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Brașovd, 12 Novembre 1886.
S’a răspândită prin țâră vestea îmbucurătdre, 

că ne aflâmiî în ajunulfi reînoirei raporturilor* 
comerciale cu România, cari înainte cu cinci 
luni au fost* întrerupte prin răsboiulu vamalii 
atât* de păgubitor* pentru amândouă statele.

Ministrul* de esterne Kalnoky fiind* între
bat* în delegațiuni, dăcă este perspectivă înte
meiată pentru reînoirea convențiunei comerciale 
cu România răspunse, că a făcut* din parte-i 
tot* posibilul* spre a dobândi reînoirea tractatului 
comercial* și că guvernul* român* a fost* tot- 
dâuna gata de a relua firul* tractărilor*, încât* 
se p6te spera, că în urma disposiț.iuniloru din 
amândouă părțile se vor* începe în curând* 
tractări asupra înoirei convenției, cari vor* duce 
la un* bun* result.at*.

Asupra piedecilor*, ce s’au opus* și se mai 
opun* încă încheierii convenției ministrul* de 
esterne nu s’a pronunțat*, dicendu, că aceste pri
vesc* mai mult* cercul* de activitate al* celor* 
două ministerii de comerciu din Viena și din 
Pesta. Ne putem* închipui de ce d-1* Kalnoky 
se feresce așa de mult* a atinge căușele, cari 
au pricinuit* ruptura raporturilor* comerciale cu 
România.

Delegatul* Dumba. care este scutit* de a-șl 
impune aceleași reserve ca ministrul* de esterne, 
a caracterisat* de minune cu puține cuvinte ne
ajunsurile ce se ivesc* în raporturile politice și 
comerciale ale monarchiei ndstre cu România și 
cu celelalte state și popdre mici vecine dela 
mâcjlătji-

„Aceste state și popdre," dice d. Dumba, 
„trebue să-și câștige convingerea, că monarhia 
ndstră le este amică, că nu vrea să le cucerâscă, 
ci să le promoveze desvoltarea lor* autonomă 
și independentă, precum și progresul* lor* spi
ritual* și material*. Der acăsta programă, ce a 
desvoltat’o și ministrul* Tisza în camera ungară, 
să nu rămână numai pe hârtia, ci să se esecute 
cu tdtă hotărîrea, și nu este de ajuns* dăcă mi
nistrul* de esterne voiesce să o esecute, are lipsă 
de concursulă celorîi două guverne ale Austriei și 
Ungariei. Avem* să aperăm* importante inte
rese economice, trebue să seim* insă a face se 
se unăscă cu aceste și interesele aceloru țări, trebue 
să nisuimu, ca prin modulă de tractate alic conați- 
onalîloră, cari locuescă în monarchia nostră, să 
dămă dovedi de simpatiile nostre pentru aceste po
pdre. Trebue în fine mc să le închidemă căile și 
drumurile, ce ne ducă pe noi și productele nostre 
la ele, ci să li le deschidemă în modic leală. Nu prin 
șicane vamale și prin împunsături continue se pote 
cuceri amiciția poporelorăfl

Este învederat,* că d-lu Dumba lovesce aici 
mai mult* în guvernul* unguresc*, care în ra
porturile sale comerciale cu statele mici vecine 
a adus* lucrurile așa departe încât*, după cum 
clise același delegat*, sănătatea porcilor* din a- 
cele state depinde dela târgul* din Steinbruch, 
ce a ajuns* a fi decisiv* pentru relațiunile re
ciproce comerciale.

Cheia cu ajutorul* căreia se pot* esplica 
neajunsurile ndstre în raporturile comerciale cu 
România este dăr aflată, ea se numesce „târgul* 
dela Steinhruch.“ Se p6te ca, după cum a Țisu 
ministrul* Kalnoky, să fi contribuit* la ruperea 
acestor* raporturi și „violenta agitațiune" a opo- 
sițiunei din România contra tractatului comer
cial* de mai înainte, dăr este nenegabil* fap
tul*, că ori încătrău te vei întdree în România 
vei audi cjicându-se: „cu Austriacii ni-am* fi pu
tut* ușor* împăca, dăr cu Ungurii n’a fost* cu 
putință să ajungem* la o înțelegere."

Guvernul* unguresc* s’a putut* convinge 
în timp* numai de cinci luni dăcă bună a 
fost* procederea representanților* săi pe timpul* 
negociărilor* asupra tractatului comercial* cu 

România și dăcă nu a fost* greșită suposițiunea 
că vor* pută isbuti la BucurescI cu ori și ce pre- 
tențiunl. Pe lângă „agitările violente" contra 
vechiului tractat* s’a mai manifestat* în Româ- 
și un* curent* puternic* pentru o politică eco
nomică de sine stătătdre, de care, credem*, tre
bue să țină sâmă și guvernele monarchiei ndstre.

România sufere negreșit* fdrte mult* în urm 
răsboiului vamalu, ea însă a fost* în stare a’șl 
afla pentru productele ei alte piețe, a esportat* 
cereale în Anglia și vite în cantitate însemnată 
în Italia. Nu in aceeași situațiune favorabilă se 
află însă țările din monarchia ndstră mărginașe 
cu România. Delegatul* Lupul* a arătat*, că 
numai Bucovina perde 4—5 milidne florini pe 
an* din causa răsboiului vamalu cu România, 
âr în ceea ce privesce Transilvania ni sunt* în
destul* cunoscute nenumăratele plângeri, ce se 
aud* din tdte părțile și mai ales* din localită
țile dealungulu fruntariei.

Suntem* informați, că cu ocasiunea confe
rințelor* privitdre la tractatul* comercial*, ce 
s’au ținut* astă vâră în BucurescI între repre- 
sentanții ambelor* state, ambasadorul* Br. Mayr 
și un* delegat* ungurii, ar* fi accentuat* în fața 
retușului delegaților* români de a primi condi- 
țiunile cerute, că guvernul* român* ar trebui 
să aibă în vedere, că prin ruperea raporturilor* 
comerciale vor* suferi fărte mult* și Românii 
din Transilvania.

Nu scimu ce au răspuns* delegații guver
nului român*. Vor* fi dis* pdte, că nu pot* 
face escepțiune în esecutarea programului lor* 
economic*. Ori ce vor* fi răspuns* însă ni se 
pare, că era mai întâiu datoria guvernului un
guresc* de-a se gândi la efectele rele, ce trebuia 
să le aibă răsboiulu vamal* nu numai pentru 
Românii, ci și pentru Săcuii Sașii și Ungurii 
din Ardâlu.

Acum ne anunță „Coresp. de Budapesta," 
că, după ce s’au înțeles* între dânsele ambele 
ministerii din Pesta și din Viena asupra înoirei 
tractatului comercial* cu România, se aștâptă ca 
guvernul* român* să trimită plenipotențiații săi, 
ca să se reîncâpă negociările. Să sperăm*, că 
de astădată aceste negociări voru avă pentru 
noi un* resultat* mai bun* și că, cum cjice d. 
Kalnoky, „pe lângă bunele disposițiunl ce dom
nesc* de amândouă părțile se va pută pune ca
păt* situațiunei actuale nedorite de nici o parte."

Crisa bulgară.
— Spre a preveni neînțelegerile său interpretările 

desavantagiăse asupra plecării lui Kaulbars, ministeriul* 
de interne bulgară a adresată o circulară prefecților*, în 
care declară, că adevăratul* motivă ală plecărei gene
ralului rusă este condamnarea conduitei sale în Bulgaria 
de cătră Salisbury și Kalnoky. In urma acestora decla
rații elă n’a mai putută sta în Bulgaria. Se mai spune 
în circulară, că plecândă Kaulbars voră înceta agitațiunile 
și turburările și că a<;um Europa are să resolve cestiu- 
nea bulgară. Prefecților* li se ordonă să împedece orice 
demonstrații și turburări, ce ar căuta să provoce 6re- 
cari agenți cu acestă ocasiă.

— La plecare, generalul* Kaulbars s’a dusă îna
intea consulatalui rusă din Sofia, unde-lă așteptau câțiva 
Zancoviști și le-a ținută următărea scurtă alocuțiune: 
„Deorece Bulgaria e guvernată acum de bande și sfatu
rile binevoităre ale augustului meu stăpână au rămas* 
neurmate, Bulgaria nu mai are nimică de așteptat* dela 
Rusia". Apoi Kaulbars puse de s’a dat* de trei ori în 
sus* și în jos* pavilionul* consulatului și după ce acesta 
s’a luată de tot* josă, generalul* a plecată din Sofia cu 
personalulă consulatului. Consulii generali austriacă, 
franceză, italiană și belgiană s’au dusă să ’șl ia rămasă 
bună. Ună funcționară rusă a rămasă în consulat*, dăr 
fără caracter* oficială. Ministrul* de externe bulgară, 
Nacevicî, s’a țîntorsă năptea în Sofia, dăr n’a mai vor
bită cu generalul* Kaulbars.

— Un* personagiu, care e în posițiă a vorbi au 
tentică asupra ultimei fase a afacerei bulgare, a decla
rată în Londra, că generalulă Kaulbars a provocat* a- 
celă moft* cu cavasul* rusă, spre a avea ună motivă 
de plecare din Bulgaria. Despre acăsta nu încape în
doială. Cât* privesce urmările, diplomația nu-șl p6te 
forma nici o părere sigură asupra consecințelor* posibile 
ale unuia său altui faptă, său discurs*, deărece tătă ati
tudinea și procederea Rusiei depinde esclusiv* personal* 
de Țară, care ca nici ună altă monarh* conduce acum 
de tot* singur* politica din afară a Rusiei. Situația se- 
riâsă de acum se pote resolva în mod* pacifică și spre 
mulțumirea tuturor* numai dăcă puterile se vor* înțelege 
repede asupra persănei unui nou prinț*, dăr pentru a- 
căsta mai lipsesc* câteva condiții prealabile, căci Rusia 
n’a notificată încă oficială celorlalte puteri candidatura 
lui Dadiană de Mingrelia. In privința acăsta puterile au 
fostă sondate numai confidențială, dăr puterile n’au con
simțită încă; însă nici puterile, care nu prea agrează pe 
prințul* de Mingrelia, nu voră pune obstacole neînvinse, 
dăcă Rusia se va obliga a respecta celelalte disposiții ale 
tractatului din Berlin* relativ* la Bulgaria.

— Ministru-președinte frances* Freycinel a făcută 
cunoscută în consiliul* de miniștri, că generalulă Kaul
bars a plecată din Sofia și în urma cererei Rusiei, Franța 
a luată asupră-șl protegerea supușilor* ruși din Bulgaria.

— 0 telegramă din Berlină spune, că contele Șu- 
valoff, ambasadorul* Rusiei în Berlină, s’a dusă erl la 
Frederichsruhe ca să confereze cu prințul* de Bismark. 
Se crede că Austria și Anglia voră face dificultăți con
tra candidaturei prințului de Mingrelia, fiindcă acestă 
prință e ună supusă rusă.

— »Novoie Vremja» și >Novosti“ facă să reiasă
că plecarea generalului Kaulbars trebue să servăscă de 
însciințare nu numai Bulgariei, dăr mai cu sămă pute
rilor*, cari au făcută din Bulgaria o părtă deschisă spre 
a opera contra Rusiei. Aceleași (flare adaugă, că acăstă 
plecare nu implică o ruptură cu Bulgaria însa-șl, dăr 
că e primul* pasă făcută în sensul* unei rupturi cu 
ămenii, cari provăcă turburări în Bulgaria. >Le Nord* 
spune, că plecarea generalului Kaulbars nu este o retra
gere ci o ruptură. Acăstă [hotărîre nu însemnăză de 
loc* că Rusia se desinteresăză de cestiunea bulgărăscă, 
nici că cedăză nimică din interesele sale particulare și 
internaționale. o

— Pavilionul* consulatului rusesc* din Vama a 
fostă dată josă și pavăza ridicată. Consulul* rusă cu 
familia sa a plecată din Varna spre a se duce pe bor
dul* cuirasatului j>Mercur*.

— O telegramă din Londra <jice, că plecarea ge
neralului Kaulbars e considerată ca făcând situațiunea 
mai gravă ca nici odată.

— Se comunică din Constantinopolă cu data de 
17, că un* personagiu oficial* engleză venind* din Ru
sia, unde elă residăză, și sosită în capitala Turciei pen
tru a conferi cu Sir White, confirmă că Rusia face în- 
tr’ună modă deschisă pregătiri, de rSsboiu, ca și când 
răsboiulă ar fi apropiată, că nu numai tătă flota e gata, 
dăr că e într'o stare excelintă și micită mai considerabilă 
decâtu cum se credea. Elă constată că Rușii spună 
mereu, că simtă gata a merge la Constantinopolă, adăo- 
gSndă, că pentru prima 6ră aude pe Ruși presintândă 
Constantinopolulu ca ținta loră directă.

—■ D. Zaharia Stoianoff dimpreună cu cinci depu~ 
tați ai Sobraniei au sosită în BucurescI, (flee „Voința 
Națională." D-loră plăcă la Heilligenberg, unde voră avă 
o întrevedere cu principele Alexandru de Battenberg.

Din delegațiuni.
Delegațiunea ungară. Ședința dela 17 Noemvre: 

desbaterea comisiunei pentru armată asupra estraordina- 
rului de 3,500,000 fl. pentru procurarea pusciloră repe- 
țităre.

Raportorulă Rakovsky schițăză cererea administra- 
țiunei armatei. Extraordinarulă pe 1887 se urcă la 15, 
984,000 fl. Comunică apoi că inginerulă Schulkof a pe- 
tiționată să i se esamineze modelul* lui de pușcă. Pro
pune să se iâ la cunoscință petițiunea.

Preș, deleg. Ludovic Tisza susține acâstă propu
nere și comisiunea holăresce în acestă sensă.J



Nr. 255. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886

Ministrulă comunii de răsboiu Bylandt-Rheidt (|ice, 
că păn’ acum cea mai bună pușcă de repetițiă era a lui 
Kropacek și corpulă de patrulare din Bosnia s’a și în
armată cu 400 de aceste pusei. Dăr acestă corpă e 
ca gendarmeriă, și pușca avendfi unele desavantage nu 
se pâte introduce la trupe. Schiază apoi ministrulă 
pușca Mauser, basată pe principiulă puscei Kropacek. 
Inginerulă Mannlicher a inventată însă o pușcă, care 
permite, ca cartușele se se încarce nu unulă câte unulfi, 
ci deodată în pachete de câte cinci bucăți. Acăstă puș
că are și avantagiulă că se pâte folosi și ca pușcă cu 
ună cartușă. Pentru probare s’au înarmată deja cinci 
bataliâne din diferite corpuri. O comisiune a recoman
dată necondiționată acăstă pușcă. Pușca Mannlicher e 
cea mai corăspuncjătâre scopului între tâte sistemele. 
In timpulă din urmă s’au mai ivită inventatori, așa in
ginerulă Schulhof, sublocot. Krnka și cav. de Furnicek. 
Pușca Krnka, care se încarcă cu 10 cartușe, a dată re- 
sultate nefavorabile, dăr inventatorulă a (jisă că va pre- 
senta ună ală cincelea modelă. In Germania e siste- 
mulă Lee, ca ală lui Krnka, dăr n’a avută succese sa- 
tisfăcătâre. Nici pușca Schulhoff nu ofere avantagiele 
puscei Mannlicher. Francesii, cu ocasiunea espedițiunei 
din Tonkină, au procurată 10,000 pusei Kropacek, după 
modelulă căreia și-au transformată pușca Gras, cu îm
bunătățiri. Ministrulă amintesce mai departe mișcarea 
ce s’a făcută in Franța în timpulă din urmă relativă la 
ună-nou preparată de împușcată, care să fi dată resul- 
tate escelente la pușca de calibru mică. In ce constă 
acestă preparată, nu se seie. Dăr pănă ce nu se va 
resolva cestiunea prafului, ministrulă nu recomandă ca- 
librulă mică, ci e pentru introducerea-puscei Mannlicher 
cu calibru de 11 milimetri. Gu puscile Werndl se voră 
înarma glotele. Discuția se închide.

Comisiunea pentru marină desbate ordinariulă ma
rinei de răsboifi, pe care-lă recomandă raportorulă Edm. 
Bethlen spre primire.

Andahazy cere lămuriri asupra mai multoră pos
turi din bugetă, despre elevii academiei de marină, des
pre chirii, mobile etc.

Arpad Kubinyi întrebă pe comandantulă supremă 
ală marinei, viceadmiralulă Sterneck, decă pentru apă
rarea litoraliloră noștri în casulă unui răsboiă defens vă 
crede, că corăspundă flotilele torpilere, deârece apărarea 

. litoraliloră noștri nu e de căutată în fortificațiunl, ci 
chiar în marina de răsboiu ?

V.-admiralulă Sternek accentuăză corespunderea 
și folosirea corăbieloră torpilare și declară, că ele cores
pundă pe deplină scopului.

Subloc. din marina de liniă Dell’Adami observă, 
că în anulă trecută dintre 105 elevi ai academiei mi
litare, 12 suntă din țările corânei ungare și între aceștia 
11 sciu limba maghiară. Geloră 12 elevi li s’a dată 
instrucțiune în limba maghiară.

V. -adm. Sternecik declara, că pentru elevii unguri 
ai academiei de marină, limba ungurăscă este ună o- 
biectă de invățămentă obligatoră. Ce privesce procu
rarea obiecteloră de echipamentă, elă ține sămă și de 
industria ungară.

Bugetulă fu primită, după ce v. adm. Sterneck a 
cjisti că se va ocupa cu cestiunea, împreunată cu gre
utăți, d’a se supune serviciulă artileriei din forturile li- 
torale sub conducerea directă a comandei marinei, cum 
e în Italia și în Germania.

Delegațiunea austriacă. Ședința dela 16 Noemvre: 
comisiunea bugetară desbate creditulă provincieloră ocu
pate. Delegatulă Dumba raporteză.

Chlumecky e mulțămită că s’au redusă trupele și 
prin urmare se voră reduce și cheltuelile, dovadă că 
stările de acolo s’au consolidată și nu pericliteză posi- 
țiunea nOstră acolo. Oratorulă cere ministrului de fi- 
nance comună lămuriri asupra scălelorfi, foresteriei, ar
matei, ș. a. din provinciile ocupate. Mai doresce să se 
autjă o asigurare liuiștitOre asupra disposițiunei politice 
a țării. Ocupațiunea, ce e dreptă, a susținutu escelentfi 
proba de focă în acestă timpă de continue sguduiri ale 
păcii și ordinei în peninsula balcanică.

Ministrulă comună da finanțe Kallay arată că ve
niturile țăriloră se mărescă, mai âlesă cele din deciuială 
și din tutună. In veniturile foresteriei s’au preliminată 
mai puțină pentru 1887, din causă că prețulă lemnelor 
a scăzută, dăr se facă mari afaceri cu lemnele. Fores- 
teria progresăză, mai alesă după ce se va termina re- 
gularea păduriloră. Liniștea și ordinea in țără nu s’au 
turburată, ba se păte c|’ce> <;ă acestă ană a fostă celă 
mai liniștită dela ocupațiune. O singură bandă mică 
din Muntenegru a apărută, din care insă la o ciocnire 
cu organele nOstre de siguranță cei mai mulțl membri 
au fostă prinși 6r restulă a fugită erășl peste graniță 
Asentarea s’a esecutată în liniște.

Rpoartorulă Dumba laudă purtarea armatei în pro
vinciile ocupate și administrațiunea civilă de sub con
ducerea ministrului Kallay. Poporațiunea stă multă mai 
bine ca cea din celelalte state balcanice, care stau sub 
protecțiunl. Dăr la una să nu ne așteptămă: la recu- 
noscință, căci de astfelă de simțămăntă în genere nu

se conducă popdrele. Mai suntă însă unele neajunsuri, 
pe care e greu să le înlăturămă, suntă cestiunile econo
mice. Prin ușurarea comunicațiunei dela granițe s’ar 
lega nu numai raporLurl /comerciale avantagiâse pentru 
comerciulă Serbiei, ci și pentru raporturile nostre cu 
țările limitrofe, și guvernulă ar putea 'satisface ușoră 
acestoră dorințe ale poporațiunei și ar promova înflo
rirea comerciului. Cestiunea principală e cea agrară. 
Der cu terminarea cărțilorfi funduare și a cataslrului se 
va resolva și acăstă cestiune. Acum însă guvernulă ar 
putea sprijini și promova cullur^ viteloră în țâră. Se 
bucură că guvernulă a trimesă în țără âmenî speciali să 
studieze rassele de vite și să propună măsuri practice de 
cultivare. Cultura porciloră e mai potrivită cu natura 
țării și în părțile limitrofe cu Croația se cultivă, der 
lipsa de esportă și de piăță înpedecă îmulțirea loră. 
Acestui esportă i se pregătescă în monarhia nostră mari 
greutăți. E o particularitate a rasseloră de porci din ță
rile balcanice și dunăre, cum se pare, că stau într’ună 
curiosă raportă cu tergulă de porci din Steinbruch și 
sănătatea acestoră animale aternă într’ună modă de 
totă caracteristică de acestă tărgă. E de înțelesă deci, 
deși sună comică, că acestă tărgă de porci e chemată a 
juca ună rolă orecare în raporturile dintre monarhia 
nostră și țările balcanice și dunărene. Dăr guvernulă 
trebue să îngrijăscă, ca productele provincieloră ocupate 
să afle piăță în țera nostră Privitorii la darea deciuelei, 
oratorulă întrăbă, că ore nu s’ar putea înlătura in vre- 
ună modă nemulțămirea și neîncrederea țărănimei asu
pra modului cum se prețuesce secerișulă și se ia (je- 
ciuiala.

Dr. Mattus constată, că deciuiala nu e dare grea, 
dăr plângerile provină din modulă cum se încasăză și 
se prețuesce. In privința construirei șoseleloră, suntă 
plângeri, că în unele locuri poporațiunea e împovărată cu 
grele sarcine. — Ședința se încheiă.

Ședința dela 17 Noemvre a fostă ocupată cu des- 
baterile asupra preliminariului de răsboiu. V. admiralulă 
St&rnech combate imputarea, că prea se grăbesce cu 
procurarea flotileloră torpilare. Grecia are 25 torpilori, 
Italia 100, Anglia 126, Franța 118, pe când noi cu in- 
cheiarea acestui ană abia ajungemă jla 38. — Bugetulă 
marinei s’a primită.

Instrucțiunea publică, în Ungaria.
Ministrulă ungurescă de culte și instrucțiune pu

blică printr’unfi raporlă ală său arată instrucțiunea pu
blică a Ungariei într’o stare înfloritâre, negreșită pentru 
elementulfi maghiară. Reproducemă după acestă raportă 
următârele date:

Numărulă copiiloră obligați a cerceta scâla dela 
anulă 1884 pănă la 1885 s’a sporită în întrăgă Ungaria 
cu 15,153. Numărulă comuneloră cu șcăle proprii în 
locă s’a sporită anulă acesta cu 18, ăr numărulă comu- 
neloră cu șcâle comune cu alte sate (d. e. două comune 
întrețină o scolă) a scădută cu 11; de asemenea a scă- 
dutfi cu 5% și numărulă comuneloră lipsite cu totulă de 
scâlă, așa că în anulă 1883 numărulă acestoră comune 
fără scâlă era de 300, care față cu suma totală a co
muneloră corăspunde percentului de 2'37.

Numărulă tuturora scâlelorfi poporale a fostă în a. 
1885 de 16,305, adecă cu 100 mai multă ca în anulă 
precedentă; din acestea 611 au fostă de stată (3 75%), 
1856 comunale (11.38%), 13,639 confesionale (83.65%), 
168 scoli private (1.03%) și 31 scoli de ale reuniuniloră 
(0.19%). — Astfelă scâlele de stată s’au sporită anulă 
acesta cu 108, cele comunale cu 12, ăr în numărulă ce
lorlalte acâle se arată decrescere (cam cu 20), pentru 
că meșteră e ministru-ordonanță.

Din 16,305 scâle poporale pentru ’an. 1885: ele
mentare au fostă 16.082; superiâre poporale 79; supe- 
riore civile 144. In tâte cifrele acestea se arată crescere.

Numărulă învățătoriloră poporali în 1855 a fostă 
23,457, adecă cu 299 mai multă ca în anulă precedentă; 
în proporția cu numărulă sedleloră poporale se vine pen
tru (iăcare scâlă 1.44% din numărulă totală ală invăță- 
torilorfi.

Suma speseloră susținerei •tuturoră învățătoriloră 
din Ungaria pe anulă 1884 a fostă 12.917,473 fl., pen
tru an. 1885 s’a urcată la 13,419,968 fl. Dela stată s’a 
plătită în 1884: 1.245.742 fl., pe când în an. 1885 s’a 
plătită dela stată 1.488,410 fi. v. a.

Numărulă institutelor^ preparandiale ’și ală peda- 
gogieloră a rămasă totă același; din acestea 24 au fostă 
de stată, 46 confesionale. Numărulă preparantjiloră a 
fostă în 1885 de 3398, mai puțină cu 234 ca în anulă 
de mai ’nainte. Susținerea acestoră institute a costată 
871,552 fl. Numărulă învățătoriloră apți de a propune 
limba maghiară în decursulă acestui ană s’a urcată dela 
20,059 la 20,620; numărulă învățătoriloră neapțl de a 
propune limba maghiară a scăzută dela 3099 la 2837, 
pentru că meșteră e ministrulă-ordonanță.

Asiluriie de copii s’au sporită în timpulă acesta 
dela 364 la 409. In aceste și-au primită crescere în a- 
nulă din urmă 41,119 copii mici.

Cu privire la scâlele medie în anulă scolastică 
1885—6 numărulă acestora în cele 125 orașe deosebite 
ale Ungariei a fostă 178, dintre cari 150 gimnasii și 28 
scoli reale. S’a rădicată anuiă acesta o scâlă superiâră 
reală în Brașovă și s’au îmulțitfi cu câte-o clasă 6 scdle 
medie. Gimnasiulă din Miscolță a trecută în șirulă in- 
stituțiunilorfi regescl.

La cele 178 scâle medie s’au Înscrisă 41,508 șco
lari, mai puțină cu 1429 ca în anulă precedentă. Numă
rulă maturisanțilorfi a scădută dela 92.8 la 92.1%.

Ca profesori la scâlele medie au funcționată anulă 
trecută cu totulă 2900; din aceștia profesori ordinari 
1618, cu diplome 78.3°/0, pe când în anulă precedentă 
numai 75.5%.

Susținerea tuturoră scâlelorfi medie a costată 
4.343,500, cu 90,534 mai multă ca în anulă trecută. 
Din acăstă sumă statulă a contribuită cu 723,551 fl.

SOIRILE PILEI.
Cetimă în ,F6ia Diecesană»: «Conformă permi- 

siunei Vener. Consistoriu, amă spesată din lada s. bi
serici 290 11. pentru facerea a „două tronuri» și a ce- 
loră „trei uși" dela templă, numai sculptură în lemnă. 
Spre acestă scopă ne-amă aflată ună Română din Ber- 
lisce (cerc. Iam) cu [numele Nistor Bosiocu. Văcjăn- 
du-lă pentru prima 6ră în sumanulă său sătenescă, în 
opinci și cu purtarea sa sătenăscă, mai nu ne încumă- 
tamă a-i da spre lucrare acestea, neavendă nădejde, că 
elă ne va pută mulțămi. In fine totuși i le-amă dată 
spre lucrare. Dăr Românulă totă Română este și toc
mai Nistoră Bosiocu este ună Română adevărată, care 
scie, ce-i parola și vorba roraânăscă. Înainte de termi- 
nulă fixată ne-a adusă lucrurile comandate și <|iua de 
14 Octomvre a fostă o di de bucuriă pentru noi, vă- 
(jăndă că amă dată de ună omă de omeniă, carele ne-a 
surprinsă fârte prin fineța și măestria, ce eșise din mâ- 
nile sale. Potă mărturisi cu cugetă curată, că sculpto- 
rulă română Nistoru Bosiocu din Berlisce păte riva- 
lisa cu ori care sculptoră străină diplomată, și ca să se 
convingă înaltele nâstre autorități bisericesci, că nu esa- 
geresă, le-ași ruga, să binevoiăscă a provoca pe desfi a- 
mintitulă sculptoră să dea probă din arta sa, ca astfelă 
să-lă recomande onorateloră comune bisericesci ca pe 
ună Românii onestă, și cu credință, scutindu-ne astfelă 
de lucrurile cele nesolide ale unorfi sculptori străini și cu 
caracteră dubiu. Jurjova, 30 Octomvre 1886 — cu 
stimă: Sinesiu Bistreană m. p. preotă ort. română."

—x—
într’o grădină a unui ceasornicari din Sibiiu ună 

mărfi are a doua 6ră fructe; merele suntă de mărimea 
unei alune pănă la mărimea oului de găină. Totfl acolo 
au înflorită în filele din urmă viorele albe și vinete. In 
Brașovă a ninsă de. Sâmbătă și zăpada s’a prinsă des
tulă de bine In Sibiiu încă a ninsă

—x—
Amă comunicată în Qilele trecute, că Jakab a primită 

pentru trei volume de istoriă a Clușului 7000 fl. Alțî 
istorici primesefi și mai mari onorarii Academia ungu- 
răscă și societatea istorică plătescfi 30 fl. pentru câla 
de țipară. Istoricule Pesty a primită de fiăcare volurnă 
din monografiele comitatelorfi sudungare o sumă de câte 
66 fl. pentru câla de țipară. Franz Salomon a primită 
pentru 3 volume cu 85 câle de tiparfi din istoria Buda
pestei 12,000 fl., ceea ce face 140 fl. de câla de tiparfi. 
— Apoi să mai <jică cineva că «patrioțir nu se sciu 
pricopsi! —x—

In 1880, teatrulă naționala și opera din Pesta a 
fostă subvenționată de stată cu 44,000 fl., in 1886 s’a 
subvenționată opera singură cu 265,000 fl. 0 operă 
costă celă puțină 1000 fl., dăr suntă seri, in care difici- 
tulă se urcă la 3000 fl. Cu totă concediarea cântăre- 
țiloră celoră mai scumpă plătiți, deficitulă va trece în 
anulă viitoră peste 200,000 fl., Subvențiunea statului va 
fi peste o jumătate milionfi. — Contribuabilii să trăescă, 
că esecutorii vorO soi scâte subvențiunea 1

In ministerială de interne ungurescă s’a lucrată o 
nouă ordinațiune contra Nazareniloră, deârece din Un
garia sudică au sosiiă numerose plângeri din partea bi- 
sericăscă asupra contractării căsătoriiloră acestora.

—x—
«Societatea filarmonică» și „Reuniunea de cântări" 

germană de aci va întocmi la 17 Decemvre n. c., cu o- 
casiunea aniversărei de 100 de ani a nascerei composi- 
torului Carol Maria de Weber, ună concertă.

—x—
Ucigașii avutului jidovă din Entradam suntă des- 

coperițl toți. Intre aceștia suntă trei jidovi din Entra
dam : Iosef Kovacs, George Gebe și Iosef Szabo. Din 
banii furați s’au găsită 1000 fl., pe cari i-a desgropată 
din pământO, unde i ascunsese, ună jidovă său «patriotă» 
din Entradam. Tbtă suma furată e de 10,000 fl. precum 
și numerâse giuvaericale. —x --



Nr. 255. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Trupa teatrală germană va juca astă-sâră MercurI 
pentru a doua 6ră, la cerere : »Die letzte Liebe,< comediă 
in 5 acte de L. Doczi. Mâne seră Joi se va juca »Don 
Căsar,“ operetă de Dellinger.

^Confiscarea unei broșnri.
Ministeriulă de interne a provocată pe tote auto 

ritățile administrative se confisce de pretotindenea unde 
s’ar afla scrierea volantă: „Români de peste munți. a 
La provocare a adausă sentința nu de multă adusă în 
causa acesta din partea tribunalului din Mureșă-Oșorheiu ; 
sentința este următărea:

»In numele Maiestății Sale regelui ! Tribunalul^ din 
Mureșiu-Oșorheiu, ca judecătoria penală a țârei, în basa 
propunerei procuraturei regescl, a adusă cu privire la 
scrierea volantă, numită «Români de peste munți,’ ur- 
mătorea sentință: Esemplarele ce se voră pute afla din 
scrierea volantă apărută sub titlulă de mai susă la anulă 
1884 în tipografia lui Ștefană M'hălescu din BucurescI, 
în sensulă §-lui 62 se confiscă și se nimicescă.

Motive: Scrierea volantă aflată Ia 8 Septemvre 1885 
în proprietatea notarului comunală Georgiu Carleanu din 
Găinarii români (Olâh-Tyukod) și sosită în mâna jude
cătoriei agităză cu totulă pe față contra Ungariei și e 
aprdpe o copiă a cunoscutei specii de proclamațiune re- 
voluțiunară «România irredenlă.» Dă instrucțiuni, cum 
trebue să se organiseze și esecute revoluțiunea pentru 
stîrpirea națiunei unguresc!, și în aceea vină înainte ur- 
mătărele părți:

„Frații noștri de peste munți numai o speranță mai 
au. De ar sei Brătianu, câtă de multă îlă iubescă pe 
elă ămenii și câtă aștâptă dela elă 1 De ar sci ostașii 
noștri, ce lacreml a versată înaintea mea ună omă bă
trână, pătrunsă fiindă de cugetulă, că încă înainte de 
sosirea morții sale va pute duce stăgulă în fruntea ar
matei române!'

Mai departe profețesce revoluția și Zice: ‘Revolu
ția va veni seu din lăuntru seu din afară. Solidaritatea 
pe basa urei contra a totă ce e maghiară. Șcăle’e, bi
serica și cârciuma și pretutindenea, unde doi Români 
vină la olaltâ, ar trebui să se constitue în cluburi se
crete revoluțiunare.* Amintesce, că decă acăsta s’ar fi 
întâmplată demultă, atunci pe comisarii ministeriali și pe 
metropolitulă Mironă Romanulă deja de multă l’ar fi tri
misă pe cealaltă lume.« Ca esemplu le pune Ardelani- 
loră pe Irlandezi, ca și ei să facă asemenea. Pe basa 
acestora s’a putută decreta confiscarea. —

Acestea le cetimă în „Magyar Polgar* și «Kolozs’ 
vâri Kozlony.’

Adunarea Comitatului Solnocd-Dobeca.
Desiu, 24/10 1886.

Mai multă gălă, decâtă îndesuită a fostă sala pre- 
torială în Deșiu, unde s’a ținută în 18 1. c. adunarea 
comitatului susă pomenită; așa se vede, că membrii co
mitatului voescă a se deda cu starea ce li se gafă prin 
legea cea nouă: despre organisarea comitateloră, care 
știrbesce multe drepturi și micșorăză interesarea conce- 
tățeniloră de adunările comitateloră, înaintândă centrali 
sarea absolutistică-constituțională cu pași gigantici, așa 
câtă mâne poimâne nici să nu se pomenâscă comitatele; 
și nu peste multa, urditoriulă legiioră despre arondarea 
comitateloră, prin care unele comitate s’au arondată pănă 
la nimicire; despre autonomia comitateloră, prin care au 
tonomia s’a redusă mai de fotă: se va putea bucura de 
istețimea sa în esecutarea sfaturiloră sale depuse în 
opulă: Despre unirea autonomiei comitateloră cu siste- 
mulă parlamentară.

Mai alesă membrii români și la astă adunare au 
arătată o nepăsare neescusabilă față cu trebile publice, 
ba chiară dintre membrii români din locă. români inte- 
ligențl cu renuiîie, numai d-lă Dr. Mihali s’a înfățișată la 
adunare

Eu credă, că Dumnealoră au și lucruri private, dăr 
regulamentulă proverbială: „unum faciendum, alterum 
non omittendum“ trebue respectată, mai cu sâmă în tim
purile presinte, în care suferințele Româniloră întrecă pe 
ale altora; așa se vede că Dumnealoră mai tare se în- 
suflețescă de proverbiulă concetățeniloră noștri maghiari: 
,kiki magânak“ — fiesce care pentru sine — decâtă 
de cele tradiționale române.

Intr’ună comitală cu 92 mii de locuitori, în care 
Românii suntă în maioritate preponderantă, 4 membri 
români s’au p'esentată Ia adunare: d-nii Andreiu Medan, 
Dr. Mihali, Iuliu Timofi și Ioană Corpodeană, din cari 
pe după amia^i, când s’a continuată adunarea, n’a ră
masă numai unulă.

La 10 și Va ore s’a înfățișată d-lă consiliară reg. 
viceșpanulă Szarvadi Pâl in sala adunărei, a provocată 
adunarea să alâgă o comisiune, care să învite pe Corni
țele supremă. — Sub praesediulă d-lui Simo Lajos s’a 
alesă o comisiune care împlinindu’șl misiunea, preșidin- 
tele a făcută cunoscută adunărei, că cornițele supremă 
eu mulțumită a primită invitarea, și peste puțină timpă 
se va înfățișa.

S’a și presintată, și între strigăte de „eljen* ocu
pând scaunulă presidială a deschisă adunarea cu o cu
vântare scurtă: a salutată membrii presențî la adunare, 
a dată espresiune speranței sale, că sfătuirea sa se va în
deplini cu seriositate și modera țiune, precum aduce cu 
sine ponderositatea trebiloră publice, apoi deodată a fă
cută cunoscută, că Maiestatea Sa regele nostru aposto-

lică s’a indurată a-lă învesti pe d-lă Samuelă Kremer 
cu rangă de nobilă, conceqjându-i-se folosirea predicatu
lui «Ballai» — de Balla — în recunoscerea servicieloră 
sale făcute pe tărâmulă trebiloră publice, cătră care co
rnițele supremă șl-a adausă salutarea sa cordială, și a 
declarată adunarea de deschisă.

S’a dată cetire programei adunărei, care a cuprinsă 
ună lungă șiră de obiecte, unele mai multă, altele mai 
puțină interesante, între care însă se aflau mai multe, 
care impună povărl locuiloriloră comitatului; la capătă 
s’a pomenită că este și o moțiune de sine stălătăre, 
presintată prin „Vasilie» — Andreiu — Medan.

După aceea s’a cetită catelogulă membriloră cari 
după dare voră fi pe anulă viitoră membrii comitatului 
comitatensă. Summa cea mai mare de dare plătită prin 
ună posessoră din comitatulă acesta se urcă la ... . fl., 
Summa cea mai mică pe lângă care a putută fi membru 
de comitet.ă ună altă posessoră face 92 fl. v. a.

S’au făcută disposițiunl să se suplinească vacanțele 
în sînulă membriloră aleși prin alegeri nouă, ce se voră 
face în cercurile de alegere de până acuma în 22 Noem- 
vre a.- c.

S’au alesă în locuia pretorului dimisionată Diosegi 
Geza altă pretoră pentru cerculă Deșiului, în persăna Dlui 
Kovacs Laslo.

S’a pusă la discusiune pe rendă obiectele din pro
gramă, și mai tăte s’au primită precum a proiectată eo- 
misiunea permanentă.

Când s’a cetită propunerea ca spre mărirea fondu
lui spitalului din locă să se facă ună aruncă de P/î 
procentă la contribuțiunea locuitoriloră, deși nu s’a fă
cută nici o contrazicere, s’a ordonată totuși, conformă 
legii, votisare nominală, care efectuindu-se, dintre 56 
membri, 54 au votată cu „da«, 2 cu „nu“, acești din 
urmă votanțl au fostă d-nii Dr. Mihali și Andreiu 
Medan.

După terminarea votărei, cornițele supremă s’a es- 
primată, că deși discuțiunea asupra obiectului acesta, cu 
votarea e finită, totuși i-ar plăcea să scie: ce motive i-au 
condusă pe domnii, cari au votată cu ,nuK, să voteze 
așa, după ce de obște e cunoscută, că în spitalulă de 
sub întrebare mai mulți Români săraci se primescă și, 
vindecându-se de băle grele, scapă de mari suferințe.

D-lă Andreiu Medană șl-a legitimată votulă său: 
că din principiu nu’șl dă votulă nici la ună aruncă, fi
indcă și pănă aci confribuțiunile și alte poveri publice 
suntă așa de mari, încâtă acele abia le potă suporta lo
cuitorii țărei și decă se voră mai face aruncurî, și pe 
cei sănătoși îi vomă îmbolnăvi, necum să-i întrămămă 
pe cei ce acum suntă bolnavi, prin urmare mărirea fon
dului mai multă stricăciune ne va face, decâtă folosă, și 
i-a mulțămită comitelui supremă pentru că i-a dată ocasiă 
să ’șl potă legitima votulă.

D-lă Dr. Mihali a adusă înainte spre legitimarea 
votului său negativă, că fondulă de pănă acum ală spi
talului pentru aceea nu e de ajunsă, peutru că se facă 
spese mari pe investigațiunl, care nu suntă de lipsă.

La acăsta cornițele a reflectată, că e în rătăcire d-lă 
vorbitoră, fiindcă nu se facă erogațiuni care nu suntă 
de lipsă. (Va urma).

De sub codrulu Selagiului, Noemvre 1886.

In 14 Noemvre a. c. în comuna Bicază, centrulă 
cercului alegătoră cu același nume, sub președința prea 
demnului nostru bărbată mai de frunte între Românii 
SelagianI, on. d-nă proprietară mare Georgiu Popă de 
Băsesci, s’au alesă patru membri la comitetulă munici
pală ală Sălagiului în persănele d-loră; Dr. Nichita adv., 
Grigoriu Cardoșiu preolă gr. c., Alesandru Mircea not. 
cerc, și Andreiu Simonca proprietară, grațiă tactului 
fină și energiosă ală d-lui presid. și fiă Z'să spre lauda 
inteliginței carea a cooperată la reeșirea atâtă de mul- 
țămitore a acestei alegeri, efectuite prin votarea celoră în
dreptățiți la acesta din 7 comune, grupate în ună cercă 
alegătoră de representanțl la Comitetulă municipală ală 
Sălagiului.

Ce e dreptă, că aici, unde tăte șăpte comunele 
suntă curată române, numai cu niscari Jidov> s’au în
tâmplată unele necuviințe său ciocniri mai mărunte 
vrândă a seduce pre alegători să voteze și pe partea 
candidatului loră. dăr tactulă neîntrecută în astă privință 
ală d-lui preside despre o parte, eră despre altă parte 
stăruințele neobosite ale d-loră învățători Vasiliu Dră- 
gană și Mateiu Mureșianu, precum și energia d-Iui Andr. 
Simonca au nimicită totă truda loră.

Cu permisiunea on. RedacțiunI voiescă a reflecta, 
că precum la orașe cuprinde Jidovimea ună terenă din 
ce în ce mai largă vîrîndu-se în totă loculă unde numai 
și numai păte încăpe, încependă dela Bursele capitaleloră 
pănă la piața celui din urmă opidă, așa acești fii ai lui 
Israel începă a se gera pe sate, ca și cum ar fi, rogu-te, 
ceva aristocrația peste plugarii noștri, de care ărăși mă
miră, și nu pre; mă miră că pentru ce Românii noștri
din unele sate, că nu numai de Bicazul celă binecuvântat 
cu o mulțime de Evrei, der și de alte comune este vorba,
unde îșl pună și alegă primari dintre Jidovi, îșl pierdă
cumpătulă, său mai bine <Zisti încrederea în cei de ună 
sânge cu ei? Mirate-vei apoi că bietulă poporă devine 
șâua de călărită încă și unoră Jidani, cari cu precupiele 
loră îlă sciu scăte din minte afară dicându-le: ce ascul
tați de popa și de dascală ? Dăr nu multă va mai 
țină nici acâstă rătăcire, se pare că am sosită la mintea 
cea din urmă a Românului, când văZ^ndă poporulă în
suși rătăcirea sa, îșl blastămă pașii cei greșiți jurândă 
cu limbă de mărte, că mai multă nu’șl va călca dreptu

rile sale cele sânte crestinescl-românescl, nu va lăpăda 
pânea fiiloră, dându-o străiniloră...

Nu potă lăsa neamintită acelă lucru fărte dure- 
rosă, încuibată ici, colea în sînulă inteliginței năstre, fiă 
bisericescă fiă mirenâscă, despre care »Gaz Trans.“ 
numai mai alaltăerl vorbi în ună articulă de fondă ală 
său, înțelegă disarmonia, discordia între X și Y, carea 
pănă acolo se potențiază, pănă ce cade victimă X, său 
chiar și Y, devine trântită la pământă prin netoleranța, 
fiă a superiorului său, său numai a egalului său. De 
scrutămă după cause, apoi aflămă în cele mai multe ca
șuri, că pentru nisce nimicuri, cari în ochii unui adâncă 
cugetătoră (presupună caracteră curată) nu merită de- 
câlă o dojană frățâscă între 4 ochi, și âtă că ai do
bândită pe fratele tău! „Gazeta Trans." desvălindă de
fectele cari rodă la corpulă nației năstre, destulă de or
fană, binevoiască a ne servi și de aci înainte cu con- 
siliulă său ca să fiă mai toleranți unulă față cu celălaltă: 
popa, notarială, dascalulă, domnulă de pământă din co
muna românescă. Forurile superiore competente să’șl 
apere ce se pote, nu să dărapene, că rîdă în pumni 
străinii câtă potă de bine de noi Românii. Fabius.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

PARIStJ, 24 Noemvre. — Camera a pri
mită cu 355 contra 171 voturi, fără a se lua 
în s6mă amendamentulu presentatu în contra de 
ministrulu de finanțe, creditulă pentru lefurile 
funcționariloru ministeriali reducendu-lă cu o 
jumătate de milionă. Votarea a produsă sensa- 
țiune. E temere că ărăși va fi o crisă minis
terială parțială.

DIVERSE.
Necrologti. — Capitululă catedrală gr.-cat. de 

Gherla cu inima plină de durere anunță adormirea în 
Domnulă a iubitului confrate Magnificului și Reverendis- 
simului Domnă Ioană Gulovich canonică lectoră ală Bi- 
sericei Catedrale gr.-cat. de Gherla scl. urmată după ună 
morbă scurtă de 14 Zile, provăZută cu Sf. Sacraminte 
în 16 Noemvre c. n. în anulă 74 ală etății și 52 ală 
preoției sale. Osămintele defunctului s’au așeZată spre 
răpausă în 18 Noemvre în cimitirulă greco-catolică din 
Gherla.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecuvântată!
Necrologti. — Iovu Băbnțiu, proprietară, membru 

în comitetulă comunală și în comitetulă bisericescă gr. cat. 
ală Roșiei mont, etc., cu inima plină de durere, atâtă 
în numele său câtă și ală fiiloră, cumnatului și cumna- 
teloră sale, precum și ală nepoțiloră și nepăteloră 
sale încunosciințâză durerăsa perdere a multă iubitei 
sale soții Iulia Babuțiu născ. Henzelă, care după 30 ani 
ai unei căsătorii fericite, bine cuvântată cu optă copii, 
din cari trăescă s6pte, a încetată din viâță Luni în 8 
Noemvre st. n. în etate de 48 ani după o scurtă sufe
rință, împărtășită fiindă cu sfintele taine. Rămășițele 
pământescl ale scumpei repausate s’au ridicată Miercuri 
în 10 Noemvre st. n. din casa propriă și s’au depusă 
spre eternă odihnă în cimiterulă gri cath. ală Roșiei- 
montane.

Fiă-i țărîna ușdră și memoria binecuvântată!
Necrologu. — Ionă Ionașiu, asesoră consistorială 

ordinară, dimpreună cu soția Sofia născută Loreny cu 
fiii: Areti, Traiană și Roza Cornelia, cu frații: Dimitrie 
economă, Petru archivariu consistorială și cu sora Maria, 
măritată Bucură, în durere nespusă anunțămă tuturora 
neamuriloră, amiciloră și cunoscuțiloră, că multă iubita, 
scumpa și neuitata năstră fiică, respective soră și nepâtă: 
Ofelia Caliopi, după grele suferințe a adormită în Domnulă 
în 17 1. c., în ală 15-lea ană ală vieții. Rămășițele pă
mântescl ale scumpei răposate s’au așeZatu Vineri în 
7/<9 1. c. în cimiteriulă română gr. or. din Caransebeșă.

Fiă-i țărîna ușoră!
0 săritură mortală. — Se raportăză din New-York 

cu data de 8 Noemvre n.: Lawrence M. Donovan a 
sărită eri dimineță de pe grilagiulă podului de din josulă 
cataracteloră Niagarei și câștigă cu acâsta o prinsăre de 
500 dolari. înălțimea e de 190 urme. Elă a fostă 
scosă din apă de omeni într’o luntre și dupăce a fostă 
scosă la margine a leșinată. Visitându-lă medicii au 
constatată o lesiune a pelei costeioră și o câstă ruptă. 
Donovan ZIGe că a fostă o înfiorătăre săritură și că 
n’ar mai repeți-o nici pentru ună milionă de dolari, 
nici pentru tăte statele unite. Elă declără că, când s’a 
isbită de suprafața apei a avută sîmțământulă ca și 
cum trebuia să plesnescă în bucăți.

Logodnă. — D-lă Augustinu Olintocu, notară cer- 
cuală in comuna Meclisia, corn. Sătmară, șl-a încredin
țată la 14 curentă pe amabila d-ș6ră Irina Brancovanu, 
fiica d-nei văduve Titu Brancovană, în Ardusadă, același 
comitată

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 254. GAZETA TRANSILVANIEI 1886 .

OuriuJu la bursa de Viena Bursa de Bucnresei.
din 22 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aUrtt 4«/0 ... 103 80
Rentă de hârtiă 5’/, . . 93.40 
Imprumutulâ căiloră ferate

ungare..........................151.80
Amortisarea datoriei căi* 

lortt ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.30

Amortisarea datoriei căi* 
loră ferate de ostfl ung.
(2*a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi* 
loră ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) .... 116 60 

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

zmșfi..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 99.—
Imprumutulâ cu premiu 

ung..................................123.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.20 
Renta de hărtiă austriacă 83 80 
Renta de arg. austr. . . 84 70
Renta de aurfl austr. . . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................871 —-
Act. băncel de credită ung. 297.70 
Act. băncel de credită austr. 286.90 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesc! ................. 6.93
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cota oficială dela 10 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 91% 92 Va
Renta rom. amort. (5%) 93^ 94V.

» convert. (6°/0) 86Va 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— lOV/s

* >> „ (5°/0) . 877a 88—
» » urban (7°/0) . . 101% 102—

, (6%) * 93% 94 Vs
> (5%) . . 84i/2 85—

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 16-% 17.25
Bancnote austriace contra aură. 2.02— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.41 Vând . 8.43
Argint românesc .... 8.36 * 8.40
Napoleon-d’orI................. * 9.90 9.93
Lire turcescl..................... 11.22 * 11.25

Imperiali......................... 10.22 • 10.25
Galbeni............................. > 5.91 • 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» . . * 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. » 117.— 118.—
Discontulă . . . » 7—-10% Pe ană.

Hotel „Europa"
BRASOVU

J

în cetate, Strada Vămii Nr. 11, 
clădire nouă din anula 1885, înzestrata cu tota 

comfortula.

Restauratiune si hală de bere.
! »

Omnibusulu hotelului la gară. 
Uniculă hotelu 

comfortabilu din cetate în apropierea pieței.
R. BARTHA.

AlonainGBte la Gazeta Transilvaniei
se potil face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, inai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugănnl a ni se trimite esactti arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni.....................
„ șâse luni.....................

... 3

... 6

... 12

fl. —
fi. —
fl. —îi unii anii.....................

Pentru România sii străinătate.

pe trei luni .... . . . 10 franci
ș£se luni..................... ... 20 H

M unu :anu..................... . . . 40

Administratiunea „Gazetei Transilvaniei/4Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușil-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Pr edealti-B udapesta Budapesta—Predealii

București

Predealii (
(

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
cmnlbns

TrenTrenă
de pers, laccelerat

I

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
de 

peradne 
1 =

Trenă 
omnlbua

4.50
9.32

Ti miști

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtl
Hașfaleu

( (

(
(

SIghișdra 
.^Elisabetopole
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudd 
VințulO de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susfl

((

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. Ladâny 
8zolnok
Buda-pesta

Viena

I

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43
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

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5}
1216
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de ndpte sunttt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58,

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudti
Teinșă
CrăciunelQ 
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișfl

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
4.16
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

(
(

susi

11.00
11 19
12 30

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

”b?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
349
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Predealii

București

5.45
6.22
6.47

11.45

cele dintre liniile grdse,

Tipografia ALEXI Brașovtt. Hârtia din fabrica d-Ioră KSniges & Kopony, ZernescL

Telușft- &9<adA-Budajf«sta Budapesta-Ariadft-TeSiHșilk.
Trenă Tre iă Trenă de Trenă de Trenă Trenă

omnibua oiDDibna peraăno peraine de perene omnibu-

Teinșft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 IO —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințultt de jostt 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 HzoliiOK 4 10 5.45 —
Orăștia ' 1.01 — 5.18 AradA 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 Conopft 6(9 7.37 — ,l

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișfl 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11.25 Siuieria (Piski) 10.35 11. 07 —
Aradft 8.28 11.39 Orăștiă 11.11 '11.37 —
Szolnok i 8 42 — 4 52 Șibotft 11.43 * 12.— —

1 ( — — 5.12 | Vințulti de josă 12 18 J2.29 - -
budapesta — — 1 8.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teîușft 1.29 1.41 —

AradA-TismișAra Sfiasaeria (Piski) Petroșenfi

Treni Trenă de Trenă Trenă de Trenă Tronii
omnibua neradno mixt perflâne omnlbua mixt

AradA 5.48 6.05 . Simerîa 11.25 2.42
Aradulă nou u.19 — 633 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 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 305 — 641
'IFlmiișAra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Tfaraișdra-Aradd Petr®șeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnlbua de pers. omnibua mixt

Timișdra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 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
A»adA 9.27 — 8.17 1.53 — 10.31


