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Din raporturile și informațiunile private, ce 

le primimă de-o bucată îndelungată de timpu 
dela amicii fdiei ndstre, vedem ii cu multă păre
re de rău și cu adâncă mâhnire, că în sînulă 
cărturariloril poporului nostru neghina neînțele
gere!, necum să se stârpdscă, cresce mereu în 
nisce proporțiunl înspăimântătdre, amenințându 
a îneca tdte rddele dobândite pănă acuma prin 
comuna conlucrare a fiiloră națiunei ndstre ze
loși și cu nobile sentimente.

Ar fi cea mai mare greșelă, când amă voi 
să ascundemă cangrena de care este atacată or- 
ganismulu nostru națională prin pasiunea de cârtii, 
ce din nenorocire a cuprinsă ca ună spirită ne
curată inimile prea multora din sînulă nostru.

Colo într’ună ținută se cdrtă tinerii cu bă
trânii, dincdce se cârtă bătrânii, dră mai la vale 
tinerii între ei. In unele comune se cdrtă preo- 
tulă cu dascălulă, în altele preoții între dânșii. 
Ună motivă întotdduna se găsesce și ddcă nu 
i se pdte imputa vre-unuia nimică alta, i se împută, 
că a fostă botezată la biserica aceea și nu la 
cealaltă.

Interesele și ambițiunile personale jdcă în 
aceste cașuri prea desă rolulă de căpeteniă. La 
interesulă comună națională, la românismu și la 
datoria ce o are fie-care din noi de a lucra pen
tru întărirea și apărarea lui, nici că se mai gân- 
descu. Cu o diabolică plăcere se combată de 
multe ori unii pe alții, fără altă motivă, decâtă 
că „de ce elu și nu eu“, „cine e X său Y ca 
să vină să pretindă dela noi ceea său ceea, ddră 
suntemă și noi așa de cu minte ca elă“. Se în
tâmplă adeseori, că și pofta mârșavă de câștigă 
și lăcomia de a trage totu jarulă la 61a sa se 
vâră printre noi, causândă amărăciune și strică
ciune nespusă și rumpândă sfintele legături ale 
bunei înțelegeri dintre frații de același sânge.

Avemă pe biroulă nostru o mulțime de co
respondențe, cari ne atestăză esistența releloru, 
de caii vorbimă. Ni se pare câteodată că amă 
ajunsă să putemu esclama, că unde suntă doi 
Români cu carte, acolo e și cărta și neînțelegerea 
între ei.

Când vorbimă de aceste neajunsuri ale 
vieței ndstre sociale, avemă în vedere isvorulă 
pasiuniloră personale, din care resărescu. Unde 
iese la ivâlă patima personală, acolo certa este 
naînlăturabilă.

Alta este când neînțelegerea se nasce din 
causă că față cu scopurile comune naționale unii 
său alții refusă cu totulă concursulă loră, nu 
voră să se supună datoriei naționale, ba pdte 
trecă chiar în tabăra contrariloră causei comune 
și atacă pe ascunsă seu pe față interesele năstre 
naționale.

In asemeni cașuri este chiar o sfântă dato
ria, pentru fie-care Română bine sâmțitoru să de- 
masce pe asemeni egoiști uneltitori și să-i tragă 
la răspundere înaintea obștei naționale. Aici nu 
mai p6te fi vorbă de neînțelegere, ci numai de 
luptă pentru înlăturarea răului și salvarea inte
resului comună.

Ddr. lucru tristă, cărturarii noștri de obi- 
ceiu să cdrtă întrs dânșii numai pentru nimicuri.

Și care este resultatulă?
Pe când se cdrtă X cu Y, pentru că unulă 

vrea să fiă mai înțeleptă ca celălaltă, unulă in
vidiază pe celălaltă, stându’și astfelă în cale și 
împiedecându-se în orice lucrare pentru binele 
comună națională, adversarii ndmului românescă 
își facă trebile și ocupă posițiune după posițiune 
din tărâmulă nostru.

Cea mai mare nenorocire cade pe capulă 
aceloră comune său ținuturi, unde preoții înșiși, 
cari suntă chiămați a sfătui poporulă și ai pre- 
merge cu esemple bune, se cdrtă ei între ei.

Nici o armă, din câte le folosescă dușmanii 

causei românesc! cu atâta dibăciă în contra ndstră, 
nu este așa de venindsă, ca arma intrigeloră 
confesiunale.

Este o rușine pentru vdculă în care trăimă 
a mărturisi, că dușmaniloră noștri le succede 
încă prea de multe ori a ne desbina prin intriga 
confesională, paralisându-ne puterile în lupta na 
țională.

Amă pută se citămă mulțime de comune 
unde se află câte doi său și mai mulți preoți 
maghiari de diferite confesiuni: romano-catolici, 
reformați, calvini ș. a. der, spre onărea națiunei 
maghiare fiă disă, nu cunăscemă casă ca deose
birile religionare să fi creată între preoții ma
ghiari scisiuni și neînțelegeri, cari să-i fi făcută 
incapabili de a lucra în unire pentru binele co
mună națională ală poporului loră.

Noi Românii de aici n’avemă atâtea confe
siuni ca Maghiarii, suntemă legați prin ritulă 
nostru, prin caracterulă națională ală celoră două 
biserici ale ndstre și prin tradițiunile ndstre re
ligionare.

De ce dăr în multe părți nu se potă suferi 
între dânșii preoții dela o biserică, cu preoții 
dela cealaltă ? De ce neînțelegerea dintre ei se 
străplântă și pe terâmulă luptei comune pentru 
binele poporului ? Ce au păcătuită țăranii noștri 
dintr’o comună său alta, ca din causă, că pre
oții loră privescă unii la alții cu frunțile încre
țite, ei să n’ajungă a avă o scdlă cum se cade, 
ba să fiă în periculă a li se impune susținerea 
unei scdle maghiare. Ce-și voră gândi bieții 
dmeni când voră vedă că nici dela Sibiiu, nici 
dela Blașiu nu le vine mântuire pentru scdla 
loră românăscă și că Ungurulă trebue să viă 
și să le facă scdlă?

Nu așa au trăită preoții noștri mai de 
multă. Atunci nu se ținea unulă mai pre susă 
ca celălaltă, nu se certau între dânșii ca acum 
în multe locuri, ci îi lega legătura iubirei fră
țesc! și pân’ la o picătură de sânge se luptau 
umără la umără pentru drepturile naționale. Pre
oții români cei bătrâni celebrau la olaltă la câte 
o înmormântare, la câte ună maslu, său mergeau 
împreună cu procesiunea la botezulă Domnului, 
la ispasă și la Rusalii eșiau totă la olaltă și nu 
esista nici ună conflictul între ei din causa deo- 
sebirei de confesiune. Fiă-care își iubea confe
siunea și toți împreună se iubeau ca Români, 
ca fiii aceleiași națiuni.

Și acum? Unde amă ajunsă cu cultura, cu 
care ne lăudămă?

Să ne răspundă dmenii drepți și nepreo
cupați dăcă certele și neînțelegerile nenorocite 
ale timpului de față nu suntă nutrite mai multă 
chiar de cătră unii din aceia, cari în esercitarea 
misiunei loră evangelice, ară trebui să propage 
numai iubirea și buna înțelegere între frații de 
același sânge, să o propage mai alesă când e 
vorba de a apăra poporulă de încălcările celoră 
ce tindă a-i răpi limba- și națiunalitatea română, 
fără de care nu mai pdte esista Metropoliă ro
mână nici la Blașiu, nici la Sibiiu.

Dăr ce se mai dicemă, când trebue să ve- 
demă că în multe locuri nici între preoții ace
leiași confesiuni nu esistă armoniă și înțelegere ? 
Ce se (jicemă, când trebue să aucjimu de multe 
ori că se cdrtă între dânșii, ca jidovii la târgă?

Și dre stau mai bine lucrurile între cărtu
rarii noștri mireni? Nicidecum, Și în sînulă 
loră întâlnimă prea adeseori aceleași pasiuni per
sonale aceleași porniri nenorocite.

Și pentru ce atâta invidia, cdrtă și des- 
binare ?

De obiceiu pentru lucruri de nimica. Din 
nimică se nasce cdrtă și cu nimică se alegă 
și unii și alții.

Pănă când acesta paralisare a puteriloră 
ndstre? 6re se nu fimă noi în stare, cu multa 

învățătură cu care ne lăudămă adi, a înțelege* 
că certele și desbinările ne sărăcescă și ne tică- 
loșescă ?

Pressa și bugetultt. Ungariei.
Bugetulă Ungariei formeză adi evenimen- 

tulă dilei. Espunerea ministrului de finance 
Szapary a produsă o penibilă împresiune nu 
numai în Ungaria, ci și în Austria. Chiar fo
ile guvernamentale unguresc! suntă nevoite să 
mărturisdscă, că financele Ungariei au ajunsă în 
celă mai critică stadiu și că deficitulă ordinară 
de 22 milidne va trece peste 36 de milidne.

„Pester Lloyd“, care e chemată să tămâ- 
ieze guvernulă tiszaistă în limba germană pen
tru străinătate, în fața cifreloră din espunerea 
de motive a bugetului, e neputinciosă a lăuda 
starea financiară și scrie în numărulă său dela 
31 Octomvre :

In camera deputațilorâ domnea o atmosferă pâ- 
clăsă când contele Szapary începu espunerile sale și o- 
ratorulă se vedea, că e cuprinsă de simțământulă unei 
adenci neplăceri. Rareori audia aprobări de pe băncile 
dreptei, ăr stânga îlQ întrerupea. Intrega cameră însă 
scia, că espunerea ministrului trebue să însemneze nnă 
punctă de schimbare în financele Ungariei și pote că în 
tătă administrațiunea țării... căci nimicii n'ar putta sub
mina așa de sigurii creditulu terii, decâtil decă amil re- 
mânea în situațiunea ce o descrie ministrulă și decă am 
întârzia ună momentă măcară d’a recuuosce și d’a măr
turisi pe față deplina ei seriositate și d’a ne supune tu
turora consecințeloră ei. 0 sumă de 41 milione nu se 
păte acoperi din dările contribuabililoră. Pentru 5 miliăne 
se voră vinde moșii d’ale statului și se va face și ună 
împrumută de 18 miliăne. Starea economică a popo
rului e rea, politica internațională încurcată, dările di
recte în regresă, prin urmare de tote astea trebue să 
ținemă sămă.

Decă amă pricepută bine espunerea, ministrulă se 
ocupă cu idea d’a face o esențială reducere în tătă ad
ministrațiunea. Vetjl bine, tocmai espunerile ministru
lui trebue să deștepte îndoiălă, că 6re o astfelă de re- 
ducțiune, fiă făcută chiar în celă mai mare stilă, ar fi 
în stare să umple golurile în financele statului. Minis
trulă dice că cheltuelile administrațiunei s’au mărită dela 
1878 cu 15 miliăne, care s’au adunată prin sporirea dă- 
riloră. Massa cetățeniloră statului ungară nu stă nici 
decum strălucită. Trebue să se ia măsuri d’a se crea 
venituri noue statului. Se voră spori dările de trans
portă , dăr ne’ndoimă că stările de acji permită acăsta. 
Se voră spori dările pe timbre, de și au crescută pănă 
adi destulă de robostă ; acesta’i ună pasă mai departe 
în ominosulă sistemă d’a procura din justiția venite sta- 
tnlui. Tote acestea și alte economii dovedescu că amu 
verîtu mâna pănă în cele mai depărtate isvore, ca se 
sanămu calamitățile ndstre financiare. 0 parte din că
ile ferate vicinale nu se voră mai administra de stată. 
Ultima măsură e sporirea veniteloră din impositulă de 
tutună.

Cu tăte astea, ministrulă nu e mulțămită cu aceste 
măsuri și dice, că decă nu se va reduce serviciulă ad
ministrativă, voră fi necesare măsuri multă mai radicale 
care cu greu se voră suporta. Asta ar fi o amenințare, 
ca și. cum ministrulă ar voi să apeleze la representanții 
poporului, Mizeria financiară din Ură alter&ză nu nu
mai ordinea financeloru nâstre, ci atacă chiar rădecinile 
statului nostru, care atârnă de independența nâstră fi
nanciară.

„Neue Freie Presse“, care totdduna a luată 
în apărare guvernulă tiszaistă, e nevoită să re- 
cundscă și să critice aspru starea financiară a 
Ungariei, în numărulu său dela 31 Octomvre. 
Se miră cum de bursa din Viena pdte remunera 
o adminisfrațiă atâtă de rea ca cea ungurdscă, 
mărindu’i valorile. Deficitulă de 22 milidne 
cu împrumutulu de 18 milidne, cu acoperirea 
unoră cheltueli de 10 milidne, cu acoperirea 
creditului suplimentară anunțată de 3 milidne, 
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are să se urce la 60 miliâne. Apoi con
tinuă :

Are bursa 6re causă de a se bucura, când o țeră 
care și-a câștigată conducerea politică a monarchiei, îșî 
prădăză cele mai bune puteri ale ei, urcă veniturile, 
împovărăză în modă nesuferită pe cetățenii săi,' și cu 
tote aceste altă resultată nu p6te dovedi, decâtă o pro- 
gresiune repede a datoriiloră, decâtă amenințătârea crisă 
economică? Decă ar fi numai atâta. Să se cetăscă nu
mai expunerea oficială a preliminarului, și se va con
vinge ori și cine, că asigurările sărbătoresc! ale guver
nului nu dau cuvenita garanțiă pentru o reformă a po
liticei financiare, se va convinge ori și cine, că drumulă, 
care a dusă la trecerea peste douădeci și două milione, 
încă nu a fostă părăsită...... Datele oficiale suntă o măr
turisire, că prelîminarulă acestui ană stă pe ună temeiu 
neadevărată, că deficitulă preliminarului e cu multă 
mai mare...

Să plătesce ca să cetescă omulă ună bugetă un- 
gurescă. Să-lă vedemă p’acela, care s’a decisă în pri
măvara anului curentă. Acesta e vestitulă capitală ală 
datoriiloră de stată, care decă se socotescă și presta- 
țiunile căiloră ferate de stată, și ale celoră private ga
rantate de stată, se suiă la o sută optdecî, de miliâne. 
Acăstă sumă îngrozitore nu cuprinde însă tote îndato
ririle anuale. O numărare fugitivă arată, că in ascunsă 
se mai află datorii de diferite categorii încă ale celoră 
18 resorturi, și cari datorii afară de Ungaria cu greu 
voră fi cunoscute. Motivarea acestoră datorii e câte 
odată de totă comică. Pentru vendarea în grabă a 
moșiiloră statului a contrasă ministerulă de finance o 
datoriă de scrisuri fonciare, pentru înființarea unui apă- 
ductă în folosința universității din Clușiu erășî se cere 
ună credită anumită, și așa se contracteză pe acăstă 
cale ascunsă miliăne și erăși miliâne... Ministrulă de 
culte e mai alesă unu făcetoră pasionată de datorii, și 
numai în resortulu seu figur&eă mai multă ca 12 soiuri, 
de împrumuturi,. Totă aceea fisionomiă străină pdrtă și 
investițiunile. Fiăcare carte ce se procură își are îm
părțirea în resortulă acesta; și acăsta nu e exagerare, 
ci adevăru limpede. îngrădirea facultății de medicină, 
arangiarea unei grădini pe lângă institutulă fisicală, pro
curarea unoră microscope, întregirea bibliotecei univer
sității din Clușiu, tdte acestea suntă vestitele învestițiuni, 
cari nu se alătură la deficilulă comună căci, vedî Domne, 
sporescă averea națională. Cu o astfelă de metodă de 
a expune bugetulă, tote se potă dovedi, fiăcare se pdte 
înșela, care nu are noroculă de a vede afacerile cu ochii, 
tote se potă dovedi, chiar și presupunerea absurdă, că 
contele Szapary e ună mare și bună ministru de finance. 
Apoi în bugetulă espusă e o mare lipsă de sistemă, așa 
încâtă cu greu se p6te cineva orienta. Acoperirea cu 
erbă a unui mică locă, odată se induce sub pomposulă 
titlu: erogate transitorice, er de altădată vedemă indusă 
acestă opă ală artei grădinăritului cu mare pompă ca 
investițiune. Traista de scolă a băiețiloră conține și ea 
o sumă de astfelă de învestițiuni, și e de mirată, cu ce 
puțină calculă se guvernăză astătji lumea.

Dâr bursa se veselesce într’ună momentă când în
suși parlamenlulă ungară e pătrunsă de seriositatea si- 
tuațiunei și nu să păte sustrage dea puternica impre- 
siune ce a produs’o bugetulă. Cum are să se stîrșăscă 
acăsta? Contele Szapary e deja adi nevoită se anunțe, 
că ărăși s’â trecută peste preliminară, și trebue însuși 
să admită, că bugetările sale, profețirile și așteptările 
sale suntă numai de o valore fărte problematică. Ce să 
cjică omulă la acestea, că în Ungaria chiar acele venituri 
se prelimineză mai multă, pe care d. Dunaievski, care 
încă nu e ună pesimistă, le-a expusă în bugetulă său 
prin sume mai mici? S’au întrecută și cele mai rele te
meri, ce le aveau omenii cu privire la preliminară.

Jntr’ună ană, când proprietarii de moșii au cele 
mai mari nedumeriri și au să lupte cu cele mai grele 
perplexități, așteptă contele Szapâry ună venită mai 
mare dela dările directe precum și dela timbre și com
petențe. După o periodă de abia (jece ani Ungaria se 
află în același periculă, din care a mântuit’o bătrânulă 
Ghyczy... Basa creditului se clătină. Deficitulă a cres
cută grozavă, datoriile suntă deja apăsătâre, și ar fi cea 
mai mare norocire pentru Ungaria, decă și-ar găsi și as- 
tădl omulă, care ar pune stavilă primejdiei, pănă nu e 
încă târziu. Astfelă nu mai merge. Numai nebunii potă 
să creadă, că capitalulă austriacă seu celă europănă va 
întinde Ungariei pe ană vre-o șese^eci de miliăne.. . . 
Răulă pretinde o cură radicală și numai atunci pote 
dispără, decă Ungaria va subordona acestui scopă su
premă întrăga sa direcțiune politică, administrația sa 
și viăța sa publică. Avea-va 6re d-lă Tisza, avea-va par- 
lamentulă ungară acea putere morală, ce o pretinde ună 
asemenea momentă? Ne tememă, că în Ungaria Omenii 
nu pătrundă îndestulă importanța situațiunii... Omenii se 
voră acăța de lucruri exteriore. Contele Szapary afirmă, 
că elă nu va procede in anulă viitoră la dotațiunea cas- 
seloră. De câteori n’amă trebuită noi să audimă aceste 
promisiuni gâle? Ministrulă de finanțe însuși declară, că

împrumutulă e inevitabilă. Ce are a face, dăcă se va 
contracta cu vre-o câte-va luni mai curendă său mai 
târdiu? Monarchia stă în fața unei trebuințe de credită 
de nouăzeci de milione, și noi admirămă curagiulă, cu 
care întâmpină bursa ună asemenea faptă, indolența cu 
care aprețiază nouăle treceri peste bugetulă ungurescă 
și mărimea deficitului... Suma necesară însă, care nu se 
acopere din dări, ci din înmulțirea datoriiloră, se va urca 
la aprope șâse-deci, de miliâne. Acăstă încurcătură s’a 
ivită în timpă de pace, fără nici ună evenimentă extra
ordinară.... Să ne închipuimă, că pănă la finea anului 
viitoră nu se va schimba în Ungaria nici măcară ună 
firă de pără. Care va fi consecința ? Chiar să nu se 
învoăscă împrumutulă cassei, deficitulă încă totă va 
face patruzeci de miliăne și totă așa va merge mai de
parte, pănă cândă în Ungaria va învinge părerea, că 
splendorea politică se întunecă, dăcă sdruncinarea finan
ciară devine periculâsă pentru independență.... Mai e 
încă posibilă o schimbare, dâr ajutorulă aternă de pre
vederea miniștriloră unguri, că ună programă financiară 
ce n'are altă razimă decâtă posibilitatea unui împrumută, 
are să fiă urmată de cele mai periculose consecințe.

Austro-Ungaria și România. j
„Economia Națională11 din Bucuresci ce a- 

pare, după cum se scie, sub direcțiunea directă 
a d-lui Aurelianti, despre care se 4^cei c& va 
numitu ministru de comerțti, scrie:

Ceea ce caracteriseză în generală articulele din 
»Pester Lloyd“ este de a arunca asupra României tâtă 
răspunderea pentru neajunsulă și perderile ocasionate de 
lupta vamală iscată între cele două țări vecine. Cre- 
demă că faptele petrecute cu oeasiunea negociațiuniloră 
dintre România și Austro-Ungaria pentru încheierea unui 
tractată de comerciu voră fi convinsă și pe cei dela 
Pesta, că neînțelegerea dintre cele două țări vecine a 
provenită din pre marile pretensiuni ale delegațiloră 
austro ungari. Și cine se mai îndoesce despre acesta 
nu are decâtă să recetescă documentele publicate în 
Cartea Verde a guvernului română. Cu tâte acestea 
pressa oficiâsă dela Pesta nu înceteză cu învinuirile la 
adresa României.

Amă declarată și declarămă, că guvernulă română 
a fostă insuflată de cea mai mare dorință pentru a a 
junge la o înțelegere cu monarchia vecină; că elă nu 
și-a făcută ilusiune asupra resultateloră păgubitâre ce 
va aduce ruptura dintre noi și auslro-ungarl. Noi nu 
ne-amă fălită că amă ruptă negociațiunile începute; din 
contră, ne-a părută rău, că n’a fostă putință a ne 
înțelege.

Tâte suntă de prisosă pentru cei dela Pesta; ei 
urmâză a ne adresa imputări si, ceea ce este culmea 
neadevărului, presupună că ne căimă și amă începută 
a ne pocăi de greșclele năstre.

Cetitorii noștri își aducă aminte, că de abia se în
cepuseră negociațiunile la Bucuresci și guvernulă austro- 
ungară luase deja disposițiunl pentru denunțarea con- 
vențiuniloră tarifare încheiate între direcțiunea căiloră 
ferate române și administrațiunile căiloră ferate austro- 
ungare. In același timpă se lucrase pe lângă societatea 
de navigațiune pe Dunăre ca să facă tâte greutățile po
sibile pentru transportarea producteloră române. Cu 
alte cuvinte guvernulă austro-ungară luase măsuri pentru 
a întrebuința mijlocele de transportă ca o armă de 
luptă vamală contra nostră. Noi amă stată liniștiți; 
amă lăsată pe vecini nu numai să ne amenințe, dâr 
chiar să-și pună în lucrare planulă de bătae. Ură natu
rală însă ca în același, timpă să căutămă a îndrepta 
productele nostre în alte direcțiuni pentru a ajunge la 
destinațiune. Două mijloce nu era deschise: calea de 
apă și transportulă pe căile ferate rusesc! pentru a a- 
junge în Germania. Nu sciu ce va fi lucrată guvernulă 
română pentru acestă sfârșită ; se vede însă că a lu
crată bine, de 6re ce ne pomenimă, că de odată gu
vernulă austro-ungară ia disposițiunl pentru a revoca 
denunțarea tuturoră tarifeloră unioniste române; cu alte 
cuvinte revine asupra decisiunei de a ne face impo
sibilă transportulă pe căile ferate ale monarchiei.

„Pester Lloyd“ se folosesce de acăstă ocasiune și 
așterne cu îngâmfare în colânele sale, că prin acăstă 
măsură Austro-Ungaria a făcută o mare concesiune Ro
mâniei, mai mare decâtă tâte, de orece prin denunțarea 
convențiuniloră de căi ferate, noi nu mai putemă tri
mite mărfuri în Germania prin Austro-Ungaria. Uită, să 
vede, „Pester Lloyd“, că noi nu esportămă, din neno
rocire mai nimică pentru Germania, că în anulă 1884 
de abia amă putută desface prodncte române în acea 
țără pentru 800 mii lei; că în 1885 de abia amă tre
cută pentru 2 miliăne. Este adevărată, că denunțarea 
convențiuniloră ar fi contrariată espediarea mărfuriloră 
germane spre România; și dăcă astădi Austro-Ungaria 
a revocată măsura ce luase, apoi printr’acăsta a făcută 
concesiuni Germaniei, ăr nu României. Negreșită că și 
pentru comerciulă nostru revocarea măsurei va aduce 

6re care înlesnire; însă nu putemă admite, că printr’a
căsta ni s’a făcută o mare concesiune. Dăcă conce
siune este, apoi ea s’a făcută în primulă locă interese* 
loră căiloră ferate austro-ungare și ală doilea intereseloră 
germane.

Și dintr’acăstă închipuită concesiune făcută Româ
niei. lui .Pester Lloyd" îi place a deduce că acăsta pote 
să fiă resultatulă conferințeloră urmate în luna trecută 
intre d. ministru Sturza și miniștrii monarchiei vecine. 
Noi nu scimă ce voră fi convorbită miniștrii; ceea ce 
scimă este, că nu ni s’a făcută concăsiune atâtă de 
mare pentru ca oficiosulă dela Pesta să facă atâta casă 
din acesta.

Ca urmare diarulă din Pesta spune, că România 
a începută să simță. consecințele răsboiului vamală ; că 
nu are unde să-șî vîndă grânele, deși recolta din anulă 
acesta este mediocră; că n’a reușită în comerciulă de 
vite spre Apusă; și ca conclusiune adaoge: România 
sufere mai multă decâtă noi din causa situațiunei actuale. 
Același cântecă: România se ruinăză pentru că i s’a 
închisă granița austro-ungară; România nu este în stare 
să-și creeze o industriă; deci, România să renunțe la 
pretențiile sale și să primăscă propunerile Austro-Un- 
gariei.

Nu este esactă, că suferimă mai multă decâtă ve
cinii noștri; că resimțimă perderi, acăsta este naturală 
pentru o epocă de transițiune; dăr că nu ne putemă 
desface grânele, cifrele mișcărei porturiloră nâstre des- 
mintă acestă aserțiune. încâtă despre vite, ne mirămă 
că cei dela Pesta mai atingă acăstă cestiune, ei cari ne 
închiseră granițele chiară în timpulă când convențiunea 
era în vigăre.

N’au pretinsă Românii că ei voră pută întemeia o 
industriă națională în câteva (jile; ei însă au susținută 
și voră susțină, că România trebue să-și prepare și alte 
industrii pe lângă cele esistente, și peste acăsta trebue 
să aibă o politică economică protectore.

Nu este esactă, după cum însămnă .Pester Lloid», 
că României îi lipsesce activitatea industrială, capitalu
rile și cultura, factorii necesari pentru a crea industria, 
Avemă totă ce ne trebue, pentru a ne întemeia o indus
triă potrivită cu împrejurările în care ne aflămă. Noi 
nu aspriămă a înființa de o dată o industriă ca aceea 
a țăriloră înaintate; ne cunăscemă prea multă țăra pen
tru a susțină asemenea absurditate. Susținemă însă, că 
nu suntemă mai pre josă de câtă alții pentru a avea o 
industriă ca cea esistentă în Transilvania și unele părți 
ale Ungariei. De aceea nici n'am cerută și nu ceremă 
protecțiunea de câtă pentru acele fabricațiuni ce se potă 
întemeia în Bomânia; pentru restă tarifulă nostru este 
dintre cele liberale.

Terminândă, „Econ. naț.« 4*ce: Pe câtă timpă cei 
din Austro-Ungaria voră persista în pretențiunile loră 
pe cari au provocată ruperea negociăriloră, îi putemă 
încredința, că nu se voră afla guvernă și cameră, caretsc 
pâtă încheia vre-o convențiune comercială cu monarchia 
vecină.

Reuniunea femeilorii române din 
comitatulu Huniadorei.

(Urmare și fine.)
După acestă frumosă discursă, conferința, ca elec- 

trisată a trecută la [desbaterea statuteloră lucrate de 
comisiunea alesă la 8 Septemvre și trecendă din para- 
grafă în paragrafă și discutândă cu viu interesă punctele 
mai esențiali, le-au primită cu puține modificări, așa 
precum au fostă elaborate.

Primindu-se și respective statorindu-se statutele, 
s’au începută înscrierile membriloră pe basa statuteloră 
deja primite. Resultatulă inscrierei — după cum am 
aflată, — este că s’au Insinuată 16 membre fundatâre 
cu taxa de 10 fl. odată pentru lotdâuna, 17 membri or
dinari cu taxa anuală de ljfl. și respective 5Jfl. odată pentru 
totdeuna și 18 membri ajutători cu o taxă de celă pu
țină 50 cr. pe ană.

Din taxele solvite au intrată la 250 fl. Pănă se 
făceau insinuările și conscrierile, o comisiune compuse o 
listă a comitetului ce avea să se aleagă.

După redeschiderea ședinței, copferința, între viue 
urări de ,s£ trăiăscă», a ’âlesă cu aclamațiune:

1. Președintă pe d na Ana Petco, n. Șiandoră. 2. 
Vice președ. pe d-na Imcreția Olariu, n. Costa. 3. Cas- 
sară pe d-na Elena II. Longină, n. Popă. 4. Controloră 
pe d-șora Vilma Moldovană din Deva.

Membre ordinare în comitetă: 5. d-na 
Catarina Drăghiciu, n. Moldovană. 6. D-na Catarina 
Olariu, n. Orbonașiu. 7. D-ra Maria Nicâră, n. Muntânu. 
8. D-na Elena Simionașă, n. Șiuluță, din Deva. 9. D-na 
Victoria Erdilyi, n. Bordoși. 10. D-na Maria Popă, n. 
Câzană, din Orăștiă. 11. D-na Maria Rațiu, n. Todo- 
șianu. 12. D-na Aurelia Bontescu, n. Barițiu din Hațegă. 
13. D-na Ana Truția, n. Bonciu din Baia de Crișiu. 14. 
D-na Aurelia Demiană, n. Romanu din Bradă. 15. D-na 
Maria Crainică, din Dobra. 16. D-na Elena Tulea, n. 
Șiocanderu din Huniădâra. 17. D-na Maria Păcuraru.
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In săptămâna acăsta au plecată din Iași 80 de Evrei 
ducendu-se la America.

18. D-na Lucreția Borha, n. Rațiu din Iliam. 19. D-na 
Laura Radicu, din Petroșienl.

Membre suplente în corni tetăl 20. D-na 
Maria Herbai, n. Șiocanderu. 21. D-șora Letiția Papiu, 
22. D-șâra Olivia Petco, din Deva.

Secretari: 1. D-lă Petru Drăghiciu, jun. 2. D-10 
Augustinu Nicdră.

ArchivarO: 1. D-10 Iuliu Herbaiu. 2. D-nulii 
Alexandru L. Hosszu.

Bărbați de încredere: 1. D-nulQ Ioane Papiu,
2. D-nulO Dr. Lazctră Petco. 3. D-nulO Iuonu Simionașu. 
4. D-1Q Alesiu Olariu. 5. D-nulii F. Hosszu Longinu. 6 
D-nulii Dr. Iuonu MihuF'fiP’

După alegerea comitetului, d-10 Ioane Papiu bine- 
cuventândO resultatulO conferinței mulțumesce inițiatorie- 
lorfl și face propunere, ca să li se voteze mulțumită 
protocolară.

Așa s’a înauguratO „Reuniunea femeiloru române 
din comitatulă IIuniădâraA.

Dee cerulO, ca să fiă într’unO ceasă bunO!
Române] din comitatulă Huniadârei! Grăbiți sub 

mândrulO stindardO alO nouei reuniuni și faceți ca sco- 
pulO ei să se potă ajunge câtă mai curendă!

Așa să fiă 1
Corespondentul u.

SOIRILE DILEI.
LJnfl nou soiu de funcționari e prevădutO pentru 

anulO viîtoră în bugetulO ministerului de interne. SuntO 
seoretarii fișpaniloru împărțițî în trei classe: cei de cl. 1 
cu lâfă anuală de 1000 fl. și bani de cvartirO 300 fl., 
cei de cl. II 900 fl. și 300 fl.; cei de cl. III 600 fl. și 
200 fl. — Pe cine va fi avândO să mai pricopsâscă d-10 
Tisza în contulO contribuabililorfl?

—x—
In afacerile privitore la alegerile de deputați au so

sită la Curia din Pesta 276 reclamațiuni.
—x—

Citimă în «România Liberă»: piarulO «Figaro" din 
Parisă dice, că pentru Tronulă bulgară este candidată 
alu doilea fiu ală principelui Cuza. Acăstă candidatură 
s’ar fi lansată la Franzensbad cu ocasiunea căsătoriei 
fiicei d-lui de Giers cu d. »Rosetti Solescu.“

—x—
Archiducele Carolu Salvatoru a inventată ună nou 

sistemă de pușcă repetitâre.
—x—

Procesulu criminală intentată la tribunalulă din 
Suceva în contra proprietarului Luca Creangă din Ro
mânia s’a sistată la ordinulă pră înaltă ală M. S. împă
ratului și inculpatulO s’a eliberată, scrie .Revista Poli
tică*. Procesulă se pricinuise din causa unei certe de 
teritoriu.

—x—
Fabrica de tutună din limișora a arsă. Pagubele 

se urcă la milione.
—x—

Din Viena se telegrafiază, că ună adunăloră de 
cârpe, cătjendă bolnavă Duminecă, a murite după câteva 
ore de suferință. Băla sa presentândă simptomele cole- 
rei, s’a procedată la o autopsiă din care s’a constatată 
că a murită de colera asiatică.

—x—
In fabrica de dinamită din Pojunu s’a întâmplată 

o esplosiune. Șăpte âmeni au fostă răniți de mârte, 
dintre cari unulă a și murită; nu e speranță că ceilalți 
voră scăpa. Edificiulă încă a suferită pagube.

— x—
Căpitanulă cl. I PantelimonO Lucuța dela regimen- 

tulă de infanteria 5 a trecută în pensiune stabilindu-se 
în Sibiiu.

—x—
In Viena a arsă ună magazină ală societății de 

navigațiune pe Dunăre. In magazinO se aflau vr’o 32,000 
de saci cu făină și fructe.

—x—
Regele României a primită din partea Regelui Sa- 

xoniei o scrisâre, prin care îi notifică căsătoria nepo- 
tei sale principeseijMaria Iosepha, fiica fratelui său, a prin
cipelui George, cu archiducele Otto de Austria.

—x—
In comuna Alibunară din comitatulă Torontalu, 

servit orulă scâlei serbescl de acolo Sava Miatov ajunse 
în cărtă cu sâcră-sa Kida Dadici. S6cra mâniată luă 
revolverulă din părete și împușcă pe ginere-său, care 
după câteva minute muri. Socra ucigașe fu arestată.

—x—
Afacerea dela academia agricolă din Altenburg s’a 

aplanată, cum se (jice in avantagiulă studențilorO, prin 
procederea cu tactă a directorului.

—x—
Scâla din Târlungeni s’a închisă din causa tusei 

măgărescl ce bântue acolo.
—x— 

APELU,
cătră onorații alegatori din fostulă comitată al Severinului.

A sosită timpulă, ca să ăsă din representanța comi- 
tatensă acei representanțl, cari suntă aleși de 6 ani și 
aceia, cari au fostă aleși numai pănă în anulă curgătoră.

Numărulă acestora este jumătate din numărulă re- 
presentanțiloră aleși.

In loculă acestora se voră alege alți representanțl 
și anume: Luni, Marți și Mercuri în 8, 9. și 10 Noemv. 
căi. nou (27, 28 și 29 Octomvre căi. veehiu) a. c.

Alegerile se țină totă în locurile de mai nainte adecă: 
In Caransebeșă, unde se alegă 3 repres.; Ruskberg, 

se alegă 2 repres.; Ferdinandsberg, 4. repres.; Caran- 
sebeșulă nou, 5. repres,; Cârpa, 2. repres.; Slatina, 4. 
repres ; Terogova. 2. repres.; Mehadica, 4. repres.; Cornea 
4. repres.; PrigorO, 4. repres.: Bozoviciu, 4. repres.;; 
Dalboșețl, 4. repres.; Mehadia, 4. repres.; Orșova, 2. 
repres.; și Bersasca, unde se alegă 2 representanțl.

Ordinea în care se țină alegerile este următorea:
I. Luni în 8 Noemvre căi. nou (27 Octomvre căi. 

veehiu) în: Ruskberg, Cârpa, Slatina, Teregova, Bozoviciu 
Orșova

II. Marți în 9 Noemvre eăl. nou (28 Octomvre 
cal. veehiu) în: Caransebeșă, Caransebeșulă nou, Cornia 
și Prigoră.

III. Mercuri în 10 Noemvre căi. nou (29 Octomvre 
căi, veehiu) în: Ferdinandsberg, Mehadia, Berzasca, Dal- 
boșeșll și Mehadica.

Alesă pole fi totă alegătorulă, care nu cade sub 
escepțiile §-lui 23 ală art. d. I. XXI din 1886.

Aceia, cari esă acuma din representanță, potă fi 
realeșî.

In congregația comitatensă ținută în 27 Octomvre 
căi. nou a. c. s’a hotărită, ca primăriile comunale și 
notariatele cercuale să fiă îndatorate a lăsa pe fiăcare 
alegătoră să vatjă lista alegătoriloră și să-ș' pâtă decopia 
din ea toți alegătorii din comună.

In înțelesulă legii fiecare alegătoră este liberă de 
a alege de representanțl pe aceia, pe cari îi vrea den- 
sulă după cugetulă curată ală său, și nimenui nu-i este 
ertată de a sili, seu de a amenința pe cineva, ca să 
alăgă pe altulă, decâtă pe celă ce îlă vrea alegătorulă.

Pe temeiulă acesta noi facemă apelă cătră D-v6stră 
alegătoriloră. ca să alegeți bărbați de aceia, pe cari îi 
cunosceți de bărbați cu pricepere, de omeniă și cu inimă 
bună cătră poporă; bărbați, cari [îi cunâsceți că s’au 
luptată și pănă acuma pentru binele poporului; bărbați, 
cari nu atârnă dela nimenea și nu se temă a apăra tot- 
dâuna interesele D-vâstre.

Mai departe, noi dorimă ca D-v6stră să alegeți re
presentanțl de aceia, cari suntă în stare materială mai 
bună, ca să pâtă merge Ia Logoj în reședința comita
tului pe spesele loră, de câte ori se țină congregațiuni 
comitatense.

Făcândă D vostră aslfelă nu vătămați pe nimeni, 
ci vă folosiți numai de drepturile D-vostră garantate tu- 
turoră cetățeniloru prin legile terii, care suntă sancțio
nate de Maiestatea Sa.

Apoi este dreptă, că D-vdstră, cari mai cu sâmă 
purtațî sarcinile statului, plâtindă dare dândft ostași fă
cândă drumuri ș. a. să vă bucurați celă puțină de a- 
ceste binefaceri, neconturbați și neîmpedecați de nimenea, 
cu atâtă mai puțină de diregători, a căroră datorință 
este a apăra dâr nu a zădărnici drepturile cetățeniloră.

In fine, precum a ți dovedită pănă acuma la iote 
alegerile, că vă cunâsceți interesele D-vostre, că aveți 
inimă pentru binele comună; că vă cnnâsceți și vă 
prețuit! bărbații, cari s’au luptată și se luptă pentru bi
nele poporului nostru; dovediți și acuma, că n’ațî scă
zută în virtuțile cetățenesci, că nu sunteți mai slabi de
câtă mai nainte. D-vâstră, cari a-ți apărată tronulă și 
patria pe tote câmpurile de bătăliă, apărați-vă acuma 
dreptulă D-vâstre 1 Mergeți cu toții la alegere în bună 
înțelegere, în pace și in linisce.

Mergeți și vă alegeți de representanțl bărbați de 
aceia, pe cari vi-i spune cugetulă D-vâstre celă curată, 
și Dumnedeulă străbuniloră noștri ne va ajuta!

Caransebeșă, în 31/19 Octomvre 1886. 
Gomitetulă centrală electorală.

Iraiană Doda, președinte. Iuonu Ionașiu, notară.

Din comitatulă Solnocă-Dobeca, 28 Octomvre 1886.

(O ceremonia religiosă). E vorba de sânțirea unei 
cruci, ună lucru prea comună și cu tote acestea de rară 
eventualitate, pentrucă e vorba de o veseliă a poporului 
și încă.... o veseliă în comitatulă Solnocă-Dobâca.

Epoca de răstriște, în care se află locuitorii acestui 
comitată, a ajunsă a fi eternisată prin gravări pe cruci 
și monumente publice. Așa de esemplu călătorulă va afla 
în acestă comitată, la marginea drumului de țâră ce 
trece prin comuna Dergea, o frumosă cruce monumen
tală, pe care se află gravată între altele următorulă versă : 

«Auxilium Christi,
Venit ad nos tempore tristi“.

Cine cunâsce împregiurările timpului sub care gemă 
bieții locuitori din comitatulă acesta, de sigură va fi viu 
mișcată de însemnătatea simbolică a versului de mai 
susă, căci întru adevâră, dela vlădică păn’ la opincă își 
înalță privirea loră spre ceră, strigândă după ajutoră, căci 
dela domnii pământului nu mai e nădejde.

Insă, dâcă Tisza a dată pe bietulă poporă din a- 
cestă comitată pe mânile lui Banffy, ca să’și bată jocă 
de elO, Dumnezeu nu și-a uitată de poporulă românescă, 
căruia i-au rămasă neclintite pietatea și credința în Dum
nezeu.

Câtă de desvoltat.e suntă aceste sânte însușiri în 
inima poporului românescă și câtă de iubitoră este elă 
de viâța socială și frățâscă, ni-a dovedit’o în timpulă mai

de curândă poporulă română din comuna Dergia, care 
deși se află în cele mai nefavorabile condițiunl de traiu, 
după ce mai cu sâmă și recolta câmpului i-a fostă în a- 
nulă acesta cu desăvîrșire nimicită prin o ghiață vehe
mentă, totuși la îndemnulă triumfului morală ce l’au se
cerată confrații loră Români din învecinată comună Che- 
cichehata prin edificarea și ceremonia sânțirei nouei loră 
biserici, s’au apucată și ei a’șl contribui dinariulă loră 
și a se pregăti pentru arangiarea unei asemeni festivități 
bisericesc!, folosindu-se de ocasiunea sânțirei crucei mai 
susă amintite.

Der mai era ceva,ce îndemnase pe poporulă română 
din Dergea la arangiarea acestei festivități creștinescl, și 
adecă dorulă de a face prin acâsta o plăcere iubitului 
seu protopopă, Ioană Hățăgană. încrederea și nemărgi
nita îubire de care se bucură omulă acesta înaintea po
porului său subalternă e nespusă de mare. Și să nu 
crâdă cineva, că este așa ușoră }a-ți câștiga încrederea 
și inima poporului nostru, căruia din causa suferințeloră 
venite asupră’i din partea âmeniloră stăpânirii cu greu 
îi poți câștiga încrederea, decă te vede în nădragi. Elă 
e sătulă de nădrăgarii d-lui Tisza, și n’ar dori să fiă 
amăgită și de ai săi. Mărturisâscă-o acâsta mai vîrtosă 
tinerii preoți, cari la începutulă activității loră preoțesc!, 
nu numai că nu se bucură de sprijinulă fiiloră loră 
sufletescl, dâr nu arareori să plângă chiar de persecu- 
țiuni. E scumpă iubirea poporului românescă, dâr dâcă 
o-ai câștigată odată poți să fii încredințată de ea și la 
bine și la rău pănă în eternă. Cine vrea dâră să se 
bucure de iubirea poporului românescă mai ânlei de 
tâte are să probeze prin fapte că’i este binevoitoră.

D-lă protopopă Hățegană are fericirea d’a se bu
cura de încrederea și iubirea poporeniloră săi fiindcă 
le merită. Protopopiatulă Dergei era ună tractă puțină 
orânduită și fârte defectuosă; astăzi însă, de când a 
venită la cârmă d-lă Hățegană, ună tractă așa discipli
nată și bine pusă la cale Zeu rară mai poți afla.

Din cele Zise putemă lesne înțelege, pentru ce po
poră numărosă alergă din tote părțile pentru a lua parte 
la sărbătorirea sânțirei crucei din cestiune. ț)iua de 24 
Octomvre a fostă pentru poporulă din părțile acestea o 
adevărată sărbătore română-bisericâscă. Adunarea fu 
imposantă, ca la 3003 de omeni erau adunați, Slujba 
s’a oficiată de 12 preoți și pe lângă ei a oficiată ca 
lectoră tenărulă teologă absolută, d. Ioană Peteanu. Pre
dica ocasionaiă rostită de d-lă preotă din} Aschileulă 
mare, Artemiu Codarcea, lu forte cu etectă. Era dră- 
găstosă de a vedâ pe la tote casele țăraniloră români 
din Dergea câte 8 și câte 10 confrați din alte comune, 
disculândă și petrecendu-șl frățește la olaltă, âr la mesa 
d Iui protopopă Hațegană petreceau în veseliă vre-o 80 
de persâne din clasa inteligentă. S’au rostită și toaste 
frumâse întru sănătatea monarchului, a metropolitului din 
Blașiu, a protopopului ș. a. Vrednică de amintită este 
și petrecerea cu jocă, care a fostă fârte vială și cu ea 
s’a încheiată plăcuta festivitate.

Ultime sciri.
Sofia, 3 Noemvre. — Deputatul!! zancovistă 

Semidov a avuții o întrevedere cu Stambulov în 
Ternova. Acesta a declarată, că deși atitudinea 
lui Zankov nu e patriotică, cu tâte astea e gata 
a-lu lua la guvernă. Semidov telegrafii lui Zan
kov, care răspunse că’și pune serviciile la dispo- 
sițiune, dâcă regenții și miniștri actuali voră de
misiona.

Tîrnova, 3 Noemvre. Compromisulă propusă 
de partida lui Zankov, d’a ajunge șefulă ei la 
guvernă, a suferită înfrângere din causa opu
nerii membriloru Sobraniei, deârece Zankov nu 
se bucură de simpatii în țâră jși întrarea sa în 
regență ar putea provoca mare încurcătură.

Londra, 3 Noemvre. Kaulbars a recoman
dată în raportulă, seu cătră Țarulă ocuparea Bul
gariei ca singura măsură, care ar putea restabili 
influința rusă în țe'ră. Țarulă a aprobată aceste 
vederi.

Berlină, 3 Noemvre. Soirea, că puterile ar 
fi sfătuită regența Bulgariei să se supună, se 
desminte cu hotărîre. Rusia va încerca să’s! a- 
jungă scopulu printr’o lovitură de stătu a lui 
Zankov și Karavelov. „Nordd. Allg. Ztg.“ tace 
ad! cu totulu despre Bulgaria și de sigură nu 
fără intențiune.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

PESTA, 4 Noemvre. — Delegațiunea un
gară a alesă președinte pe Ludovic Tisza, vice
președinte pe cardinalulu Haynald. Președintele 
schiță într’ună lungă discursă problema delega- 
țiunei, comunică că Maiestatea Sa va primi de
legațiunea Sâmbătă Ia amâcjll. După acâsta s’a 
presentată proiectele comune. Delegațiunea aus
triacă a alesă pe Srnolka președinte, pe abatele 
Hauswirth vicepreședinte.

CLUȘIU, 4 Noemvre. — In afacerea du
elului dintre viceșpanulă Gyarmațhy și deputa- 
tulă contele Grigore Bethlen, au fostă condam
nați Gyarmatliy la 8 <Ș.ile și Bethlen la 24 6re 
arestă.

Editorii: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 240. 1886.

lOnraulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 21 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4’/0 . . . 103,59
Rentă de hârtiă 50/0 . . 92.70
Imprumutulă căilorii ferate 

ungare..........................151.40
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 11475

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișfi............................ 104 70
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale transilvane 104,75

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

vină ung........................ 98.—
Imprumutulfi cu premiu 

ung..................................121.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.80 
Renta de arg. austr. . . 85 —
Renta de aură austr. . .114 20 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 870 —
Act. băncel de credită ung. 293.75 
Act. băncel de credită austr. 283.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc! ................. 5.90
Napoleon-d’orI .... 9.86
Mărci 100 împ. germ. . . 61.20 
Londra 10 Livres sterlinge 124.90

Cota oficială dela 20 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . • 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 103 — 101—

> >> » (5°/o) • 87— 88—
» urban (7°/0) . . 101— IOIVs

» , (6°/0) • 92— 93—
> > (5°/o) • 84— 841/,

Banca națională a României 500 Lei 10— 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 264 266

« » » Națională 208 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.Va 16.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din -5 Noemvre st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.40 Vend,. 8.44
Argint românesc .... . . » 8.35 8.40
Napoleon-d’or!................. . . » 9.83 > 9.86
Lire turcesc!..................... . . » 11.20 > 11.25

Imperial!......................... . . » 10.10 ♦ 10.20

Galbeni............................. . . > 5.89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 * 101.50

Ruble RusescI................. . . » 117.— » 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

>iI
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o

DICȚIONARUL GERMANO-ROMĂN
de TEOCHAR ALEXI

ă 1 fl. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exenipl. edițiunea au tor i sală, se află pănă astădi de vendare la următorele librării:

Brașovâ: Tipografia Alexi, D. Nicolae I. Ciurcu, H.
Zeidner, A. Altstădter.

Bucuresci: D. B. Sotschek &. Comp., E. Graeve &
Comp., Ig. Haiman, R. Watzina. (A. Cerny.)

Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D.
Sig. Robicsek strada coronei.

Blașiu: Librăria arcliidiecesană, Tipografia semin.
Oâmpulusigu (Bucov.): D. Gabriel Storfer.
Oraiova: D. H. Zamitca.
(Jernauți: D. Romuald Schally, D. ÎL Pardini li

brăria Universității.
Olușîâ: D. Iohann Stein.

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

Fagarasâii: D. D+ Bruder ThierfelcL 
Iași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga, 
Lugoșiâ: D. Adolf Auspitz. 
Năseudu: Librăria Concordia.
Oravicza: D. I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bolime.
I&adawtE: D. Iacob Niderliofer.
Sibiid: D. W+ Krafft, D. A. Sclimidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Wiena: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

miiă' Tipografia ALEXL
jL-sem-ip i <iwiT...«aană»-7-Mersulu trenurilorU

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia JPredealii-Budapesta și pe linia Teînști-Aradiî-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

1

• >

>J

11

JPredealii-Budapesta

Bucuresc!

Predealu

Timișă

Brașova

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Budapesta—IPredealii

(
(

Sighișdra

^Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă 
Vințulă de
Ui6ra
Cucerdea 
Shirisă 
Apahida

Clutpu
Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana 
Huieduift
Cincia
Bucia
Bratca
BAv
Mezd-Telegd

. Fugyi-Văsărhe
Vărad-Velințe

SUSfi

Oradia-mare

P. Laddny 
Szolnok 
Buda-peeta

Viena

•.

(
(

1

6.0E

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

— 4.50
9.32

_ 9.56
— 10 29
7.47 _

8 24
8 51 _
9.14 _
9.51 -

11.03 __
11 29 _
11.26
12 0°
12.29 _
12.44 _
1.05
1.34
1.46 _
2.09 _
2.39 ■
3.01 -
3.08
3.14 - _
3.5 _
5.10 _
5.30 _

6 03
— 6.21
— —
— —
— —
— 7.14
—' 7.43
— —

- — —
— 8.22
— 8.48
— —
— —

9.13
9.18

— 10.38
— 12.20
— 2.15

8.00

Trenă 
omnibus

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

Trenă 
omnibus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu (
(

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulă de st 
Aiudă
Teiuțtt
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașă
Elisabetopole
SigișGra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

Predealu

Bucuresc!

t
(

Trenă 
do pers.

Tren 
accelerat

11.10 —
7.40 2.—

11.05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —

10.28
11.00 _
11 19 _
12 30 -

1.01 _
106 _
1,13 _
1.20 __
1.41 __
2.C0 __
2.3n
2.48 -
3.20 _
3 36 _
4.00 -
4.3 ■- _
5.12 —

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

peradne

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.5 <

1.57
3.11
3.40
4.15
436
4.58
5.26

Trenă 
omnibus

6.20
9.34

11.26
1.38
206
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.09
11.40

2.31

(
(

(
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grose.

b.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9 21

5.45
6.22
6.47

11.45

7.08
7.36
906
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

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

Budapesta-^radift-Teiu.șăiTeiușft- Lradil-Budapesta

Trenu 
omnibUH

Treflă 
omnibus

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
de persdne

Trenă 
omnlbui

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-Iulia 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 Szoliwk 4 10 5.45 —.
Orășiia 1.01 — 5.18 Ar&dăi 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Iii a 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Gonopă 619 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BCrzova 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. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 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
Biadapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 | TeîiiBijfi 1.29 1.41 —

Aradft-Tlindț6ra Sisaaeria (Piski) Petroșemt

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne mixt persdne omnibuH mixt

Aradft 5.48 6.05 Sinaeida 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
NGmeth-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 4.)
’OEsaișdsra 9.02 .— 9.08 (Petroșeuli 3.37 — 7.12

rH'imiș6ra>AradA Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă do Trenă Trenă Trenă Tremă
peradne peradne omnibus de pera. omnibus mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeiii 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
Att'ac&ft 9.27 — 8 17 smeri» 153 — 10.31


