, A patra pârtă de triumfă 
a fostă în capâtulă Suciului de susă, unde Episcopulă a 
fostă primită de bravulă preotă din Suciu Ioană Olteană 
cu mii din parochienii săi și străini venițî la sărbătore, cari 
toți erau îmbrăcațî în frumosulă portă muntenescă.

Sunete de trescuri și urale de „Să trăescă*, făceau 
să răsune bătrânii Carpați întru bucuria noiloră venițî.

Sosindă în 9 Augustă, cătră orele 4'Va după 
amedi, Episcopulă a servită însăratulă (vecernea) la bi
serica cea vechiă, de unde apoi a fostă condusă de în
tregă corpulă preoțescă tractuală în ornată bisericescă 
la cuartiră.

Duminecă in 10 Aug. pe la ârele 7 dimineța s’a 
făcută utrenia prin preoții tractuali. La orele 8, când 
era să se începă slujba, o deputațiune constătătore din 
preoții tractuali și alții, în ornată au condusă pe Ilus- 
tritatea Sa dela cuartiră la biserica cea vechiă, unde în
suși a oriciată ca pontificante. După servițiulă divină a 
luată rechisitele și mâștele sănte (relicuiele) și dându-le 
una câte una flăcăruia din preoții asistenți, au eșită cu 
toții dinaintea bisericei celei vechi, unde Rvds. d-nă Ca
nonică, Demetriu Coroianu, a ținută o predică frumâsă, 
luândă rămasă bună dela biserica cea vechiă și așa cu 
toții au mersă la biserica cea nouă, unde apoi s’a să
vârșită sânțirea.

După actulă sânțirei a urmată ună prântjă comună, 
la care au participată peste 100 persâne. Ilustritatea Sa 
a începută șirulă toasteloră, rădicândă pocalulă său in
tru sănătatea și prosperarea Maiestății Sale monarchului 
nostru și a întregei case domnitâre. Judele Alesandru 
Popă a toastată pentru Ilustritatea Sa Episcopulă. S’a 
mai toastată pentru preotulă locală și pentru bravulă 
poporă din Suciu, carele a sciută să aducă atâta jertfă 
materială și să rădice ca monumentă ală pietății loră 
acelă templu măreță.

După ametji Episcopulă a plecată însoțită de suita 
sa la Lăpușiu, reîntorcându-se cătră casă mulțumită în 
sufletulă său de primirea ce i s’a făcută, der încă și mai 
mulțumită de mărețulă edificiu rădicată spre mărirea lui 
Dumnedeu de ună poporă asuprită.

Stimă și recunoscință ție bravă poporă Suceană, 
căruia avândă încredere în adevărații tăi păstori sufletesc!, 
în decursă de mai mulți ani cu rnuhă jertfă și ostenâlă, 
ți-a succesă în fine sub conducerea tînârului și inteligen
tului preotă Ioană Olteană a pune corâna opului mă
reță ce l’ai începută! Biserica cea nouă din Suciulă de 
susă este ună opă măreță, unu edificiu rădicată în mij- 
loculă comunei, din materială solidă, care atâtă în ce 
privesce esteriorulă, câtă și interiorulă, ar pute înfrum- 
seța o piâță orășenâscă.

Multă a contribuită la rădicarea acestei biserici și 
curtea de acolo, a familiei Bethlenesciloră, carea a do
nată ună intravilană, pre care este rădicată biserica, 
precum și multă materială de lemnă și pâtră, ceea ce 
în măsură mare se datoresce provisorelui curței de acolo, 
știm, d-nă Al. Szabo.

Nu potă să nu amintescu de multa ostenâlă a d-lui 
preotă Ioană Olteană, care de 5 ani, de când este 
preotulă Suciului de susă, nu a cruțată nici o ostenelă 
pentru a aduna suma de bani necesară pentru săvîrșirea 
acestui opă măreță. La venirea sa în parochiă, edificiulă 
era ce e dreptă gata din afară, pictura însă era numai 
începută, âră pictorulă, ună neromână din Baia mare, 
carele își luase mai tâtă plata, nu mai voia a-și continua 
lucrarea sa. Preotulă cu senatulă bisericescă trebuiră 

să porte procesă contra pictorelui, care trecândă dela 
foră la foră a costată spese mari și multe oboseli. Afară 
de aceea multe datorii contractate erau a se plăti; ba 
în anii ești doi din urmă preotulă în înțelegere cu se
natulă bisericescă și cu poporulă a rădicată pe ună in
travilană ună edificiu, care servesce de cancelariă co
munală și aduce bisericei ună venită de 100—200 fl. 
pe ană.

Onâre tinărului servitoră ală altarului, care 
de și-ar afla mulți imitatori între preoții români multe 
biserici ar mai desbrăca veslmântulă loră celă săracă și 
o sârte mai bună ar aștepta pe poporulă nostru.

Vigilantele.

Insciintare. a
Comitetulă despărțământului VIII, ală Associațiunei 

transilvane pentru literatura română și cultura poporu- 
rului română prin acesta deschide concursă la premiulă 
de 20 fl. v. a. votată de adunarea generală a despărță
mântului în scopulă înființărei scâleloru de pomărită la 
scâlele române de ambe confesiunile din despărțământă.

La acestă premiu pâte concurge fiă care învăță- 
toră dela scâlele confesionale române din despărțământulă 
VIII, care va putea documenta cu atestată delă direcțiu
nea scâlei, cumcă dela anulă 1885 pănă la adunarea 
generală, care se va ținea în anulă 1887, au înființată 
lângă scâla unde este aplicată ca învățătoră scâlă de 
pomărită cu bună succesă și că a dată întrucțiune ele- 
viloră în altoire seu oculare de pomi.

Rugările respectiviloră concurenți suntă a se adresa 
și a se trimite la subscrisulă directoră ală despărță
mântului pănă în l-a Iuniu 1887.

Din ședința Comitetului despărțământului VIII ală 
Associațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.

Alba-Iulia, în 24 Augustă 1886. 
loanu Pipoșiu Rubinii Patița

directoră. actuară.

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

VIENA, 25 Octomvre. — Fostulu cance- 
laru alu imperiului austriacu Beust a muritu.

(Fridrică Ferdinandă comite de Beust, ministru- 
președinte austriacă, s’a născută la 13 lanuariu 1809 în 
Dresda, a fostă secretară de legațiune saxonă în Ber
lină, în Parisă, însărcinată de afaceri in Mtmchen, mi
nistru residentă în Londra, ambasadoră în Berlină, la 24 
Februariu 1849 luă portofoliulă de esterne și după înă
bușirea revoltei din Maiu 1849 și p’ală culteloră. A fă
cută să se retragă Saxonia din alianța celoră trei regi 
și a restabilită vechiulă congresă federală în federațiune 
cu Austria și fu sufletulă politicei de restaurațiune. Dela 
1853 ministru de interne, ajunse după mortea lui Zschinsky 
ministru-președinte. In urma răsboiului din 1866, întră 
ca ministru de esterne în serviciulă austriacă, în 1867 
ajunse ministru-președinte și apoi cancelară ală imperiu
lui, în câre calitate încheia pactulă austro-ungară. Elă 
e așadâră nașulă dualismului. In 1871 fu concediată din 
ministeră și trimisă ca ambasadoră la Londra, și apoi la 
Parisă. In anii din urmă puțină s’a mai aurită des
pre elă.)

BERLINtJ, 25 Octomvre. — Iinpăratulă a 
plecată cu ună trenă separată la Blankenburg la 
vânătâre, unde a sosită sănătosă. Răspundendă 
la cuvintele ce i le-a adresată ambasadorulă fran
ceză Herbette, impăratulă Vilbelm <^ise că se 
bucură sinceră, că președintele republicei a fă
cută o alegere nimerită pentru ocuparea postu
lui de ambasadoră în Berlină. Cooperarea sa (a 
împăratului) e asigurată la orice măsură, care 
are de scopă ținta paclnică și împăciuitâre de
semnată de ambasadoră.

PETERSBURGrtl, 25 Octomvre. — Desvă- 
lirea monumentului ridicată pentru răsboinicii că
luți în 1877—1878 s’a făcută în modă sărbă- 
torescă, în presența părechei imperiale, a curții 
întregi, a corpului diplomatică, a demnitariloru 
statului, cu o strălucită paradă militară.

SOFIA, 25 Octomvre.—Anglia și Italia 
trimită pe viceconsulii loră la Ter- 
nova, ca să asiste la deschiderea Ma
re i S o b r a n i e.

DIVERSE.
Este '•antisemită* o injuriă? — La acâstă între

bare tribunalulă dela Stockerau a răspunsă în modă a- 
firmativă, avândă a judeca la 16 Octomvre o pricină de 
atacă la onâre prin cuvinte injuriose. Se înfățișâză în- 
naintea tribunalului ca reclamantă comandantulă batalio
nului Landwher No. 2, Maiorulă Baronă Veigel; și ca a- 
cusată birtașulă Guftschutz, care ofensase pe domnulă 
Maioră numindu-lă ună antisemită. Acusatulă Guftschutz 
nu tăgădui întrebuințarea acestui epitetă calificativă, 
dâr pretinse că acâstă espresiune n’ar cuprinde nimică 
de ofensătoră și n’ar însemna altă nimică de câtă că celă 
cărui se aplică, nu e ună amică ală Evreiloră, adică 
contrariulă unui filosemită; și fiindcă nici o lege nu 

ordonă cetățeniloră a iubi pe Evrei, nu pâte fi o inju
riă a pretinde că cineva nu’i iubesce. Cu t<5tă argu- 
mentațiunea acusatului, tribunalulă îlă condamnă la o a- 
mendă de cinci-<|ecl florini seu la ună arestă de optă (iile.

Uleiulu de dafinii în contra tăunilortt, — Pentru 
a împedica muscele și tăunii de a ataca vitele în graj
duri, să se ungă lemnăria ușiloră și crepăturile cu untă 
de dafină. Se potă asemenea protegia animalele la câmpă 
în contra musceloră, ungândă părțile corpului, unde mus
cele se pună mai multă cu acestă uleiu. Se potă obține 
bune resultate cu ună amestecă de uleiu de rapiță cu 
uleiu de ienuper; se i se potă disolva 20 grame de 
aloes în două litri de apă, și cu acestă amestecă se 
frecă bine animalele; acestă amestecă are avantagiulă 
că nu crăpă pielea de locă. (>Economia Națională").

0 hoția genială. — O scenă fârte comică s’a în
tâmplată la Parisă, pe bulevardulă Haussmann. Ună cală 
specială și fără să fie nimeni pe elă, parcura bulevar
dulă în fuga mare. Lângă biserica St. Augustină, ună 
omă curagiosă să aruncă asupra dobitocului și putu să-lă 
oprâscă. In același timpă, ună domnă fârte bine îm
brăcată veni și mulțumi persânei care oprise calulă, și 
urcându-se repede pe șea, se grăbi să plece și dispăru. 
După cinci minute veni ună altă domnă, cu capulă golă 
și cu hainele pline de noroi, și se informă în tâte păr
țile dâcă nu s’a vădută ună cală care îlă trânteis și o 
luase la fugă. Câte-va persâne cari asistară la scena 
întâmplată, îi spuseră ceea ce se petrecuse. Acesta era 
adevăratulă proprietară ală dobitocului, și ună hoță eu- 
tezătoră profitase de ocasiune pentru a-și apropia calulă, 
ună dobitocă de mare preță.

Bibliografia,.
Gramatica teoretică-practică a limbei germane 

pentru usulă tinerimei române de loanu Cidncă, profe- 
soră de limba română la scâla reală și la scâla superi- 
âră de fete a comunității evangelice din Bucurescî. Eti
mologia și Sintaxa cu o mulțime de teme și versiuni, 
precum și ună vocabulară bogată. Bucurescî, tipogra
fia curții regale, proprietari F. Gobl fii. 12 Pasagiulă ro
mână 12, 1885.

Acestă gramatică a fostă aprobată și de ministe- 
rulă culteloră și instrucțiunei din România pentru scâ
lele de acolo cu observarea ca autorulă să facă unele 
mici schimbări ce i s’au propusă de ministeră. >Buka- 
rester Tagblatt," vorbindă de gramatica d-lui Ciâncă, 
dice: „Ne bucurămă, că lucrarea îndeplinită cu multă 
ostenelă și cu o deosebită diligință a emeritatului pro- 
fesoră a aflată drepta recunoscință, ajutându-se prin a- 
acâsta unei trebuințe în adevără mari, deârece grama
ticele întrebuințate pănă acum erau în orice direcțiune 
defectuâse." * * *Candela, foiă bisericescă literară, apare odată pe 
lună în Cernăuță și costă: pe ană 4 fl., pe o jumătate 
de ană 2 fl.; pentru România 12 franci. Redactoră 
primară responsabilă Artemiu Berariu', Redactoră pen
tru textulă slavă-rusescă Isidoru Vbrobchievici. — Nr. 
10 dela 1 Octomvre conține: Fântânile și codicii drep
tului bisericescă ortodoxă. — Viâța și activitatea me- 
tropolitului Țărei românesc! Antimă Ivireanulă (1708— 
1716). — Priciaștenieă vă temnițe. Lămurire scurtă a 
câtorva sentințe din capulă 3 ală Eclesiastului. — Cu
noștința datorinței. — Predică pentru Dumineca 20-a 
după Rusalie. — Hayki dlia-karoda. — Cronică.

* * *
Cărțile Săteanului Românii, scriere pentru poporă; 

apare odată pe lună în Blașă și costă 1 fl. 20 cr. pe 
ană. Redactoră loanu, Popă Reteganulă. — Nr. dela 
1 Octomvre conține: Timoteiă Cipariu. — Puterea de 
vieță a națiunei române. — Despre cultivarea pomiloră,
— Omulă cu trei minți. — Gărgăriță. — Ce să lucre 
economulă în luna lui Octomvre. — De ale bătrâniloră. 
(Restanțierii suntă rugați a trimite prețulă de prenumă- 
rare ală acestei scrieri în grabă.)* * *

Foia școlastică, organă pedagogică, literară, scienti- 
fică și economică. Apare în Blașiu de 2 ori pe lună și costă 
3 fl. pe ană, său 8 lei noi. Red. I. Germană — Nr. 20 
dela 15 Octomvre are următorulă sumară : Despre edu- 
cațiune, de G. Munteană. — Cunoștințe din istoria edu- 
cațiunei și instrucțiunei. — Cum se fiă legendariulă 
scâlei poporale. — Musca columbacea, de U..... — Bi
bliografia.

Amiculu familiei, diară beletristică și enciclopedică- 
literară, cu ilustrațiunl; apare în Gherla de 2 ori pe 
lună și costă 4 fl. pe ană seu 10 franci. Redactoră, pro
prietară și editoră N. F. Negruțiu. — Nr. 18 dela 15 
(27) Septemvre conține: Babeta, romană (urmare), de 
Teochară Alexi; Mi-ai disă (poesiă) — G. Simu; Isusă 
la fântâna lui lacobă (ilustrațiune); Diferințe (schiță) — 
Emilia Lungu; Universitatea din Cotnară și alalte scâle 
române din secululă XV — XVII — Dr. Gr. Silași; 
Epistola (urmare); Noțiuni din economia domestică, — 
1. Dariu; Optă probe din ilustrațiunile cărții de rugăciuni 
«Mărgăritariulă sufletului» ; Casa de sub colină (urmare)
— Lucreția Frentiu ; Dorulă bădiții (poesiă) — Paulina 
C. Z. Rovinară; Diverse; Ghicitură de matematică.

SMjt" Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiann



GAZETA TRANSILVANIEINr. 231. 1886.

Ouraulu la buraa de Viona Bursa de BucurescI.
din 23 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 • • • 1^3 75
Rentă de hârtiă 5% . . 92 60 
împrumutului căilorfi ferate 

ungare......................... 151.50
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 11450

Bonuri rurale ungare . . 104.70
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zniști..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vinii ung........................98.—
împrumutul^ cu premiu

ung..................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 83.25 
Renta de arg. austr. . . 84.35
Renta de aurii austr. . . 114 — 
Losurile din 1860 . . . 138 90
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 866.—
Act. băncel de credita ung. 287.75
Act. băncel de credita austr. 280 20
Argintuia —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.90
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 

| Londra 10 Livres sterlinge 125.20

Cota oficială dela 6 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 92— 93 —
Renta rom. amorl. (5°/0) 94% 95—

» convert. (6%) 88— 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35 —
Credit fonc. rural (7%) . . 103% 101—

* n ii (5°/o) • 87% 87%
» » urban (7°/0) . . 100% 101%.
» > » (6%) . 92- 93%
» . » (5%) . . 83% 84%

Banca națională a României 500 Lei 1070 1075
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.% 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03-- 2.04

Cursulu pieței BrașovO
din 25 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.49 Vând. 8.51
Argint românesc .... . . » 8.45 » 8.50
Napoleon-d’orI................. . . » 9.90 » 9.92
Lire turcescl..................... . . . 11.24 » 11.26

Imperiali......................... . . » 10.24 » 10.26
Galbeni............................. . . » 5.89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 117.50 » 118.50

Ruble RusescI................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—100/o pe ană.

Nr. 842/1886.
a. f. sc. c. d.

Edictu de licitatinne.
5

M6ra din Entradam, proprietatea fondului scolastică cen
tralii alu. districtului NăsSudu, se va da pe dece ani începândfl din 
l-a Ianuariu 1887, în arendă la licitațiunea ce se va ținea acum și mi- 
nuendo dela prețuld de strigare de 3000 fl. v. a. arendă pe ană pană 
la suma ce o va afla de îndestulitdre subscrisa comisiune.

Licitatorii voru depune spre a put6 lua parte vadiulu de 300 fi. 
v. a. în bani gata s£u în hârtiă de stătu scăzute cu 10% sub cursulu 
dilei, însă nici decâtii preste prețulu nominalii. Timpulu licitațiunei cu 
gura se pune pe 31 Octomvre 1886 dela 9—11 6re înainte de amădl, 
în cancelaria administrațiunei primindu-se și oferte în scrisă pănă la în- 
ceputulă licitațiunei.

Condițiunile speciale se potu ceti aici în drele oficidse.
Din ședința, comisiunei administrătore de fondurile scolastice centrale 

din districtulit Năseudil în 17 Septemvre 1886.
Președintele: Secretarulă:

Ioană Ciocanii. Ioacliiniii Mureșianu.
Lâttam:

Beszterczăn, 1886 ăvi Oktober h6 10 ăn:
Br. Bânffy Deezso,

foispân, kirâlyi biztos. 2 —2

Lectiuni*

de pianu, cantu și limba francesă.
Mi permită a comunica onor, publicu, că primescu 

a instrui eleve și elevi pănă la perfecțiune în pianu, 
cantH și limba francesă.

Prenotări și lămuriri mai de aprope se dau în 
fiă-care di între 2 și 4 ore în Strada Scheilorti Nr. 109 
(parterm)

Alexandrina Majay.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (ția-rulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 7RANS*

Mersultl trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Bredealii-Butlapesta și pe linia Teiașii-A.ra«lft-Kii<lapest.a a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predeal â-Budapesta Budapesta—S’redealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenii 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibua

Trenii 
do pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnlbus

4.50
9.32

Timiștt

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulă de susi 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

( 
(

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
3.53
5.10
5.3C

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

Viena ;

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

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.06

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbBu 
Nedeșdu

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudfl 
Teiușă 
Crăciunelfi 
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timișfi

(
(

(
(

susC

11.00
11.19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.C0
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

T37
7.0?
7.43
8.11
8.41
9 21

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Trenii 
de 

persâne

9.34
11.26
1.38
2.06
2.17
2*40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Predealu

BucurescI

(
(

5.45
6.22
6.47

11.45
1

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

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

Teiușft- ^iradil-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Treni Tronă
omnibus omnlbus persâne persâne <le persâne omnlbw

TeiiașA 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Inlia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 ■ —
Șibotă 12.52 . — 4.50 SZ 01110 K 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar^dili 4.30 6.— 7.04
Siiaeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 69 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 Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

— ■— 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 —
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușft 1.29 1.41 —

Aradfi-Timișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trena
omnibus persâne mixt persâne omnlbus mixt

Aradtt 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 41
Timișdra, 9.02 — 9.08 Petroșenk 3.37 — 7.12

TimișAra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibua

1
de pers. omnlbus mixt

Timișdra 6.25 ___

1
5.00 Petroșeui 10 07 _ 6.10

Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Simeria 153 — 10.31


