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Ungurii și opiniunea publică în România.
Brașovu, 10 (22) Noemvre.

De câțiva ani încdce și mai alesă de când 
cu espulsările, guvernulă d-lui Brătianu este în
fățișată în pressa maghiară ca soții de luptă ală 
guvernului ungurescă. în contra Româniloră mal- 
contenți din Ardeal ă.

Ministeriulă Brătianu, susținu foile ungu
resc!, are de furcă cu anarchiștii și nemulțămiții 
din Ard61ă, cari s’au așezată în România, pre 
când în Ungaria ministeriulu d-lui Tisza nu mai 
scie ce măsuri severe să mai ia spre a sdrobi pe 
pretinșii „agitatori11 români din întru.

S’a stabilită în opiniunea publică maghiară 
ună felă de solidaritate a intereseloră ambeloru 
guverne din Pesta și din Bucuresci în lupta 
contra Româniloră ardeleni.

Motivulă, pe care se întemeiază în creerii 
unguresc! acăstă pretinsă solidaritate, este peri- 
cululă ce ar amenința din partea anarchiștiloră 
ardeleni, cari ar fi gata a da mâna cu dușma
nii Țărei unguresc! și ai Țărei românesc! pen
tru a resturna starea actuală a lucruriloră.

Acum în urmă, cu ocasiunea alegeriloră 
comunale din România, Ungurii ni-au dată o 
nouă probă despre acestă straniu modă de gân
dire ală loră.

Unulă din organele guvernului unguresc^, 
„Magyar Polgar44 dela 17 Noemvre a. c., sus
ține într’ună articulă scrisă în ajunulă alegeri
loră comunale din România, că în fruntea opo- 
sițiunei, care vrea să răstdrne pe ministrulă Bră
tianu și partida sa, s’ar afla „anarchiștii și Ar
delenii nemulțumiți11 și că prin urmare Ungurii 
trebue să dorăscă isbânda guvernului Brătianu 
la alegeri, căci „acestă guvernă care a sciută 
să apere ondrea și buna reputațiă a țărei în con
tra anarchiștiloră este guvernulă păcii și de 
aceea nu le pdte strica Unguriloră în nici ună 
casă.“

După ce a aflată resultatulă alegeriloră 
„Magyar Polgar44 esclamă cu satisfacere: „Mi
nistrulă Brătianu conduce atâtă de bravă trebile 
României, încâtă Kogălniceanu cu anarchiștii sei 
n’ar face decâtă ară dărîma ceea ce a clădită 
dânsulă în timpă de 4ece anî.“

Nu voră să scie cliariștii ungur! de aceea că 
și România are năcazurile ei interidre și că sunt 
și acolo bărbați îngrijaț! de viitdrea desvoltare 
a țărei, ei vădă numai „anarchiști și nemulță- 
miț! ardeleni44 și, fără de a mai cerceta ddcă d. 
Kogălniceanu face în adevără parte din așa nu
mita „oposițiune unită,44 îlă declară de șefă ală 
anarchiștiloră, pentru că a ținută în cameră ună 
discursă, în favdrea Ardeleniloră prigoniți, „care 
a durată chiar câteva dre“.

In același timpă numitulă <|iaru ungurescă 
susțiindă că guvernulă actuală română este fdrte 
populară și tare în România și că opiniunea pu
blică a țărei e cu elă, vrea să ajungă la con- 
clusiunea, că în adevără opiniunea publică în 
România ar fi îndreptată în contra Ardeleniloră 
nemulțumiți.

Nu socotimă a fi oportună să ne amestecămă 
în luptele interne ale partideloră din România, 
căci ceea ce pdte i se trece lui „Magyar Polgar44, 
nouă ni s’ar lua în nume de rău. Nici nu ne 
semțimă chiămați a aprecia însemnătatea diferi 
teloră partide din România în raporturile loră 
cu guvernulă ungurescă, datori suntemă însă a 
documenta pe temeiulă fapteloră, că cu totulă 
greșită și falsă este părerea ce-o lățescă 4^are^e 
maghiare despre atitudinea Ardeleniloră din Ro
mânia și despre disposițiunile ce domnescă în 
sînulă poporațiunei din Româm'a față cu causa 
Româniloră ardeleni.

Este falsă și răutăciosă afirmarea foiloră 
unguresc!, că Românii ardeleni din România ară 
unelti în contra așecjdminteloră țărei, care le-a dată 

ospitalitate. Ce dovedi aducă ele pentru acdsta 
afirmare? Ni i aducă pe pretinșii „anarchiști și 
nemulțumiți44, despre cari susțină, că ministrulă 
Brătianu i-a esclusă din. societate. Cum ară pută 
der nisce „escluși44 amenința posițiunea guver
nului și aședămintele țărei ?

Câtă pentru disposițiunile ce domnescă în 
România față cu Ardelenii se înșălă amară Un
gurii decă credă, că frații noștri de dincolo nu 
țină sămă de durerile și suferințele ndstre, se în
șelă cumplită dăcă credă că nu li suntă cunos
cute prigonirile îndreptate în contra esistenței 
elementului românescu din statulă ungară.

Să le dămă dovedi Unguriloră ?
Venimă de astădată chiar cu „Monitorulă 

oficială44 dela 17 (29) Octomvre 1886, în care 
este publicată procesulă-verbală ală ședinței din 
13 Decemvre 1885 a Sântului Sinodă din Ro
mânia. In acestă procesă-verbală găsimă urmă- 
t6rea discuțiune:

„Se comunică dela biurou adresa D-lui mi
nistru ală culteloră, pe lângă care înaintăză ac- 
tulă de recundscere a autocefaliei bisericei ro
mâne, din partea bisericei Ciprului.44

„St. Sinodă ia actă de acăsta.44
I. P. S. Mitropolită ulă Moldovei-. Ceră cu- 

văntulă pentru o esplicare. De cine este tra
dusă acestă actă?

I. P. S. Genudie Craioveanu: De mine.
I. P. S. Mitropolită alu Moldovei: Ași dori 

să audă originalulă grecescă, unde se dice : Si
nodală cela de pe lângă voi.

(P. S. Genadie Craioveanu citesce origina
lulă grecescă.)

I. P. S. Mitropolitu alu Moldovei: „Să-mi 
dați voe să atragă atențiunea S-lui Sinodă asu
pra acestui titlu, pentru că străinii potă să gre- 
șăscă, fiind-că n’au cunoscință de starea lucru
riloră dela noi. Ei cunoscă că acolo la ei este 
Sinodulă celă de pe lângă Patriarchulă, și acelă 
Sinodă este așa precum suntă și Sinddele din 
Transilvania, spre exemplu. N’am (fisă din altă 
parte, fiind-că în Transilvania Românii suntă 
sub dominațiunea unei puteri străine, străină și 
de neamă și de religiune, și toți sciți câta suferă 
Românii creștini ortodocși și Transilvania dela do
minațiunea Unguriloră; și nu numai Românii creș
tini ortodocși, der și chiar acei uniți, cari s’au în
șelată de s’au unită, acum 180 ani de când 
luptă ca să dobândăscă o posițiune mai bună. 
Ei suferă și singura loră scăpare, singurulă loră 
limană, singurulă loră asilă e biserica.44

„Sub aripa bisericei, sub protecțiunea bise
ricei, ei luptă în contra atacuriloră și tuturoră 
releloră câte li se impună, căci a mersă dușma- 
nulă până acolo ca se le scoță limba din scolă, și 
pdte va veni timpulu se o scoță mâne și din bise
rică. Li se cere se citescă unguresce. Să nu ne 
sfiimă de a vorbi adeverulu. Așa der ei ca să 
țină instituțiele loră religidse — biserica și sc61a 
— se adăpostescă sub umbra bisericei, și Mitro
politulă își adună pe Episcopii săi împreună cu 
Protoiereii și cu alți preoți, și chiar cu laicii, 
căci astfelă este combinată Sinodulă loră, este com
pusă încă și din mireni, pentru că toți trebue se 
ia parte la apărarea celoră mai vitale ale loră inte
rese naționale și religiose; ei bine, acolo pdte să 
(Jică Mitropolitulă Sinodulă celă de pe lângă noi; 
totă așa și patriarchulă din Constanținopole pdte 
să (ficâ: Sinodulă celă de pe lângă noi. Totă a- 
semenea și Grecii avândă în vedere situația loră au 
putută să greșdscă și să (jmâ: Sinodulă celă de 
pe lângă P. S. vostră; ddr noi scimă că nu e 
așa, și ar fi putută să d.ică Sinodulă celă dim
preună cu voi; căci sinodulă de lângă noi îlă a- 
vemă fiăcare în eparchia ndstră; fiecare Metro- 
poliă și Episcopia avernă ună consistoriu; ddr 
St. Sinodă, care este autoritatea cea mai înaltă 
a bisericei nostre autocefale, nu credă că se pdte

întitula: St. Sinodă celă de pe lângă Mitropolitulă 
Primată11....

Acestea s’au vorbită într’o adunare ținută 
de toți archiereii țărei românesc! sub președința 
răposatului Metropolită-Primată, fiindă de față 
și d-lă ministru ală culteloră.

Nimeni din acdstă respectabilă și venera
bilă adunare bisericdscă n’a scosă o vorbă să 
combată și n’a dată ună semnă măcară, prin 
care să desaprobe cele cjLise de I. P. S. Mitro
politulă losifă ală Moldovei cu privire la trista 
stare în care suntă aduși Românii din Transil
vania sub dominațiunea regimului ungurescă.

Trebue să notămă aici, că cuvintele de mai 
susă s’au pronunțată după espulsarea celoră șdse 
Ardeleni. Suntemă ddr cu atâtă mai multă în 
dreptă de a privi în declarațiunea Metropolitului 
Moldovei, ce-a făcut’o independentă de acțiunea 
momentană a guvernului română, adevărata e3- 
oresiune a opiniunei publice din România cu pri
vire la Ardeleni. Ea câștigă o imporțanță și 
mai mare dăcă avemă în vedere, că I. P. S- 
Metropolitulă Iosifă este acji candidată pentru 
înalta demnitate de Metropolită-Primată ală Ro
mâniei.

Să nu-și facă dăr ilusiunl Ungurii dela pu
tere. Opiniunea publică din România este bine 
informată despre starea Româniloră de aici și 
n’a încetatu nici ună momentă de a ne fi favo
rabilă, întru cătă adecă doresce să ne vă<|ă mul
țumiți și neîmpiedecați în desvoltarea ndstră.

Ori va rămână la cârmă guvernulă Brătianu, 
ori nu, e necesară să și-o însemne bine Ungurii, 
că o apropiare sinceră, o alianță strînsă și du
rabilă între Ungaria și România este cu nepu
tință, câtă timpă elementulă română din Ardălă 
va fi prigonită și scurtată în drepturile sale.

încordarea dintre Rusia și Bulgaria.
Guvernulă bulgară ceruse generalului Kaul-, 

bars să aștepte sosirea miniștriloră pentru a răs
punde la ultima sa notă. Generalulă n’a răs
punsă, dăr a remisă guvernului nota urmă- 
tdre :

«Maiestatea Sa Țarulă a binevoită a mă trimite 
în Bulgaria cu misiunea de a face cunoscută poporului 
bulgară sentimentele sale sincere de bunăvoință. Am 
transmisă guvernanțiloră bulgari espresiunea acestoră sen
timente, precum și sfaturile sincere cari trebuiau, după 
părerea guvernului imperială, să contribuiăscă a face ca 
țera să esă din posițiunea sa durerosă.

Nici unulă din aceste sfaturi n’a fostă urmată 
astfelă ca să pâtă satisface așteptărei 'egitime a Rusiei. 
Afară de asta, agenții diplomatici ai guvernului impe
rială au fostă martori ai atentateloră insolente comise 
asupra supușiloră ruși, precum și asupra persbneloră 
cari avău dreptulă la protecțiunea Rusiei. Gevernanții 
bulgari urmeză a nu da nici o atențiune acestoră a- 
tentate. In fine, marea Adunare a fostă întrunită pen
tru a alege pe noulă principe, nu numai fără înțelegerea 
prealabilă cu representantulă Rusiei, der încă chiar după 
declarațiunea sa formală asupra inoportunității unui a- 
tare actă.

Aceste fapte probezi pănă la evidență firma reso- 
luțiune a Regenței de a lucra în contra vedenloră gu
vernului imperială.

Consideră, prin urmare, presența mea în Bulgaria 
ca nefolositore. Declară că guvernanții actuali ai țărei 
au perdută cu totulă încrederea Rusiei și că guvernulă 
imperială să vede în imposibilitate de a continua rela- 
țiunile sale cu guvernulă bulgară, pe câtă timpă elă se 
va compune din membrii actuali.*

Generalulă spuse, că are să plece Sâmbătă, 
ce a trecută, dimin6ța, precum ni se telegrafiasă.

Ambasada rusdscă din Constantinopolă a 
încunosciințată pe d-lă Grecoff, agentulă diplo
matică alu Bulgariei, că ea nu-lă p6te recundsce 
ca representantu oficială ală Bulgariei, fiindcă este
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tăți ce ar întâmpina o ocupațiune rusă, s’ar adauge și 
ună conflctă cu monarhia năstră. In espunerea minis
trului s’a pusă pondă pe deosebirea dintre ceea ce e 
trecătoră și ceea ce e permanentă. Dâr „trecătoră" și 
»permanentă“ suntă noțiuni relative; ceva absolută per
manentă nu esistă pe acestă pământă; deosebirea deci 
între trecătoră și permanentă zace în scurțimea seu lun
gimea duratei de timpă. Sperămă că misiunea lui Kaul
bars nu va fi terminată numai când Bulgaria indepen
dentă va fi mărtă seu atâtă de slăbită, încâtă să renunțe 
la orice liberă voință. Nedreptatea nu se păte suferi 
nici ca trecătăre. Mai atârnă, ca ceva se fiă trecătoră 
său permanentă de două lucruri; de voința celui ce a 
creată respectiva stare și de aceea, că 6re se găsesce 
cineva, care să aibă voința și puterea a pune capătă 
acestei stări. In casulă ântâiu, așa numita stare „tre- 
cătâre* în Bulgaria nu se va înlătura, pentru că îi con
vine forte bine Rusiei și nu o va schimba, câtă timpă 
nu va fi constrînsă la acăsta. E întrebare așadâră, 
că e cineva, care are voința și puterea a pune capătă 
acelei stări nedrepte. După espunerea ministrului de es
terne credă că, dâcă dânsulă n’a făcută pănă acum nici 
ună pasă în acestă privință, motivulă e că a voită să 
acopere mai ântâiu spatele și să apere monarhia de pe- 
riculele unei acțiuni isolate. Raporturile s’au schimbată 
în acăstă privință în favârea nâstră și e vorba acum 
numai dâcă o pășire mai energică nu vine prâ târziu. 
După părerea mea casulă acesta nu este, căci în Bul
garia în adevără nu s’a întâmplată nimică ce ar fi lo
vită în independența acestei țări său în interesele mo
narhiei nâstre. Negreșită, că nu e meritulă nostru 
acesta, ci ală Bulgariloră, a căroră prudență și mode- 
rațiune o admiră tâtă Europa. Dâr ar fi aprâpe timpulă, 
ca guvernulă nostru să se esprime asupra procederei 
ruse în Bulgaria într’o formă mai amicală, dâr mai ho- 
tărîtă. Asta încă totă n’ar fi răsboiu, pe care în. ade
vără nu-lă dorimă, fiindă că orice răsboiu păgubesce în
sutită interesele nâstre și fiindă că scimă bine, că în 
acestă casă specială Rusia îndată ar lăsa la o parte pe 
Bulgari — căci aceștia nu’i fugă de acolo — și s’ar 
arunca cu tâtă furia asupra nâstră, că noi prin urmare 
amă avea să suferimă cea dintâiu și cea mai grea lo
vitură a acestui colosă. Prin urmare contele Kalnoky 
are o mare răspundere și sentința finală asupra politicei 
ministerului nostru de esterne atârnă de modulă cum va 
sci acesta folosi referințele favorabile, apărându se pe 
câtă se pâte pacea, dâr și interesele vitale ale monarhiei 
nâstre.

Contele I. AncZrassydice (in limba germană) că parte 
atitudinea tăcută ce amă observat’o față cu evenimentele 
din Bulgaria, parte limbagiulă foiloră din Germania, care 
trecă de inspirate, au deșteptată în mulțl convingerea, că 
raportulu nostru cu Germania puțină folositoră e; ba 
pesimiștii au redusă greutățile situațiunei nâstre acestui 
raportă. Temerea acesta a provocată atâtă în parla
mentă, câtă și în delegațiuni interpelări. Eu nu mă în- 
doiescă ună momentă în fidelitatea alianței cu Germania 
și cu cele espuse de ministrulă de esterne sunt înțelesă. 
Dâr a mai cj'sâ, că cancelarulă germană și-a adusă la 
valâre activitatea sa mijlocitâre nu pentru dorințele uneia 
sâu altei puteri, ci în prima liniă pentru susținerea păcii. 
S’ar părea deci, că Germania a sacrificată interesele nâs
tre pentru susținerea păcii europene. Cestiunea trebue 
să se lămurâscă deplină și de aceea am luată acum cu- 
vântulă.

Ca și atunci când s’a făcută acăstă alianță, totă 
așa și a<|I sunt de părere, că ea oferă o garanția a păcii 
europene, care nu s’ar putea înlocui prin nici o altă gru
pare sâu combinare. E așa de naturală alianța, încâtă, 
decă n’ar esista atâtă noi câtă și cei din Germania ară 
trebui să se întrebe, că pentru ce nu esistă ? (Așa este!) 
Interesele amânduroră imperieioră nu colidâză nicăeri, și 
apoi alianța e de natură defensivă, nu amenință pe ni
menea. Decă ea n’a adusă cumva fructele așteptate, e 
datoria flăcărui delegată să cerceteze, nu cumva greșâla 
tjace în alianța originală seu chiar în raporturile schim
bate.

Câtă timpă alianța a fostă numai între două pu
teri, a funcționată fârte simplu. Dâr din diua când s’a 
anunțată ostentantivu, că punctulu de plecare alu politi
cei nâstre este acela, d’a obținea specială în cestiunile 
orientale totdâuna, înaintea tuturoră celorlalte state} o în
țelegere cu Rusia, alianța nâstră cu Germania n’a mai 
putută fi ceea ce a fostă la origine fără ca noi se pu- 
temă face câtuși de puțină responsabilă pentru acâsta pe 
Germania. Causa e prin urmare în noua și nenaturala 
grupare a celoră trei puteri. Din acestă momentă Ger
mania a trebuită să aibă în vedere și interesele și do
rințele Rusiei. Acestă nou raportă n’a folosită nici uneia 
din cele trei puteri, interesele nostre și ale Rusiei au 
ajunsă în și mai aspru contrastă, âr Germaniei i-a im
pusă o grea problemă. N’a folosită nici Europei, pentru 
că a deșteptată în celelalte puteri neîncredere, deși ne
întemeiată. Șl-a perdută puterea pentru susținerea păcii 
europene, pentru că o alianță a trei puteri, dintre care
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numită de cătrft ună guvernă nerecunoscutu de 
Rusia și că în consecință nu este dispusă d’a 
negocia cu dânsulu în privința cestiunei bul
gare.

Kaulbars și partisanii s6i.
piarulă „Svoboda“ (Libertd), care apare în 

Târnova în limba franceză și bulgară, scrie ur- 
mătdrele în contra lui Kaulbars și a partisani- 
loră săi, luându notă despre soirea, că soldații 
regimentului Strumsky și ai regimentului 1 de 
artileriă au fostă amnestiațl:

E interesanta a constata, că agentulă diplomatică 
ală Rusiei, d. Kaulbars, care a întrebuințată tote mijlâ- 
cele diplomatice și nediplomatice, spre a mântui pe ofi- 
cerii compromiși în lovitura dela 9/21 Augusta, n’a gă
sită cu cale să (|ică nici ună cuvântă în favorea aceloră 
nenorociți, cari în contra propriei loră voințe au fostă 
tîrîțl de șefii loră la acestă actă criminala.

In privința supușilora și protegiațiloră ruși, carî 
trăescă în Bulgaria, dice „Svoboda" că numărulă loră 
nu e așa de mare cum îșl închipuesce cineva. Ii poți 
număra pe degete. Cei mai mulțl dintre ei suntă 
comerciant.! jidovi, cari suntă forte mulțămițl că trăescă 
între Bulgari și cari suntă forte nemulțămițl cu pro- 
cederea generalului Kaulbars deârece acăsta îi compro
mite înaintea poporațiunei indigene, cu care stau în legă
turi de afaceri. Suntă însă cinci seu șăse indivizi în
tre emigranții din Rusia, cari veniseră în conflicte cu 
justiția rusăscă și cari și în Bulgaria ducă o esistenfă 
fârte mișcată. SuntO individi, cari au servită tuturoră 
partideloră, ună soiu de nihiliști pentru protegiarea că
rora au venită la Vama fregatele ruse, căci ei suntă 
singurii cari au trecută în tabăra generalului rusă. A- 
cestă soiu de agentl provocăton își tragă bucurosă lovi
turi de picioră, numai spre a da generalului ocasiune, 
ca să pâtă scrie câteva note seu ultimate. Ce privesce 
protegiații ruși, aceștia suntă Muntenegrenii, cari în a- 
ceste înprejurăii se ocupă cu o afacere fârte murdară.

Din delegațiuni.
In ședința dela 16 Noemvre n. a comisiunei pentru 

esterne a delegațiunei ungare s’a discutată asupra po
liticei esterne.

Raportorulă Max Falie vorbesce despre timpulă 
dela revoluțiunea din Filipopolă dela 18 Septemvre 1885 
pănă la isgonirea prințului Alexandru dela 21 Augustă 
1886, pe care ministrulă de esterne l’a trecută cu ve
derea. Este cunoscută, că Rusia de multă, de anî chiar 
înainte de lovitura de stată din Filipopolă, pe care ară 
vre unii să o presinte ca isvorulă și începutul tuturoră re
lelor și încurcăturilor, a lucrat în Bulgaria și în Kumelia în 
interesulă unirei acestora două provincii, ba încă se (Jiceâ 
că Rusia a făcută din acăstă unire obiectulă unoră 
tractărl între cabinete. Naturală că unirea s’ar fi pre- 
sentată poporului bulgară sub -firma rusâscă, și înțelegă 
prin urmare-indignarea jRusiei că i-au prevenită alții, i-au 
luat adecă din gură fructele osteneleloră sale de mulțl ani, 
și au pretinsă pentru dânșii meritulă d’a fi împlinită do
rințele poporațiunei. Ministrulă de esterne a disă, că 
atunci Bulgarii țn’au stată în grația nâstră; eu credă că 
acăsta e o rătăcire; n’au stată la începută, câtă timpă 
s’a credută că au fostă instrumentă pentru planurile 
Rusiei, dâr îndată ce s’a lămurită lucrulă, vederile s’au 
schimbată. Față cu acea mișcare unionistă, monarhia 
nâstră a consimțită, la parola dată de Rusia, d’a se 
restabili stahis quo ante, adecă separarea Bulgariei de 
Rumelia; în același timpă însă contele Kalnoky s’a es- 
primată, că unirea m atinge interesele monarhiei nostre; 
acestea erau două vederi contradicătore, la care veni în 
urmă o a treia: protocolulă din Constanlinopolă, care 
nu însemna nici unirea, nici separarea, ci, cum cjicea 
contele Andrassy, status quo ameliorata. Acesta s’a fă
cută cu consimțămentulă tuturoră puteriloră europene, și 
cu tâte astea acăstă resolvare a rămasă literă mârtă, 
fiindcă uneia dintre puterile subscrise în protocolă nu 
i-a plăcută a ține strînsă la acestă arangeamentă, așa 
că omulă trebue să’ntrebe: ore ună arangeamentă numai 
atunci și numai atâta timpă rămâne în putere, câtă 
timpă doresce Rusia și îlă află sieși avantagiosă? ’MI 
permită a adresa următărele întrebări escelenței sale: 
care din cele trei resolvărl amintite de mine a fostă 
aceea, pe care amă dorit’o noi seriosă? Amă avută noi 
ună țelă clară său ne-amă lăsată să ne părte diferitele 
curente, când Incâce când încolo? Rogă a mi se da es- 
plicărl, care ară mai lămuri, pâte, cea mai nouă fașă a 
cestiunei bulgare.

După espunerea ministrului de esterne, nu mai 
are trecere imputarea că conducerea politicei năstre es
terne nu lucrăză, e pasivă, a abdicată chiar. Pâte că 
să fi fostă mai energică. Dâr s’a spusă care e granița, 
unde încetâză iubirea năstră de pace, și acesta e me
ritulă conducerei nostre de esterne. Pe lângă alte greu

două au interese diferite tocmai acolo unde au să lucreze 
împreună, nu mai putea impune Europei și aceia, cari 
doreau turburarea păcii, o puteau aștepta mai sigură dela 
acâstă grupare nenaturală. Astfelă Germania a venită 
într’o situațiune mai grea ca noi și prințulă Bismarck 
într’o posițiune escepțională. Seu că Germania avea să ’șl 
însușâscă de ale sale interesele nâstre în Orienta cu tâtă 
energia și să nu țină sâmă de Rusia, și atunci cancela
rulă imperiului germană ar fi comisă o mare greșâlă, pu- 
nândă imperiulă germană în prima liniă, unde era che
mată să stea, din punctulă de vedere ală intereseloră 
germane și âlă fidelității de aliată, numai în a doua li
niă; sâu nu o face acâsta și, dâcă nu isbutesce a în
dupleca pe Rusia să cedeze, trebue să încerce, cu tâte 
mijlâcele ce’i stau la disposițiune. între cari și pressa, a 
esercita o presiune contrară vederiloră nâstre; și atunci 
încă comite o mare greșâlă, espunându-se periculului a 
sdruncina alianța ambeloră imperii, cărora deopotrivă le 
e necesară.

Conchidă: Nu în lipsa de voință onestă din partea 
prințului Bismarck, ci în forța raportului de trei și în 
acelu conceptă e de căutată greșala, după care noi aș- 
teptămă dela ceilalți se facă ce ar fi se facemu noi, do- 
rindă se vorbâscă ce amă avea se vorbimu noi; că noi, 
pănă acum celu puțină, așa se pare, nu ne-amă decisă a 
lua asupră-ne acea respundere, care în prima liniă ne 
privesce pe noi și numai pe noi.

Ceea ce’mi lipsesce mie în espunerea ministrului, 
este că nu s’a arătată, că chiar dâcă amă sta singuri 
pentru apărarea disposițiuniloră tractatului din Berlină, 
n’amă întârdia a face acâsta, câtă timpă nu e creată o 
altă basă de dreptă. E necesară să esprimămă acâsta 
cu tâtă hotărîrea, fiindă că după convingerea mea numai 
acelă stată pâte conta pe aliați siguri, despre care și tâte 
celelalte suntă convinse, că elă în casulă dată ar fi de
cisă a interveni cu tâtă puterea pentru propriele sale in
terese, chiar și decă ar fi isolală, ceea ce la noi de si
gură nu e casulă. Am credută că trebue s’o spună a- 
cesta spre a arăta, că greșescă aceia, cari (Jică că ra- 
portulă dintre ambele monarhii nu e folositoră cum s’a 
așteptată și eu sunt hotărîtă convinsă că câtă timpă 
noi în cestiunile stateloră balcanice ce ne atingă nemij
locită remânemu pe teremulă- aceluiași programă, care 
corespunde și interesului monarhiei și păcii europene, și 
câtă timpă noi nu pretindemă ceea ce trebue sc oprimă 
altora, noi — precum a arătată și ministrulă-președinte 
ungurescă în numele ministrului de esterne — sub tâte 
împrejurările putemă conta pe cooperarea aliatului nos
tru germană.

încă o cestiune trebue s’o atingă, care privesce vii- 
torulă, și aci trebue să mărturisescă, că m’a cuprinsă âre- 
care îngrijire de cuvintele ministrului de esterne și anume : 
„Dâcă de o parte generalulă Kaulbars a provocată ani- 
mositatea contra sa și a Rusiei și a trecută multă peste 
țelă, voră trebui și Bulgarii să mai slăbâscă din atitu
dinea loră eslremă; puterile se voră sili a crea în Bul
garia o stare suportabilă și durabilă, și nu e de gândită 
că va isbuti acâsta, decă nu se va stabili între Rusia și 
Bulgaria ună raportă mai bună. Trebue să ’ntrebă pe 
ministrulă de esterne, cum înțelege acâsta, căci după pă
rerea mea ar fi o rătăcire a c|ice, că atjl nu e regulată 
fti Bulgaria nimică legală. Tocmai contrarulă e adevă
rată. Afară de unirea dintre Bulgaria și Rumelia e re
gulată totă în tractatulă din Berlină, ceea ce voiu do
vedi prin citarea singuraticeloră articule ale acestui trac
tată :

Arlicululă I creâză ună principată autonomă și tri
butară, Bulgaria sub suzeranitate aSultanului cu ună gu
vernă creștină. — Articululă III hotărăsce, că principele 
Bulgariei se alege liberă de cătră poporă și se întăresce 
de înalta Pârtă eu consimțămentulă puteriloră. Dâcă 
tronulă devine vocantă, noulă principe are să se alâgă 
sub aceleași condițiunî și formalități. — Articululă VI 
tractâză despre administrarea provisoriă a Bulgariei. Ad
ministrarea se afla adecă atunci de taptă și naturală în 
mânile ruse. Numitulă articulă ală tractatului din Ber- 
ină n’a vrută se încredințeze Rusiei nici măcară admi
nistrarea provisoriă, deși acâsta nu se pută încredința 
atunci nimărui altuia, ci la propunerea Austro - Un
gariei s’a încredințată administrarea provisoriă pănă la 
terminarea regulamentului organică conducerei unui co- 
misară imperială rusă, dâr să i se alăture ună comisară 
imperială otomană, precum și consulii delegați mai alesă 
pentru acâsta ai celorlalte puteri semnatare ale tracta
tului, pentru ca să i controleze esercitarea activității sale 
guverniale provisorie; în casă de divergință de opiniunl 
între consilii delegați să decidă maioritatea și în casă 
de neunire a păreriloră între acâstă maioritate și între 
comisarulă rusă și comisarulă otomană, au să decidă 
representanții din Constantinopolă ai puteriloră semna
tare întruniți într’o conferință. Articululă VII dispune, 
că administrarea provisoriă nu trebue să se prelungâscă 
peste durata de 9 luni, socotite dela schimbarea docu- 
menteloră de ratificare. Acestă articulă adauge, că după 
terminarea regulamentului organică să se pășâscă la ale



Nr. 253. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886

gerea principelui și că îndată ce principele e întronisată 
are să intre în putere noua organisare și principatul^ să 
ajungă în deplină folosire a autonomiei sale. Câteva 
alte articule ale tractatului desemneză acele servituți, ce 
e obligată a le lua asupra’și Bulgaria autonomă față cu 
t6te seu cu singuraticele puteri. Față cu Turcia se dis
pune asupra tributului și despre luarea asupră’i a dato- 
riiloră statului. Articululă X dispune, că Bulgaria în 
loculă guvernului otomană are să ia asupră’șl sarcinele 
și îndatoririle aceluia față cu 1 iniile ferate de joncțiune 
turco-europene, precum și acele îndatoriri la care a a- 
derată Fărta atâtă față cu Austro-Ungaria, câtă și față 
cu societatea pentru lucrarea căiloră ferate. înțelegerile 
necesare pentru regularea acestoră cesliunl se voru lua, 
după același articula, între Austro-Ungaria, P6rtă, 
Serbia și principatul^ Bulgaria nemijlocita după înche- 
iarea păcii. Articululă XIX dispune, că comisiunea eu- 
ropenă în înțelegere cu Pdrta are să administreze finan
țele provinciei pănă la îndeplinirea nouei organisațiunl. 
Articululâ XXII traclăză despre tăria efectivă a trupe- 
loră ruse de ocupațiune și elice apoi mai departe: «Du
rata ocupațiunei Bumeliei și Bulgariei se stabilesce pe 9 
luni, din diua schimbării ratificațiuniloră, și guvernulă 
rusă se obligă a termina, într’ună altă intervală de 3 
luni, trecerea trupeloră sale prin România și deplina de
șertare a acestui principată.< Prin urmare aci suntă 
desemnate precisă tăte drepturile și îndatoririle Bulgariei, 
precum și prestațiunile ei cătră alte state și cu tdte astea 
nicăirl nu se găsesce ună punctă, care s’ar pută esplica 
câtuși de puțină îr.tr’acolo, că a esistată intențiunea, a 
recunăsce Rusiei o posițiune deosebită înaintea celorlalte 
puteri semnatare. Ministrulă de esterne a 4'să, că la 
regularea definitivă a stăriloră bulgare este nendoiosă 
necesară cooperarea Rusiei. Asta a avută valăre nu
mai pentru prima constituire a țării, căci adi nu e ces- 
tiune despre nimică. Cuvintele ministrului s’ară putea 
esplica așaderă numai în sensulă, că raporturile esis- 
tente aQI în deplină formă legală ar fi să se modifice în 
favorulă Rusiei și în faptă împăratulă Alexandru III e 
împinsă de opiniunea publică a țării în acestă direcțiune. 
Contele Kalnoky se încrede în iubirea de pace a Țarului; 
și eu împărtășesca acestă încredere, der opiniunea publică 
Rusia se mișcă într’ună curentă cu totulă opusă și prin 
esprimărl ca cea citată obținemă numai resultatulă, că 
dămă apă pe mără direcțiunei panslaviste- espansive, 
care apoi ărășl este în stare a exercita asupra Țarulu. 
o presiune în sensulă ei. De aceea e necesară o espli- 
care în privința acestei esprimărl a ministrului de esterne, 
care se pare că stă in contrazicere cu programulu des- 
voltată de ministru-președinte ungurescă, după care noi 
nu âmblămă nici după protectorate în peninsula balca
nică, dăr nici altuia nu i se permite acesta; căci ar 
puteă gândi cineva, că noi acordămă Rusiei acolo o in- 
fluință permanentă, pe când noi pentru noi nu-lă pretin- 
dema. Dăr chiar decă o astfelă de schimbare a rapor- 
turiloră în tavărea Rusiei n’ar fi perieulăsă, cum e acăsta 
peste totă cu putință? Nu cumva să se desființeze con- 
stituțiunea? Aceeași constituțiune, la crearea căreia a 
ajutată și Rusia ? Acestea sunta întrebări, la care tre-. 
bue să ceră răspunsă, fiindcă de acestă răspunsă facă 
dependentă posițiunea mea mai departe față cu guvernulă

(Va urma.)

SOIRILE PILEI.
N’au norocă „patrioții» noștri cu teatrele; pretu- 

tindenea deficite și fiascuri, cu tăte subvențiunile dela 
comune, dela stată, dela reuniuni și mai scie Dumnezeu 
de unde. Se scie că opera din Pesta are să se dea în 
arendă, ca să mai pei'Ză și alții, cum a perdută statuia 
prin risipa baniloră. Societatea scriitoriloră și artișliloră 
din Pesta a luată următârea resoluțiune: Considerândă 
că cfieltuelile cele mari și deficitulă operei nu armoni- 
săză cu resultatulă artistică obținută prin acestă instituia 
și cu starea financiară a țării; considerândă că se pro- 
iecteză arendarea operei, conferința doresce: reducerea 
organismului operei și adaptarea ei cu referințele nos
tre ; concediarea puteriloră străine, care costau multă și 
nu atragă publiculă; naționalisarea deplină a institutului 
și lăsarea Iui sub administrațiunea statului. Conferința 
mai declară, că în casă când opera s’ar transforma prin 
arendare în instituia internațională in paguba limbei 
și musicei naționale, subvenționarea acestui institută de 
cătră regele și de stată ar fi cu totulă neîndreptățită. 
Acestă resoluțiune se va îmâna miniștrului de interne.

—x—
«Presse' anunță, că ministrulă de comerță austri

acă Bacquechem, însoțită de referentulă Kalchberg, plăcă 
la Pestă, spre a conferi cu cornițele Szechenyi, In prima 
liniă obiectulă conferențeloră va fi pote raporturile co
merciale austro-române, de și va putea fi vorba și de 
espirarea tractateloră cu Germania și Italia.

—x—
Iubitorulă și făcătorulă de datorii ministru Trefort-, 

care n’a contractată mai puțină ca o duzină de datorii
*) Celelalte Z’are suntă rugate a reproduce cuprin- 

sulă acestei dări de semă. I. P. R.

pentru resortulă său, veZ&ndă că comunele nu’lă scapă 
de năpastea ce a căZută peste elQ d’a nu’șl puteă plăti 
învățătorii, a promisă pe de o parte că se va da peste 
capă și va plăti restanțele, pe de altă parte a prelimi
nată o sumă mai măricică, ca pe viitoră să nu mai rabde 
învățătorii. De nu i-ar fi de deochi.

—x—
In Preșmeru s’au inchisă două classe ale scolei po

porale gr. or. din causă că 3 5 dintre elevi s’au înbol- 
năvită.

—x—
Ni se scrie din Lipsea cu data 17 Noemvre o. c., 

că d-nii E’etru Garboviceanu și Mihailă Popescu, amen 
doi din România, studențl de teologiă și filosofiă, au 
făcută esamenuiă teologică la facultatea din Lipsea cu 
succesă lăudabilă. II felicitămă.

—x—
Numărnlă bolnaviloră de epidemia versatului în 

Pesta a trecută peste 40 pe Z>-
— x—

Cetimă în >Luminătorulă“ sub titlulă «Care e pa
triotică?': .Referitoră la notița despre casina .patrio
tică' din Ținea (comitat. Bihoru) reprodusă după Z,a_ 
rele patriotice în „Lumin.,“ din nou cetimă în aceleași 
Ziare și reproducemă, că spinele «patrioțiloră* din Ținea 
nu este Dragan, ci vredniculă advocată română, d-lă 
Georgiu Dringau. Elă respinge cu indignațiune aeusa de 
nepatriotismă și declară, că din motivulă unei afaceri 
private a eșită dintre membrii casinei, înainte de ce ca
sina a adusă acelă condusă în contra lui. Eră magis- 
tratulă din Ținea într’ună atestată oficială, trimisă Zîa- 
reloră „patriotice", aperă pe d-lă advocată Dringau con
tra acusei de nepatriotismă. Amă vrea să scimă acuma, 
cine este năpatriotică: Casina, Dringau, magistratul^, seu 
acele Z’are? Minunate lucruri; în adevără scandală ve
ritabilă !<

—x—
Camera advocațială din Brașovă face cunoscută, 

că advocatulă de aci losef Ialcab, după ce tribunalulă 
din Brașovă i-a deschisă concursă cu decisiunea sa din 
6 Noemvre c., e suspendată dela esercitarea advocatu- 
rei și s’a delegată ca curatoră ală cancelariei sale ad- 
vocatulă de aci Iuliu Bachmaier.

—x—
Corpurile legiuitâre române suntă convocate în se

siune ordinară la 15 Noemvre c.
—x--

In Rodbavă, comitatulă Brașovului, lucrându-se 
lemnăria unei șuri de cereale, a căZută o bârnă și a 
omorîtă ună omă; totă ună locuitoră de acolo, care 
tăia lemne în pădure, a fostă omorîtă de uuă arbore, 
care a căZută peste elă.

—x—
' Alegerile comunale în România s’au terminală în 

favărea guvernului.
—x —

Țâră pară Țigani pănă acumă, ce e dreptă, încă 
nu există în Europa, dăr o să se creeze una. Guver- 
nulă bavareză adecă a isgonită pe Țigani pentru tăte 
timpurile din țeră. Prilegiu la acăstă măsură draconică 
a dată cunoscuta virtute națională a Țiganiloră: clepto
mania. Ministrulă ungurescă de interne a adusă la cu
noștința tuturora ofîciiloră administrative acestă disposi- 
țiune a guvernului bavarez, cu observarea de a reține 
pe Țigani dela visitarea Bavariei.

—x—
Trupa teatrală germană va juca astă seră Luni 

„Iohannistrieb,< comediă in 4 acte de Paul Lindau. 
Mâne sără Marți va juca în beneficiul d-ș6rei Erna Bisa 
«Die Danischeff,« dramă în 4 acte de Petru Newsky.

Espirândă acelă termină sunt liberă a da urmă- 
tărea dare de semă:

1. Pentru scopulă susă amintită au contribuită ur
mătorii domni:

Nicolau Rusană, posesoră mare în Sâncelă, 1 fl.; 
Elie Dopp, adjunctă de ingineră în Sâncelă 1 fl. 10 cr.; 
Dănilă Gaboră, adjunctă de ingineră în Sâncelă 1 fl.; 
Ein Unbekanter, 20 cr.; Petru Lenghelă, adjunctă de 
ingineră în Sâncelă 1 fl.; Ioană Frățilă, primară în Sân
celă 1 fl. 5 cr.; Artemiu Blășiană preotă gr, cat. în 0- 
breșia de Ternavă 1 fl.; Ioană Filipă preotă gr. cat. în 
Liboțiu (M. Lapos) 1 fl.; Dr. Ioană Popă de.Bichis me
dică de regmt. în Sibiiu 1 fl; Redactorulă dela «Ludi- 
magister" Ioană Simu în Reșița 50 cr.; Aronă Lupeanu 
amploiată militară la direcțiunea de geniu în Przemysl 
(Galiția) 1 fl.; I. Popă Reteganulă inv. și red. în Rodna 
veche 1 fl. 45 cr. Suma 11 fl. 30 cr.

Din suma asta s’a cumpărată ună protocolă legată, 
pentru de a induce sumele incurse, cu 1 fl. 10 cr. S’au 
depusă spre fructificare în cassa de păstrare „Botina 
veche" 10 fl. Deci la subscrisulă mai suntă 20 cr. v. a.

2. Dintre toți învățătorii români îmi scriseră nu
mai șepte inși, și adecă:

1) D-lă Petru Grama din Sânte-Jude arată că ar 
avea lipsă de 11 abeedare și 9 legendare pentru săracii 
elevi ai șcălei conduse de d-sa; nu spune însă de care 
autoră ?

2) D-lă Ioană Suciu înv. în Soolvăstru p. u. Gor- 
geny-Szt-Imre, cere pentru săracii săi elevi 30 abeedare 
de Solomonă-Munteană și 20 legendare de Ștefană Popă.

3) D-lă Petru Prenariu înv. gr. ort. in Mercina, p. 
u. Văradia, cere 8 abeedare și 9 legendare de I. Po
pescu.

4) D-nii Eustachiu Crișană și Atanasiu Moldovană 
inv. în Șinca veche ceră 10 abeedare și 4 legendare 
de I. Popescu.

5) D-lă Ignată Grigorescu înv. în Cernesc! p. u. 
Kapolnok cere 24 abeedare și 6 legendare de V. Petri.

6) D lă Ipate Todorană înv. în Domnin p. u. Szi- 
lâgy-Szt. Kirâly cere 22 abeedare de I. Papiu și 22 le
gendare de I. Popescu.

7) D-lă Romulă Simu, înv. dir. în Orlată arată, că 
la seolele grănițărescl din fostulă reg. rom. I nu su
feră școlarii lipsă de cărți și că în acelea șcăle suntă 
folosite abcdarele și legendarele lui I. Popescu, ca impuse 
de Comitetulă administrativă, dără după a d-sale părere 
suntă mai bune ale lui V. Petri, din punctă de vedere 
pedagogică.

8) Ună colegă dela o școlă grănițărăscă din fostulă 
reg. rom. II (dela Năsăudă) îmi spune că la tăte 
scdlele loră suntă introduse abcdarele și legendarele de 
V. Petri, ca cele mai corăspunZătore, (precum și suntă 
I. P. R) și că elevii scoleloră loră nu au lipsă de cărți, 
căci suntă provăZuțl din fondurile loră.

Adecă: Numai șcălele române din fostele regimente 
I și II de graniță suntă bine provăZute cu cărți, numai 
în acelea este o uniformitate în cărți, încâtă adecă unele 
au pe ale lui I. Popescu, ăr altele pe ale lui V. Petri, 
precând în celelalte scăle românești nu mai afli unifor
mitate, ba nici cărți nu afli în multe gși totuși domnii 
nvățătorl, nici chiar aceia, cari în adevără au lipsă de 
cărți în scâlele ce le conducă, nu ne scriseră nimică, 
deși nu credă se nu fi auZită de apelulă meu, care s’a 
publicată mai în tăte foile năstre. Păte îșl voră fi Z'să: 
la ce să mai scriemă, că totă n’are de unde ne da cărți 
de câte avemă trebuință ? E dreptă, că deocamdată nu 
se păte satisface nici cereriloră intrate, dăr nu e de des
perată; eu credă că se voră afla destui bărbați mărini- 
moșl, cari să tindă din prisosința loră câțiva crucerl pen
tru ună scopă atâtă de sublimă ; eu credă că și celă mai 
săracă păte da câtă de puțină, bareml 10—20 cr. la 
acestă fondă, din care să se provăZă săracii elevi ai 
scdleloră nostre rurale cu cărțile celea mai necesare, cu 
abeedare și legendare.

111. Dintre autori, respective editori, singură d-lă 
Teochară Alexi din Brașovă se oferi că ar fi dispusă a 
da 11,000 esemplare din abeedariulă compusă de amicii 
scălei cu prețuia scăZută de 900 fl., adecă ar veni esem- 
plariulă numai 9 cr. mai dândă 1000 es. rabata.— Este 
rugată deci a ne trimite ună esemplară de probă, ca in- 
curgendă mai mulțl bani, de vomă vedea că avemă de 
unde procura ună numără mai însemnată de esemplare 
și de vomă vedă, că acelă abeedară întrunesce condi- 
țiunile pedagogice să intrămă în tergă cu d-sa.

Finindă acestă raportă îmi iau voiă a reînoi A-

I. Binevoescă toți membrii scumpului meu neamă a 
trimite după voință și putință câte ceva pentru înfiin
țarea desamintitului fondă de abeedare și legendare pe 
sema eleviloră săraci dela șcălele nostre rurale.

II. Binevoescă domnii învățători și stimatele învă- 
țătăre a ne scrie: de câte legendare și abecedare au 
lipsă în școlele conduse de domnia loră, și acelea: de ce 
autoră să fiă? cari credă d-loră că suntă mai bune?

III. Binevoiescă domnii autor’, respective editori 
a-ml răspunde cu ce prețuri scăZute potă oferi abeceda
rele și legendarele d-sale? Și — de nu le va fi spre su
părare —• fiă buni și trimită’mi câteva esemplare să dau 
bareml șcbleloră celoră mai lipsite, învățătorii cărora 
înaintară deja cererile.

Totă ce privesce acestă afacere binevoăscă fiecine 
a adresa la subscrisulă în Rodna veche (O.-Rodna, Tran
silvania) unde sunt învățăloră șcdlei române confesio
nale, și de unde voiu raporta la 1 lanuariu 1887 din 
firă în pără.

Mulțămindă sinceră domniloră cari au binevoită a 
ăspunde la primulă meu Apelă, și sperândă că la acestă 
ală 2-lea Apelă voră binevoi a răspunde mai mulțl din 
neamulă nostru, sunt stimătoră.

Rodna veche. 1.4 Noemvre 1886.
Ioană Popă Reteganulă, 

învățătorii și redactorii.

Editară: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Resultatulti. apelului meu din „Gazeta 
Transilvaniei“ nr. 221 din a. c.*)
In suscitatulă numără ală dieirului nostru .Gazeta 

Transilvaniei' făcusemă ună apelă cătră nămulă nostru, 
ca adecă:

1. Fiăcare individă, după voință șt putință, să con- 
tribue la înființarea unui fondă din care să se pro vadă 
elevii și elevele sărace a seoleloră nostre rurale cu abc- 
dare și legendare, sciindă din propria esperiință că cea 
mai mare lipsă o avemă de acelea cărți, că mai multă 
de jumătate din suma totală a eleviloră scoleloru nostre 
rurale nu le au și nu le potă procura — săraci 
fiindă.

2. Gu acea ocasiune rugaiu și pe domnii învăță
tori și pe d-nele învățălore, să-mi scrie: ce abedare și 
legendare folosescă? de ce autoră? le suntă impuse? nu 
ar ave dreptă să folosescă altele? Cari credă că ar fi 
mai bune din punctă de vedere pedagogică? Și câți elevi 
și eleve nu au abedare și legendare, firesce numai din 
cei în adevără săraci și cu tragere de inimă cătră în
vățătură?

3. Totă atunci rugaiu pe domnii autori, respective 
editori să binevoiăscă a-mi scrie: câte esemplare de abe
dare și câte legendare ml-ară pută oferi și cu ce preță 
scăZută, — ca în casă când ar incurge vre-o sumuliță 
să mă potă orienta și să potă procura pe săma săraci- 
toră elevi dela scălele năstre rurale. Terminulă îlă fic- 
saiu atunci pe 1/13 Noemvre a. c.
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Cunulu la bursa de Vleua Bursa de BucurescI.
din 30 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 103 60
Rentă de hârtiă B°/o . . 93.20 
Imprumutulfl căiloră ferate

ungare..........................151.60
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.40

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

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

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.75
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 123 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.25 
Renta de hărtiă austriacă 83.70 
Renta de arg. austr. . . 84 70
Renta de aurii austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871—
Act. băncel de credita ung. 297.35 
Act. băncel de credită austr. 286.90 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.61 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cota oficială dela 7 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). . • 9P/a 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 931/a 941/*

> convert. (6°/0) 85V2 86l/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1031/, 104—

* n » (5°/o) ■ 871/, 88—
» » urban (7°/0) . . 101 Va 102—
» » » (6%) • 92— 93—

> (5°/o) ■ ■ 84— 84l/a
Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 16.25
Bancnote austria ce contra aură. 2.03-- 2.04

Cursulu pieței Brașovîi
din 22 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vând. 8.44
Argint românesc .... . . » 8.36 • 8.40
Napoleon-d’ori................. . . » 9.90 » 9.94
Lire turcesc! ...... . . » 11.22 . 11.25
Imperiali......................... . . » 10.22 » 10.25
Galbeni............................. . . » 5.92 » 5.94
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Sz'398'1886' Ârver&si hirdetmeny.
Alulirt kikiildbtt v^grehajtb az 1881. dvi LX. t. cz. 102 §-a er- 

telmâben ezennel kozhirr^ teszi, liogy a balâsfalvi kir. jtirâsbirdsâg 637 
ds 638 szâmu v£gz£sei âltal a nagy szebeni Albina hitdlintezet Brassbi 
fiokja javâra Moldovân Jânos ellen 340 frt. 60 kr. toke, ennek 1886 
6v januarius 116 15 napjâtdl szâmitandb 6°/0 kamatai es eddig Osszesen 
63 frt. 05 kr. perkoltsâg kovetelâs erejeig elrendelt kielâgitâsi vâgre- 
hajtâs alkalmâval birdilag le foglalt es 861 frt. becsiilt 4 drb. 4 6s 5 
6ves feier okor, 2 drb. 5 âves tenân, 20 drb juh, 6 drb 1886-beli bâ- 
bârâny, 2 koeza hatmalacztzal, 1. kdt eves sziirkes kanu, 4. drb 1885 
bâli oszimalatz, 1 okor szekâr, 1 Ibszekâr, 1 drb 50 vedres hordo, 1 
deszkaoldalu tOrokbuza kas, 1 piros festet asztal, 5 piros szâk, 1 faka- 
napâ kibuzo fiokkal, 3 szorâgytakaro, 8 pârna 6s 2 tulipânos nagy 
lâdâbbl âll6 ingdsâgok nyilvânos ârverâs utjân eladatnak.

Mely ârverâsnek az 1543/1886 sz. kikuld6st. rendelo vâgzâs folytân 
a helyszinân, vagyia Ohâbân alperes lakâsân leendo eszkozlâsâre 1886-ik 
November h6 29-ik napjânak dâlelott 11 6râja hatâridoiil kitiizetik 6s 
ahhoz a venni szândâkozbk ezennel 61y megjegyzâssel hivatnak meg: 
hogy az ârintett ingbaâgok ezen ârverâsen, az 1881. âvi LX. t. cz. 107, 
§-a ârtelmâben a legtobbet igâronek becsâron aiul is eladatni fognak.

Az elârverezendo ingbsâgok vâtelâra az 1881. 6vi LX. t. cz. 108. 
§-âban megâllapitott feltâtelek szerint lesz kifizetendo.

Kelt Balâsfalvân 1886-ik dvi november 116 16 napjân.
Hât Gyorgy, kir. birbsâgi vâgrehajtd.

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

Adresele ne rugămti a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... ... 3 fi. -
„ ș6se luni..................... 6 fi. —
„ unti anii..................... . . . 12 fi.

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ....
„ ș6se luni..................... . . . 20 „

,, unii ană..................... . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/,

Mersul ti trenurilorU
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealâ-Bndapesta și pe linia Teîuștt-Arada-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal u-Budapesta JBudapesta—PredealiJ

BucurescI

PredealA (
(

Trenă 
de 

persâne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibua
Trenă 

de pera.
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibuf
Trenă 

de 
peradne

Trenă 
omnibua

4.50
9.32

TimișO

Brașov ii

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodd
Hașfaleu

(
(8ighiș6ra 

^Elisabetopole
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
GrăciunelO 
Teinșft 
Aiudtt 
Vințuia de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisd 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

7.47
8.24
8 51
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
5.30

Oradia-mare

P. Ladăny
Ssolnok
Buda-pesta

Viena

(

(

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

8.00

4.16
5.02
5 48

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de ndpte sunttt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

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

Clușiu ( 
(

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

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

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudâ 
Teinșă 
Grăciunelfi
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașfi 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișd

(
(

sust

(
(

5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

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

Fredealu

BucurescI
(

5.45
6.22
6.47

11.45

cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovâ. Hârtia din fabrica d-lorfi Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușift- ^.radfl-Budapesta. Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Tre'iă Trenă de Trenă de Trenă Trenăomnibus oînrlbus peradne peradne de perene omnibw

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 __
Alba-lulia 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 Szolnok 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 —’ 5.18 Aradfi 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
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 ConopQ 6(9 7.37 — 1
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopft 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 ___
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.F8 __
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 11.07 —
Aradft 8.28 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok . 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 ! Vințulfl de joșii 12 18 A2.29
Budapesta — — 1 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 __
Viena — - 6.05 | TeBușft 1.29 1.41 —

Ai*adtk-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trend Trenă de Trenă Tranfi
omnibus persdne mixt peradne omnibus mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegâ 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — —. — Banița 3.05 — 641
Tfmișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

’Timișdra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnibus de pera. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 6.53
Orczifalva 7.46 — e.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
A radulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arndd 9.27 — 8.17 Simeria 1 53 — 10.31


