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Brașovu, 14 Novembre 1886.
Se va încheia convenția comercială cu Ro

mânia și când ? Acesta este întrebarea ce preo
cupă din nou spiritele tuturorft nu numai din- 
c6ce, ci și dincolo de Carpați.

Ministrul^ de esterne Kalnoky a avută drep
tate, când a susținuta, că poporațiunea din am
bele state doresce să se pună capătă câtă mai 
curendu răsboiului vamală atâtă de păgubitoră 
și pentru unii și pentru alții.

E vorba numai, că în ce modă și sub ce 
condițiuni să se facă pacea și aici ni se pare că 
suntu încă multe și mari piedici de delăturatu, 
ca să se p6tă ajunge la unu resultată satisfă
cător u.

Comunicatulă din urmă ală foiloră oficidse 
din Pesta și din Viena nu ne dă mari speranțe 
de ună asemenea resultată. Se dice într’însulă 
că s au ținută în Peșta conferențe asupra tarifu
lui autonomă austro ungară și română, în fine 
se adauge, că guvernele au convenită între sine 
ca să stăruiăscă pentru încheierea unui tractată 
definitivă, dăr „dâcă acăsta nu ar fi cu putință, 
să se stabilăscă ună provisoriu.“

încă afacerea reînoirei convenției n’a eșitu 
din stadiulă de pregătire și se și vorbesce de 
ună provisoriu. Care să fiă causa?

fiarele unguresc! ni o indică accentuândă 
că Austriacii voră înclina în rândul u acesta mai 
multă ca Ungurii de a face concesiuni Româ
niei și că în privința acăsta esistă încă mare deo
sebire de vederi între ambele guverne, dedrece 
cei din Peșta nu voră să subordoneze interesele 
speciale unguresc! intereseloră generale ale mo
narhiei, fără ca să li se garanteze mai înainte 
anumite avantage.

Opiniunea, ce domnesce îh România despre 
afacerea inoirei convenției și despre atitudinea 
României în față neînțelegerile economice dintre 
Austria și Ungaria, se oglindăză într’ună arti- 
culă ală „Românului“de Joi, din care estragemu 
următdrele;

„Din totă ce s’a petrecută pănă astăcji pri- 
vitoră la noua convențiune comercială de în
cheiată între Austro-Ungaria și România; din 
destăinuirile hartieloră diplomatice publicate de 
ministeriulă afaceriloră străine din România; 
din discuțiunile ce s’au urmată în ambele par
lamente din Viena și din Pesta; din discursurile 
ce s’au pronunțată de bărbații politici în Austria 
și chiar în Ungaria: reiese lămurită și fără nici 
o îndoâlă următorulă adevără:“

„Dâcă pănă astădi convențiunea comercială 
austro-ungaro-română nu s’a putută încheia, vina 
nu este nici a representanțiloră Austriei, nici a 
representanțiloră României; interesele economice 
ale ambeloră țări se puteau învoi fără a se pă
gubi unele pe altele. “

„Causa nereușitei au fostă lunele trecute și 
p6te că voră fi și în Decernvre represintanții Un
gariei ; interesele economice ale Ungariei, ani
mate de patima de a înghite interesele econo
mice ale României, au făcută și p6te că voră 
face ca în Decemvre învoirea să nu se p6tă face.

„Ungaria nu p6te înțelege și prin urmare 
nn p6te admite faptulă că România voesce să ia 
măsuri ca să nu mai fiă în viitoră jucată, mai 
multă încă, chiar atinsă în demnitatea sa națio
nală. Representanții intereseloră ungare voiescă 
ca esportulă și importulă României despre apusă 
să fiă supuse capricieloră vămiloră ungurescl și 
să aștepte, în viitoră ca și pe trecută, buna plă- 
care a miniștriloră dela Pesta, pentru ca să pdtă 
să-și reia mersulă loră normală, fără a cuteza 
măcară să crîșnâscă în privința pagubeloră cc 
i s’au adusă și ce i s’ar aduce în viitoră.“

„Că acestă lucrau nu se pdte, România, 
țâra și guvernulu, au arătată imperiului în modă 
lămurită la primele negociațiuni. Că acestă lu

cru nu se va mai pută de aci înainte, sub nici 
o condițiune și fiă chiar câtă de mari sacrifi- 
ciele ce România și-ar impune — țâra și gu- 
vernulă o voră arăta din nou în modă neîn- 
doiosă. Nu se va găsi — o credemă și o afir- 
mămă ca Români; — nu se va găsi ună sin
gură ministru ală M. S. Regelui Carolă care să 
consimtă a’și pune din nou iscălitura sub ună 
actă care, de s’ar satisface pretențiunile ungare, 
nu ară fi decâtă îngenunchiarea pdte pentru 
totdduna a isvdreloră loră de vidță națională. “

„Recundscemă cu mulțămire silințele ce co
rnițele Kalnoky împreună cu toți membrii cabi
netului austriacă și-au dată, înainte și după în
cetarea primeloră negociațiuni, pentru a convinge 
pe representanții Ungariei de imposibilitățile ce- 
rințeloră loră.“

„Ni se va recundsce de asemenea însă că 
ducerile de pe vâră la Viena, — lucru afară 
din testulă stipulațiuniloră convenite — precum 
și concesiunile ce s’au făcută, în limitele posibi
lului și demnităței române, de cătră represen
tanții noștri în Bucuresci/ la primele negociați
uni, suntă totă atâtea probe cari arătă lămurită 
veciniloră intențiunile oneste de cari România 
este și va fi animată. “

„Se pdte ca dualismulu austro-uogară să 
fiă șubredă peste măsură; să pdte ca sfâșierile 
între cei dela Viena și cei dela Pesta să fiă du- 
rerdse și din ce în ce mai îngrijitdre pentru 
edificiulă „dualistică — e dreptă însă că re- 
parațiunea edificiului să nu se facă cu materială 
.lomână, nici poftele Unguriloră să fiă mulță- 
mite cu jertfirea intereseloră ndstre.“

„Dualismulă austro ungară nu ne privesce 
întru nimică. Ne permitemă a reaminti acăsta 
celoră dela Viena. “

A ș6sea suplicii cătră Maiestatea Sa a 
foștilor!! grănițeri din alu 2-lea regiment!! 

românescil de graniță.
(Urmare).

In diploma de militarisare a Maiestăței Sale de fe
ricită memoriă Imperătăsa Maria Teresia din 12 Novem
bre 1766 și cu deosebire în introducere se întăresce ade- 
vărulă alirmărei năstre referităre la acesta, deărece în 
acea diplomă starea liberă a poporațiunei acesteia nu 
numai că nu se alterăză de locă, ci din contră se re- 
cunăsce.

Comunele militarisate cu acăslă ocasiune St. Ioana 
și Nușfalău, cari pănă atunci se țineau de fundulă regescă, 
aveau asemenea drepturile loră regali proprie și adecă 
în puterea legilotă ce esistau p’atuncl în fundulă regescă 
și anumită în sensulă dreptului statutară săsescă.

Celelalte comune militarisate la începutulă anului 
1766 din cerculă Monorului, precum și comunele din 
cerculă Borgoului militarisate mai târziu, pănă la anulă 
1783 fură rădicate cu ocasiunea militarisărei în stată 
liberă prin diploma de militarisare citată mai §susă îm
preună cu locuitorii loră și prin acăsta li s’au dată drep
turile regali asemenea celorlalte comunități, cari au fostă 
libere mai înainte. In diploma de militarisare se dice 
espresă: „fur freie Leuthe angesehen, alles was einesje- 
glichen Individui Eigenthum ist, sammt allen Nutzen und 
Genuss, von denen davon ehevor abzufihren gewesten 
Zehenden von Erben zu Erben frey gelassen, die Eigen- 
thumer dabei nach denen Landes gesetzen und Militar-Ar- 
tikuligeschutzet werden, und dahero allenthalben gesammte 
denen freuen Leuthen angedeyene Prărogatiwen und Im- 
munilăten zu geniessen.»— „Se privescă ca ămeni liberi, 
totă ce e proprietatea flăcărui individă împreună cu fo- 
losulă și folosința, se eliberă din erecjl în erezii de cje- 
cimele ce erau a se presta mai înainte, proprietarii ace
lora se voră scuti după legile țărei și după articulii 
militari, și pentru aceea au să se bucure de prerogetivele 
și immunitățile de cari se bucură ămenii liberi “ — In a- 
ceeașl diplomă se dice mai încolo: «National-Granitz- 
Miliz ermeldele Walahen des Rodnaer-Districts und andere 

Ortschaften welche keine freye Lauthe gewesen seiend* etc 
(Valachii districtului Rodnei memorați ca milițiă grăni- 
țară națională și a altoră locuri, cari n’au fostă ămeni 
liberi etc.)

Din cele espuse se vede și nu se mai păte , trage 
la nici o îndoială, cumcă în timpulă sustărei institutului 
de graniță drepturile regali și în speciă dreptulă de 
cârclmărită au formată o proprietate esclusivă a popora
țiunei foștiloră grănițeri și respective a fosteloră comune 
grănițărescl.

Fiindă că după înființarea graniței militare spre 
acoperirea speseloră necesari pentru scopurile adminis
trative interne nu s’a făcută nici o contribuire, nici din 
partea visteriei statului, respective a tesaurului militară, 
veniturile acestoră drepturi regali și în specie ale dreptu
lui de cârclmărită încă cu ocasiunea înființărei graniței 
militare s’au concentrată într’ună fondă sub numirea de 
„fondulă de provente*, cum se vede acesta din art. 78 
ală diplomei pentru înființarea graniței precum și din re
lația fostului c. r. consiliu de răsboiu aulică din 19 Iulie 
1779.

In timpulă sustărei graniței militare veniturile a- 
cestui fondă s’au întrebuințată parte pentru scopuri ad
ministrative, mai alesă însă pentru scopuri scolastice, și 
din aceste venituri s’au împărtășită numai foștii grănițeri.

După desființarea graniței Maiestatea Vâstră cesară 
și regescă apostolică prin prea înaltulă autografă din 27 
Augustă 1861 V’ațI îndurată prea grațiosă a recunăsce 
locuitoriloră din Valea Someșului dreptulă de proprietate 
la venitele fondului de provente, precum și la părțile de 
fondă ce erau ale comuneloră foste grănițărescl; de ase
menea s’au transpusă venitele fondului de provente din 
cerculă Borgoului și ală Monorului prin pactulă din 12 
Martie 1872 în proprietatea fondului scolastică, înființată 
prin foștii grănițeri.

Acestă fondă în timpulă sustărei graniței militare 
s’a administrată totdâuna numai prin grănițeri și respec
tive prin comisiunea economică alăsă de comunele grăni
țărescl pe basa articlului 75 ală diplomei despre înfiin
țarea graniței.

După desființarea graniței acesta, ca și fondulă de 
montură s’a administrată prin o comisiune alăsă de po
porațiunea foștiloră grănițeri, cari a fostă recunoscută 
din partea autoritățiloră mai înalte, cum se vede acăsta 
din ordinațiunea fostei prefecturi din Bistrița cu data 23 
fuliu 1860 Nro. 3439 adusă prea umilită sub /5 cum și 
din propunerea Excelenției Sale ministrului de Plener cu 
data 17 Aprile 1861 Nro. 73,120/959 de sub /6.

Prin ună astfelă de comitetă centrală, care se alege 
și întregesce prin poporațiunea foștiloră grănițeri și res
pective prin cele 44 comune foste grănițărescl — fără 
ca alțl negrănițeri să fi eserceată celă mai mică ames
tecă în administrare — se administrăză și de presentă 
aceste fonduri.

Așaderă foștii grănițeri ca proprietari ai acestoră 
fonduri le-au administrată din vechime singură ei'esclusivă.

In anii 1861 și 1862 foștii grănițeri au destinată 
cea mai mare parte, și anume trei din patru părți a ve- 
niteloră fondului de provente pentru scopuri curată sco
lastice, deărece au decisă nu numai a susțină și mai 
departe scălele plătite pănă atunci din elă și anume: 
scăla normală din Năsăudă, scălele triviale din Borgo- 
Prundă, Monoră, Telciu, Zagra și Sân-Georgiu, cum și 
scăla de fetite din Năsăudă, ci a înființa în opidulă Nă
săudă și ună gimnasiu și ună convictă.

După mai multe complectărî a acestoră concluse 
ordonate de autoritățile mai înalte și anume: în urma 
ordin ițiuniloră fostului guvernă regescă transilvană din 
15 Maiu 1864 Nro. 15694, apoi din 28 luliu 1865 Nro' 
20135, mai departe din 21 Septemvre 1865 Nro. 23648, 
în fine din 12 Octomvre 1865 Nro. 19525 au compusă 
foștii grănițeri din fostulă ală II-lea regimentă română 
de graniță Nro. 17 și respective din cele 44 comune 
grănițărescl ce se țină de acestă regimentă ca singurii 
și esclusivii proprietari prin deputății și plenipotențiari 
proprii aleși și esmișl spre acestă scopă—actulă fundațio- 
nală din 18 Augustă 1865 alăturată cu profundă reve- 
rință sub /7.

Acestă actă fundațională V’ați îndurată Maiestatea
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I Acăsta e contra spiritului și literei dreptului internațio
nală, precum și contra tractatului din Berlină. Acesta 
dispune, ca monarchia să se pue în înțelegere cu Sul- 
tanulă în privința ocupațiunei. Acăsta nu s’a făcută și 
de aceea s’au găsită âmenî, cari s’au opusă ocupațiunei 
cu arma în mână. Monarhia austro-maghiară a intrată 
în Bosnia și Herțegovina contra tractatului din Berlină; 
prin represintantulă ei diplomatică ea a asistată la ale
gerea prințului Bulgariei, făcută contra disposițiuniloră 
tractatului din Berlină în Sobraniă, în care era repre- 
sintată și Rumelia orientală și astfelă a aprobată âre- 
cum acelă actă.

Din acăstă procedere s’ar pută trage consecințe 
semnificative și ună răsboiu eventuală ar pută lua o în
tindere mai mare, de cum credă unii. Anume s’ar pută 
cere dintr’o parte âre-care evacuarea Bosniei și Herțe- 
govinei. Nu potă afirma, că Muntenegrulă va respinge 
pe neplăcufulă vecină dela pragulă său, după ce va fi 
pierdută răbdarea și speranța in mărinimia străină. Nu 
potă afirma dăcă Muntenegrulă va provoca monarhia se 
evacueze țerile ocupate sJw nu; dăcă nu-i va face com
plimente, dândă monarhia afară. Poporația indigenă de 
acolo în desperarea ei va pune mâna pe arme și de ca- 
pulu ei siu cu ajutorulu altora va căuta ca, din țeră se 
fia goniți omenii, pe cari populația de acolo ’i consideră 
ca pe asupritorii ei. In Austro-Maghiaria câțiva âmenî 
lucrăză și împingă la răsboiu. Dreptulă și dreptatea re
clamă ca Croații să facă pentru interesele austro-ma- 
ghiare și ale altora atâta, câtă face Austro-Maghiaria și 
alții pentru interesele Croației, pentru că poporațiunea 
Bosniei și Herțegovinei trăesce la pragulă nostru și pen
tru că ea e ună mădular ală poporului nostru; în conse
cință mai depărtată, pentru că sârtea acestei popora- 
țiuni și ună răsboiu din partea acăsta privesce imediată 
întregulă nostru poporă. Spre a obțină lămuriri asupra 
tuturora acestora, adreseză guvernului Maiestății Sale 
apostolice și părintesc! următârea interpelare: „Pâte și, 
dăcă pote, vră guvernulă Maiestății Sale apostolice și 
părintescl să ne spună: Ii este lui cunoscută său s’a in
formată, despre aceea, ce au de gândă să facă sferele 
hotărîtâre ale monarhiei austro-maghiare în casă când 
cineva ar provoca monarhia să evacueze Bosnia și Her
țegovina?"

Banalii Khuen-Hedervary răspunse la 
acăstă interpelare în următorultt modu:

In privința acestei interpelațiunî, care nu pâte 
forma obiectulă desbateriloră acestei diete, mă voiu es- 
prima fârte scurtă. Dăr nici nu voiu trece cu tăcerea 
unele espresiuni ale d-lui deputată, fiindă că dânsulă se 
pune în afară de cerculă acestei monarhii și vorbesce 
despre Croația, ca și cum acăsta n’ar fi o parte consti
tutivă întregitore a monarhiei. Dăr trebue să combată 
și aserțiunea, că monarhia n’ar respecta acele tractate, 
care delerminăză procederea ei și mai departe constată, 
că d-lă deputată și în aceea ce a disă despre situațiunea 
din țările ocupate, a urmată consecuentă principiului 
său: a calumma totă ș. pe fiă-cine. De altmintrelea n’am 
să dică nimică la acăstă interpelare,

După acăsta se născu următorulu dialogu: 
Dr. Anlonă Starcevicî: Am să iau acesta ca răs

punsă? — Președintele: Nu, numai ca declarațiune. — 
Starcevicî: Am dreptulă să replică? — Președintele: 
IQu. — Starcevicî dă din umări și șăde josă.

Vâstră prin prea înalta decisiune cu data Viena, 23 
Martie 1871 a-lu sancționa prea grațiosu în totu cuprin- 
sulu seu.

Nu este dâră nici o îndoială, cumcă numai foștii 
grăniț.erl esclusivă au înființată fondulă scolastică năsău- 
dână și cumcă și Maiestatea Vâstră cesară și regâscă 
apostolică V’ați îndurată a aproba acestă fundațiune în 
înțelesulă, în care s’a făcută.

Nu se pote nega, că la venite s’au mai adausă încă 
trei din patru părți din regalele cercului Borgo și Mo- 
noră, asemenea pe basa dechiarațiunei date de foștii gră- 
nițerî din acele cercuri.

In înțelesulă punct lui 1 din acestă actă fundațio- 
nală sancționată dâ Majesfatea Vostră cesară și regâscă 
apostolică formtză fondurile scolastice năseudene o pro
prietate nedivisibilă a fosteloru comune grănițeresci, adecă 
a foștiloră grănițerî și fiăcare din aceste comune, respec
tive comuniuni grănițeresci are partea sa ideală la acele.

Pe basa acestoră principii a actului fundațională 
aveau să se compună acum nouă statute asupra admi- 
nistrărei acestoră averi.

Spre a corespunde și acestei cerințe a actului fun
dațională a compusă comitetulă administratoră de fon
durile școlare statutulă de administrare aclusă prea umi
lită sub /8 și l’a așternută spre înaltă aprobare.

Inaltulă ministeriu r. u. de culte cu ordinulă său 
din 2 luliu 1881 nr. 17389 aclusă sub /9 a dispusă a 
se face unele intregir* și comitetulă administratoră ’în 
esecutarea aceluia pe basa principieloră din actulă fun
dațională a compusă de nou statute de administrare mai 
completate, cari dealtmintrelea corespundă deplină dispo- 
sițiuniloră mai susă lăudatului ordină ministerială și 
cari s’au așternută spre aprobare mai înaltă și suntă 
aduse aci sub /IO în traducere germană.

Totuși Escelența Sa domnulă ministru r. u. de 
culte prin înaltulă ordină din 10 Augustă 1886 nr. 
31,507, care se aclude cu cea mai mare supunere sub 
/Îl, s’a esprimată, cum că statutele cu acele principii, 
cari suntă cuprinse în actulă fundațională, nu voiesce a 
le așterne spre prea înalta aprobare.

In acelă înaltă ordină nu voiesce a recunâsce prin- 
cipiele din actulă fundațională sancționată de Maiestatea 
Vostră ces. reg. apost., principii ce se ignoreză formală.

Acestă înaltă ordină esprimă intențiunea, că fon
durile scolastice năsăudene nu mai formeză proprietatea 
fosteloră comune, acum comuniuni grănițărescî, în sen- 
sulă punctului 1 din actulă fundațională, ca acele să nu 
se mai administreze prin adevărații proprietari, adecă 
prin foștii grănițerî, ca din stipendii și alte venite ale 
fonduriloră să nu se împărtășăseă numai descendenții 
foștiloră grănițerî, ca prin urmare să se administreze 
mai departe prin comunele politice, ca Inaltulă regimă 
prin ună numără nerestrînsă de membri numiți în co
mitetulă administratoră precum și prin numirea directo
rului administratoră, apoi prin aprobarea alegerei de pre
ședinte ală comitetului, precum și prin introducerea în 
comitetulă administratoră a unoră astfelă de membri, 
cari voră fi desemnați spre acăsta prin comitetulă comi- 
tatensă, nu numai să înfluințeze, ci să dirigeze adminis
trarea, cumcă la stipendiă și alle beneficii ale fondului 
în înțelesulă înaltului ordină citată mai susă să aibă 
parte afară de descendenții foștiloră grănițerî încă nu 
numai fiii familiiloră, cari s’au aflată de mai nainte în 
comunele foste grănițeresci, cari n’au fostă grănițerî, ci 
tâte familiile emigrate dela desființarea graniței din Ga- 
liția, Bucovina, Rusia, România, Maramureșiu, etc. și a- 
ședate în comunele foste grănițeresci și în acestă înțe- 
lesă să se compună acum și statutele de administrare.

Preste totă determinațiunile înaltului ordină minis
terială Nr, 31.567 stau în contradicere diametrală cu 
principiile din actulă fundațională sancționată de Maies
tatea Vostră ces. reg. apost.; asemenea stau în contra
zicere acele și cu determinațiunile preaînaltului autografă 
ală Maiestății Vâstre ces. reg. apost. ddto 27 Augustă 
1861 în care Maiestatea Vâstră V’ați îndurată a recu
nâsce dreptulă eschisivă de proprietate la averea fondu
riloră. (Va urma)

Din dieta croată.
La 21 Noemvre'n. c. s’a deschisă dieta cro

ată. Deja în prima ședință s’a întâmplată o scenă: 
Antonă Starcevicî a adresată guvernului 
următdrea interpelare:

»Cu ocasiunea călătoriei Alteței Sale c. r. arhidu
cele Albrecht în Bosniajși Herțegovina s’au luată măsuri, 
ca nici ună sufletă din poporă să nu se potă apropia 
de arhiducele, fără ca mai din nainte să i-se fi fostă 
censurată petiția de căiră âre-care cercuri. Se vorbesce 
de toți, că se apropiă ună răsboiu. Monarhia austro- 
ungară a ocupată Bosnia și Herțegovina în basa tracta
tului dela Berlină. Insă monarhia n’a încheiată ună a- 
rangiamentă mai de aprope cu Turcia in privința ocu- 
pațiunei. Austro-Maghiaria se bucură în acele țări de 
tâte drepturile ce se cuvină unui stată suverană; ea exer
cită tâte puterile suverane, ce se cuvină Sultanului.

Din delegațiuni.
Delegațiunea austriacă. Urmare din ședința dela 

18 Noemvre.
Delegatulă Lupulu vorbesce despre situațiunea creată 

prin neîncheierea tractatului comercială cu România și în
trebă despre starea tractăriloră, că este perspectivă înte
meiată de a se reînoi convențiunea comercială cu Ro
mânia și se va încheia în curândă? In casă negativă, 
ce pedeci se opună acestei încheieri? Răsboiulă vamală 
cu România n’a adusă nici ună câștigă monarchiei 
nâstre; despre acăsta nici îndoială nu mai e. Intre tâte 
grile jumătății austriace a monarchiei, care suferă prin 

acăsta, Bucovina stă în frunte, nu esagerămă, dăcă ad- 
milemă că perderea Bucovinei este de 4—5 milione pe 
ană și după acăsta se pote măsura paguba pentru totă 
monarchia. România, lovită aspru în esportulă bo- 
gateloră ei producte naturale, se silesce să câștige 
oiețe nouă și se afle căi comerciale nouă. In a- 
căsta e sprijinită din âre-care parte din cause co
merciale și politice. Dăcă starea actuală durăză încă 
mul:ă, atunci e de temută, că piăța industriei nâstre cade 
în mâni străine.

Minislrulă Kalnolcy răspunde, că în România pare 
a se schimba părerile în spre mai bine. Guvernulă a 
.inuLă sămă imediată de apropierea României și speră, 
că tractările voră avă ună bună resultată.

Dr. Rieger își arată simpatiele sale pentru Bulgari 
și speră, că Rusia va renunța a-și crea o a doua Po- 
loniă. Nici pentru Germania nu e Alsația nici o noro
cire. Oratorulă îșî esprimă încrederea sa ministrului.

Dumba dice, că noi’ simpatisămă cu tâte popârele 
din peninsula balcanică, ăr nu ea Dr. Rieger numai cu 
rassa slavă. La esecutarea programului ministrului Kal- 
noky, care constă în binevoitărea promovare a stateloră 
balcanice, se cere cooperarea ambeloră guverne. Dăcă 
în privința economică nu se face nimică, atunci progra
mul rămâne pe chârtiă.

Și agitațiunea în România a fostă pricinuită din 
afară prin continue șicane vamale. Și in Grecia amă 
perdută simpatiele. (Delegatulă Dumba lovesce apoi în 
guvernulă ungurescă, așa precum amă arătată în arti- 
cululă de fondă ală fâiei nâstre de Joi, nr. 255. — 
Red.) Oratorulă are încredere în minislrulă de esterne 
și votăză bugetulă.

Ministrulă Kalnoky consimte pe deplină cu cele 
dise de deputatulă Lupulă. Din punctă de vedere poli
tică, pune mare preță ministrulă pe bunele raporturi cu 
România și a făcută totă posibilulă ca să se reînoiăscă 
convenția comercială. Nu vră să arate mai deaprâpe 
motivele, cari au împiedecată reinoirea. Dăr atâta e cu
noscută; că de ani esistă o formală agitațiune în Ro
mânia în contra tractatului comercială dintre Austro-Un
garia și România, imprăștiindu-se în țâră falsa părere, 
că r.umai acelă tractată e vinovată de înrăutățirea ra- 
porluriloră economice ale României.

In faptă agitațiunea a și avută efectulă, că nu s’a 
putută reînoi tractatulă și că unele pretențiuni române, 
cari au trebuită să ducă la ruperea tractăriloră, suntă 
de redusă la acăstă împrejurare. Câtă timpă tractatulă 
englesă și germană a rămasă în putere, România a fostă 
în posițiune de a ne păgubi, dăr nu și a trage vre-ună 
folosă pentru sine însăși din eschiderea importului nos
tru. Se pare însă că se esecută o schimbare în opi- 
niunea publică română și vădă cu satisfacțiune, că a a- 
junsă să înțelâgă, că starea fără tractată are ca urmare 
grele desavantage de totă felulă. Trebue să recunâscemă, 
că guvernulă română a fostă totdăuna gata să retncăpă 
tractările și e de sperată, că disposițiunile din amândouă 
părțile voră duce în curendă la ună bună resultată.

Ce privesce partea materială a cestiunei, e cunos
cută, că trebue să premârgă din partea acesta mai na
inte tâte tractările necesare între amândoi miniștrii spe
ciali. Acăsta se va face în curendă și speră, că va urma 
și o înțelegere cu guvernulă română.

Raportorulă Khun mulțumesce ministrului pentru 
comunicările date și speră că se va susține pacea fără 
păgubirea intereseloră nâstre.

Preliminarulă ministeriului de esterne fu primită ne
schimbată.

SOIRILE PILEI.
Se vorbesce — Zlce Epoca — Jcă guvernulă va 

încheia cu Austro-Ungaria ună aranjamentă, în urma 
căruia mărfurile austro-ungare voră putea fi importate 
în țâră, după ună tarifă provisoriu. Acestă aranjamentă 
va dura numai pentru câteva luni In acestă privință 
lucrurile se Zice că suntă deja atâtă de înaintate, încâlă 
comisionarii din imperiulă vecină au începută să facă 
propuneri de vânzări negustoriloră din țeră.

■»Nezavissima Bulgaria», Ziaruto bulgară amică gu
vernului actuală, scrise în ajunulă plecărei lui Kaulbars 
între altele: „Cine domnesce în Bulgaria: Kaulbars 
ori guvernulă bulgară? Elă pretinde ca să fiă depuși o- 
ficerii comandanți din orașulă Filipopolă din causa unui 
cavasă beată. Ce grozăviă este acăsta? Nu-i cedați! Să 
se ducă din Bulgaria, dăcă voesce, Bulgaria nu este o 
provinciă rusâscă, peste care să pâtă elă dispune după 
placă. Dăcă i-ațl ceda, amă pierde tote simpatiele Eu
ropei și ale intregei lumi civilisate. Ne voră rîde toți 
de pretutindeni. Toți voră dice, că nu suntem o nați
une. Sunteți ună guvernă bulgară, âr nu rusescă. N’a- 
veți dăr să primiți porunci dela Kaulbars. Păstrați in
dependența și libertatea Bulgariei! Esistă ună Dumne- 
Zeu și pentru Bulgaria.»

—x—
»Ellenzâk,< vorbindă intr’ună articulă de fondă des

pre starea apăsătâre în care să află poporațiunea din 
Ungaria, Zice între altele : » . . dăcă acum marea massă 
a poporului sufere încă în pace greutățile ne mai supor
tabile, cari din Z’ în Z1 se îmulțescă, și nu se opune cu 
armele contra autorității statului, singura causă este, 
că între două rele crede că va alege pe celă mai mică, 
după ce a făce revoluțiă nu cutâză. Dăr âre nu rătă- 
cescă popârăle în acăstă credință a loră ? Ore n’ar fi 
mai bine a-o sfîrși odată, fiă cu ori ce preță, cu acăstă 
stare de ne mai suferită ?" .Kolozs. Koz.“ reproduce 
cuvintele acestea sub titlulă «Proclamațiune revoluțio- 
nară“ și Z>ce, că pănă la atâta cutezanță încă n’a a- 
junsă fâiă ungurâscă. Scrierea lui >Ellenzăk« o declară 
de nebuniă și dice, că unulă ca acela, care nu scie ce 
vorbesce, ci strică prin vorbirea sa, trebue să fiă pusă 
sub pază.

—x—



Nr. 257. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Afacerea atentatului dela 4 Septemvre asupra vi
eții ministrului Brătianu va veni înaintea Curței cu ju
rați din Ilfovă în sesiunea din luna viitore. Constatările 
instrucțiunei le resumă astfelă, »Națiunea •/ Atentatorulă 
Stoica Alexandrescu suferea de multă de mania de a 
parveni. EIQ se îndeletnicea cu cetirea abusuriloră a- 
gențiloră regimului și se mira »cum nu se găsesce ci
neva, care să scape țâra de actualulă primă ministru.* 
Intr’o Qi vădândulă cineva cu ună revolveră și întrebân- 
du-lă că ce are de gândii să facă cu elă, Stoica Alexan
drescu răspunse : ,806310 revolveră mă va face omO mare.* 
După tote probabilitățile acâstă maniă de a parveni se 
accentua din ce în ce mai multă, pănă într’o di> in in_ 
țelegere cu ună Muscată,* plecă la Bucuresci, cu hotă- 
rîrea de a omorî pe primulă ministru. Descinse, după 
cum se scie, la ună hotelă elegantă, și peste nâpte Mus- 
calulă îi fură cei 60 de lei ce-i avea și dispăru. A doua 
di Stoica Alexandrescu cercetă unde se.află Ministerulă

I

de interne și la cârciuma din apropiere se informă, care 
e și la ce oră esă primulă ministru, căruia dicea elă, 
voesce să inmâneze o petițiune. Băiatulă din cârciumă 
îl dădu informațiile cerute și Stoica Alexandrescu se 
puse la pândă. Restulă se scie. — După atentată, po
liția și parchetulă se pripiră a afirma că au descoperită 
ună complotă(l) ală oposiției, care șl-a alesă pe Stoica 
Alexandrescu ca instrumentă alo ei. După mai multe 
presiuni (a cărora natură e de prisosă să le precisămă) 
atentatorulă spuse că a fostă pusă de frații Oroveanu. 
Presiunile însă încetândă, Stoica retrase afirmațiunea sa 
și declară categorică, că n’are nici o legătură cu frații 
Oroveană.

Clușiu, 24 Noemvre a. c.
Astăzi s’a pertractată înaintea curții cu jurați de 

aici procesulă de pressă pentru vătămare de onâre, in
tentată „ Tribunei" de conducătorulă cărțiloră funduare 
din Mediașă, Simeonă Nyârâdi. Acusații au fostă d-nii: 
Ioan Slavici și Septimiu Albini, cari ambii se presentară 
în persână. D-lă Albini avu ca apărătoră pe d-lă advo
cată Albert Frits, ăr acusatorulă a fostă apărată de d. 
Iosifă Sandor, secretarulă de aci a „Kulturegylet“-ului. 
Procesulă s’a începută la ârele IO1/* a. m. sub preșe
dinta d-lui Paulă Birâ, președintele tribunalului, care a 
predată obiectulă acusei, în care acusatorulă Nyârâdi 
susține, că în comunicatulă din Mediașă, publicată în 
»Tribuna* nr. 115 a. c. sub titlulă »Ună campionă ală 
„Kulturegylett-ului*, se află espresiuni vătămătdre de 
onâre contra lui. De asemenea susține, că vătămare de 
onâre ’i s’a făcuta și în nr. 127 ală aceluiași ijiară; 
pentru acestea în sensulă articulului de lege 18, § 11 și 
12 din 1848 cere condamnarea acusațiloră.

In actulă de acusare se țfice, că în rubrica varie- 
tățiloră „Tribuna* ar fi tjisă despre acusatoră, că den- 
sulă ca ună campionă ală „Kulturegylet“-ului din Me
diașă ar fi atacată în drumă pe ună flăcău română și 
ar fi vrută să-i ia cu forța brâulă națională. In fine s’ar 
fi bătută cu elă și ar fi căpătată dela flăcău două pălml, 
cari tâte ar fi nisce calumnii neîntemeiate.

D-lă S. Albini recunâsce, că arlicululă incriminată 
este publicată de d-sa, dâr declară că nu este autorulă 
lui. D-lă Slavici susține, că n’a avută scire despre pu- 
blicațiunea respectivului comunicată. Notarulă Dobokai 
cetesce articululă incriminată în traducere ungurăscă. 
D-lă S. Albini întrebată fundă mărturisesce, că autorulă 
articolului este ună 6re-care Georgiu Popă, care fiindă 
presentă, cere să fiă ascultată. După consultare de câteva 
minute, președintele însinuă, că responsabilitatea cade 
asupra acusatului și de aceea nu află de lipsă ascultarea 
autorului.

După acăsta pledară apărătorii ambeloră părți, âr 
d-lă Slavici declară din nou, că n’a avută scire despre 
acelă arliculă, nu l’a văzută, nu l’a cetită, pe acusa- 
toru pănă acum nu l’a cunoscută și nici să-lă vatăme 
n’a voită; ca directoră ală diarului nu pâte să riă pen
tru acesta răspundătoră. Cere să fiă achitată.

Afacerea se pune la vota și cu maioritate mare de 
voturi jnriulă condamnă pe ambii acusați In sensulă § 
261 a codicelui penală tribunalulă condamnă pe d-lă 
Slavici la 3 dile arestă și 10 fi. amendă, ăr pe d-lă 
Septimiu Albini la 8 dile arestă și 10 fl. amendă. Afară 
de acăsta la purtarea în părți egale a cheltuieleloră pro
cesului. Acusații au insinuată cerere de nulitate.

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

(Fine.)

După aceste vorbiri a luată cuventulă Ilustritatea 
Sa cornițele supremă Br. Desideriu Bânffy, președintele a- 
dunărei, și s’a declarată cam în următorulă modă:

După ce propunerea membrului de comitetă, a d-lui 
Medană e basată pe sciri luate din gazete, n’ași afla de 
lipsă a da lămuriri asupra obiectului, în propunere atinsă, 
căci unde ne-ar duce aceea, dăcă ar trebui să ne legi- 
timămă în contra ori și căroră bârfele, gazetale. Dăr de astă 
dată, fiindcă propunerea de pe tapetă așa aprâpe atinge 

persâna mea, ca președinte ală acestei onorate adunări, 
aflu trebuinciosă de a face escepțiune.

Nu cerceteză cu deamăruntulă, că în favorulă 
meu șl a făcută d-lă Medană propunerea ori ba, îi dau 
crefjămentă afirmărei d-sale, că a făcut’o în interesulă 
comitatului, acestă interesă mă îndemnă și pe mine a 
da deslușire asupra obiectului atinsă în propunere.

Din timpuri mai vechi esistă între țâra nostră și 
Austria certe de fruntarii. Astfelă de certă s’a ivită încă 
mai de multă între Bucovina și comitatulă Bislrița-Nă- 
săudă, s’au făcută pașii spre complanarea certei, dăr pașii 
făcuți au rămasă fără resultată, totă ce s’a făcută se re
duce la atâta, că teritoriulă de sub cârtă s’a declarată 
de neutrală și s’a pusă sub paza diregătoriiloră buco- 
vinene; mai de curendă ivindu se procese între locuitorii 
comuneloră învecinate, am primită vestea, că ună foră 
judecătorescă din Bucovina va eși Ia fața locului spre a 
face c revisiune oculară.

Am fost, și suntă și acum de aceea părere, că tribuna
lele din Bucovina nu suntă competinle a-și estinde ac
tivitatea asupra teritoriului neutrală, și am socotită că 
interesulă țării și ală comitatului de sub cârma mea, 
Bistrița-Năsăudă, pretinde să facă ceva spre apărarea te- 
ritorului Neutrală; totuși potă) face cunoscută, .că n’am 
făcută nimică din capulă meu, ci făcendă cunoscută 
starea lucrului guvernului ung. reg. ală țărei ndstre, am 
cerută instrucțiune, și după ce ăm fostă invială, să îm- 
pedecă procedura judiciară a forului judecătorescă din Bu
covina asupra teritorului neutrală, am eșită la fața locu
lui însoțită de 25 de gendarml și aflândă acolo comisi- 
unea judecătorăscă din Bucovina, am provocată să se 
abțină dela ori și ce procedură judiciară asupra terito
riului neutrală, că eu nu mă învoescă cu procedura tri- 
bunaleloră din Bucovina pe teritorulă de sub certă.

Comisiunea judecătorăscă din Bucovina, trebue să 
recunoscă, a dovedită un tactă forte loială și s’a depărtată 
dela fața locului, fără să fi fostă lipsă a recurge la mij- 
loce siluităre-

Atâta e totă ce s’a făcută.
După ce au adusă foile vestea curentărei mele în 

foile polițiane din Austria, îi potă da D-lui propunătoră 
acea satisfacțiunej, că și Excelența Sa d-lă ministru-pre- 
ședinte de interne a fostă de o părere cu d-lă propu
nătoră, că adecă de ,s’a întâmplată curentarea, n’ași pută 
păstra scaunulă presidială pe care mă aflu, și pentru 
aceea s’a grăbită a cere deslușiri în privința acăsta dela 
locurile competente, de unde a căpătată răspunsă că 
diregătoriile din Austria nici că a avută intențiunea de 
a înscena așa ceva, de unde se vede că vestea colpor
tată prin foi e o scornitură.

După aceste deslușiri viceșpanulă Szarvadi Pâl a 
făcută următorea propunere:

După ce s’a constatată, că vestea adusă prin foi 
despre curentarea Ilustrilății Sale comitelui supremă în 
foile polițiale din Austria e o scornitură, peste propu
nerea d-lui Medană se trece la ordinea dilei.

Fiindă d-lă Medană provocată să-și apere propu
nerea sa înainte de încheierea discusiunei, propunătorulă 
a adusă înainte, că temerea d-sale despre sinistra inter
pretare a propunere! sale a fostă întemeiată D-sa se 
provâcă la motivele propunerii sale presentate onoratei 
adunări în scrisă, acestora nu li se p6te da ună astfelă 
de înțelesă, că în acestea se iau la critică faptele comi
telui supremă său se aduce judecată despre ele, pre
cum au afirmată unii domni, cari au vorbită în contra 
propunerii sale; în meritulă propunerei s’a declarată că 
d-sa dă crediămentă deplină afirmărei comitelui supremă, 
că curentarea și emanarea mandatului de arestare a per- 
sânei sale nu s’a întâmplată, și că tâtă vestea în asta 
privința prin foi lățită e o scornitură, prin urmare în 
contra propunerei de trecere la ordinea cjilei peste pro
punerea sa nu pote avoa nici ună cuvânta.

S’a și primită acâstă contrapropunere de adunare.
In urmă s’a cetită protocolulă despre decurgerea 

pertractăriloră adunărei.
După cetire d-lă Andreiu Medană și-a făcută ob

servarea, că precum a audită d-sa, în protocălele adu
nărei nici urmă nu e despre acea, că la unele obiecte 
s’au făcută și contra proiecte, cu atâta mai puțiuă suntă 
induse contra - propunerile presintate, onor, adunări în 
scrisă în seusulă regulamentului de constituiri ală comi
tatului, afară de contra -propunerea cea din urmă ; așa 
dâră protocâlele nu suntă oglinda fidelă a decursului a- 
dunării; din aceste protocâle nimenea nu se va înformâ 
despre cele întâmplate în adunare; înzadară ne-amă 
dată silința spre lămurirea trebiloră publice și private 
care au venită înainte, și spre apărarea întereseloră co
mitatului, d-sa a poftită ca pe viitoră sâ se ia în pro
tocâle și contra- propunerile.

Cornițele supremă a reflectată, că în sensulă legii 
contra-propunerile nu se potă lua în protocolă, fiindcă 
legea opresce a se lua în protocolă ori și ce protestări.

D-lă A. Medană reflectă că nu e vorba de pro
teste în contra concluseloră ci de propuneri și con- 
tra-propuneri pe basa cărora se aducă hotăririle.

Ne mai vorbindă alții s’au autenticată protocălele 
și s’a încheiată ședința adunărei mulțămindă cornițele 
supremă membriloră adunării, pentru ostenela și eum- 
pâtulă cu care s’au Interesată în decursulă discursiuniloră 
de trebile ce au venită înalte. Cobelteuanu.

DIVERSE.
Din o miiă și una de nopți. — piarele unguresc! 

raportâză cu nespusă bucuriă despre activitatea ce o 
desvoltă femeile în causa „Kulturegylet"-ului. Așa la 7 
Noemvre s’a constituită în D. St. Mărtină în servițiulă 
causei »Kulturegylet“-ului comitetulă femeiloră din co
mitatulă Târnavei mici, alegendu-și de presidentă pe 
contesa L. Horvăth-Tholdi, născ. Bethlen. Cu ocasiunea 
acâsta secretarulă Dr. Szabo rosti o cuvântare, prin care, 

voindă a arăta starea Unguriloră din Transilvania, (Șise 
între altele: >Ne amenință ‘ ună periculă mai mare, de 
cum era odiniâră pericululă cu care ne amenințau Turcii 
și Tătarii, pentru că astădi se întâmplă lupte de tiraliori 
contra vieții și limbei nâstre. Tuturora ne este cunos
cută nevoia în care se află țâra. Insă dâcă Ardâlulă e 
bolnavă, cu multă mai bolnavă este una din cele mai 
frumâse părți ale aceluia, adecă comitatulă Târnavei 
mici... In comitatulă acesta, în prea multe locuri de pe 
fruinâsa alviă a Târnavei mici nu mai e acum așa plă
cută cuvântulă ungurescă ca mai de multă. Ași putâ arăta 
cu degetulă nu numai o comună, unde și numai de 
10—25 ani partea cea mai mare a locuitoriloră maghiari 
s’au valahisată. Nepotulă moșului maghiară astădi deja 
in multe locuri adoreză pe Dumnezeu în altă limbă; 
confesiunea lui, portulă, limba și inima lui este străină; 
numai numele i-a mai rămasă maghiară, care ca și o 
ruină anunță mărirea epocei străbune și miseria de 
acum. Ori doră Sântă-Măria, St.-Miclăușulă, Capâlna 
inferioră,. Blășielulă, Biia și unulă din cuiburile străbune 
ale mlădițeloră mariloră principi, Cetatea de baltă, nu 
adeveresce cu tristeță aserțiunea mea? Nu o documen- 
tâză acâsta cei ce s’au făcută din Sândori-Șandruci, din 
Szabados-Săbădușă? Nu o arată acâsta cei ce se nu- 
mescă Iuon Csok, Michailii Vândor, Petru Vâcsei? In ju- 
rulă casteleloră Apafesciloră, Racoțesciloră. Bethlenes- 
ciloră, proprietarii de odiniâră ai acestui taomitată, fostă 
cândva mai cu totulă maghiară, — astădi în loculă 
frumoseloră doine unguresc!, economulă maghiară de 
odiniâră, prefăcută astădi în Română, îș! cântă jalea în 
cântece românesc!. Ore nu pentru aceea este așa de 
tristă doina poporală valahă din ținutulă nostru, pentru 
că cântărețulă își deplânge în ea perderea națiunei sale? 
E tristă situația, dâr adevărată. Nu e mirare dăr, dâcă 
opiniunea publică se îndrâptă spre Ardâlă“. îndată după 
acâsta oratorulă arată, care este scopulă și dalorința 
„Kulturegylet*-ului femeescă, adecă a face totă aceea, ce 
pote asigura viâța loră națională; nu a maghiarisa pe 
Valahă și pe Sasă — dice Szabo — ci scopulă este a 
îngriji să rămână Maghiară celă ce este Maghiară. In 
urmă adunarea a decisă să se formeze și două filiale: 
una în Elisabetopole și alta în Hususău, fiindă aceste 
două puncte depărtate de centru. Adunarea a mai de
cisă în principiu, ca în decursulă iernei să arangieze pe
treceri pentru fondulă societății. — O recomandămă cu- 
legâtoriloră de basme.

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

BUDAPESTA, 26 Noemvre. — Comitetulă 
pentru afacerile esterne ală delegațiunei ungare 
a discutată raportulă presentată de raportorulu 
său. — înainte de a intra în ordinea (jilei s’a 
ridicată cestiunea candidaturii la Tronulă Bul
gariei a principelui de Mingrelia. Contele Kal- 
uoky a răspunsă, că nu p6te face nici o comu
nicare în acăsta privință. In urma acestora după 
o desbatere mai îndelungată s’a primită rapor- 
tulă cu drecare modificări stilistice.

BERLINO, 26 Noemvre. — Discursulă
Tronului, prin care s’a deschisă parlamentul!! 
germanii, justifică sporirea numărului armatei 
permanente prin desvoltarea instituțiuniloră mili
tare ale stateloru vecine. Raporturile imperiului 
germanii suntă satisfâcătdre și amicale cu t6te 
celelalte puteri. Politica împăratului Germaniei 
ce silesce necontenită de a păstra binefacerile 
păcii nu numai poporului germană, dăr de a 
conserva și unirea între tdte puterile. Influența 
Germaniei în consiliulă stateloră europene cresce 
nu numai prin iubirea ei de pace și prin lipsa de 
interese proprii în cestiunile pendinte, dăr și mai 
cu sămă prin amiciția intimă, care lâgă pe îm- 
părată cu cele două case domnitâre vecine.

ROMA, 26 Noemvre. — In întrunirea de 
eri a maiorității camerii, ministrulă de resbelu 
și ministrulă de marină răspundăndă la o între
bare asupra stării armatei și marinei au decla
rată, că Italia e gata pentru ori ce eventualitate.

PETERSBURG, 26 Noemvre. — „Journal 
de St. Petersbourg“ crede a sci, că Rusia a în
credințată Germaniei protecțiunea supușiloră săi 
din Bulgaria, și numai în Rumelia orientală, 
unde nu se află consuli germani, se bucură su
pușii ruși de protecțiunea consuliloră francesi.

d.’^ST' Numere singuratice din n Gazeta Transilva
niei1,1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GHOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editară: Iacobfi Muresianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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CursuJu la burca ia Viena
din 25 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104 75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93 95 
împrumutului căilorti ferate 

ungare.............................152.25
Amortisarea datoriei căi- 

iorti ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99 75

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 117 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 10470

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

cu cl. de sortare 104.75

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

vină ung............................... 99.25
Imprumutulâ cu premiu

ung...................................... 123 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.— 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aură austr. . . 114 70 
Losurile din 1860 . . . 138 90
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  882 —
Act. băncel de credită ung. 303.69 
Act. băncel de credită austr. 292.20 
Ărgintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................... 5.93
Napoleon-d’orl .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.64 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

generală.

Scutu contra ernei!
Frumose! cîtldurosc! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umecjelei suntfi:
Jachetele de ernă bărbătesc!

lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețulă 
ne mai pomenită și de necredută eftină de numai

1 fl. 80 cr.
Jachetele mele de ernă bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pole cineva gândi și pe lângă acesta cela mai sănătosă 
vestmentă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, să potrivescă 
pe ori ce corpă și prin enorma loră eftmătate facă sensațiune

8.41 Vend.Bancnote românesc! 8.43
8.36 8.40*

9.92 9.95*»

11.27 11.29■o *

10.27 10.29>>

5.91 5.93*»

100.50Scrisurile fonc. 101.50>»

117.—Ruble RusescI 118.—» »

7— lO’/o peDiscontulii

»Albina»

Argint românesc
Napoleon-d’orl .

Lire turcesc! . .

Imperial!

Galbeni .

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Noemvre st. n. 1886.
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CAFEA, CEAIU etc.
în 3 minute!

GelO care doresce aprdpe momentanii in 
limpulă ceiă mai scurtă de 3 minute ca sS-șî pre
pare fără mașină de bucate, fără lemne s6u căr 
buni cafeuă, ceaiu, friptură ouă etc să comande

Aparatulu de fiertu cu spirtu

X 
I 
X 
X 
X

20,000 bucăți deja vendute.
Or! cine doresce a avea o Jachetă frumosă, căldurOsă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci incurgă comendi enorme și depositulă în celiî mai 
scurtă timpă va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la 

Wicncr Jacken - Export - Gescliiift
A. Gans, Wien, III, H^oloxiitzgass© 8/66.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlocia 
seu mică. Se trimite cu posta în tdte părțile lumei în 24 ore cu rambursă, 
seu trimițendu-se prețulă înainte. 2 — 4

X 
X 
i

X

I
introdusă de mine și patentată în t6te statele, cu 7 flăcări ce se potă regula, 
fabricația suprafină este o podăbă pe fiă-care masă, practică-înlesnitorO și 
oftină, de 6re-ce cu spirtă de aprope 1 cr. se pote prepara cafea său ceaiu 
peutrn 9 cest!. Manuarea ușură de totă, fără periculă, fără fitilă, fără fumă, fără 
mirosă. Penfru omeni privați, familii resiaur. și cafen. în adevără indispensabilă !

w 1 Rapid, aparată de fierții elegantă fl. 3 50. 1 Rapid, aparattt de Ă
X fierttt elegantă dimpreună cu ceainicâ și strecurătore argintită fl. 5. 1 Ra- M 
')( pid-Aparată pentru salonă completă dimpreună cu ceainică forte fină, po M 

trivită pentru societăți, cu instruirea de manuare 11. 6.50. Piindă acestă aparată \i 
prin eftinătate, frumsețe și mânuare ușoră fdrte agreabilă, se esportăză în masse A 
mar! în tOte părțile lumei. Esclusivă de procurată contra rambursă seu plata 
înainte a prețului prin : 1—4 X

Wicncr Commissions- u. Exportgeschiift X
Aut. Gans, Wisn, III. Kolonitzg’ass© 8/66. A

•

$
x 
XX 
XX iz:

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

pe linia Predealii-Biulapesta și pe linia Teiuști-Ararifi-Biidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

/Predealii-Budapesta Budapesta—l*redeală

BucurescI

Fredealu (
(

Timiști

Brașovti

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sighișora 

JElisabetopole
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudti 
Vințulti de susti 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-posta

(
(

Viena '

Nota:

Trenă Tren Trenă Trenă
de 

peradne accelerat omnlbus omnibuB

— 4.50 — —
9.32

_ 9.56 __
— 10 29 — —
7.47 4.16 —

8.24 — 5.02 —
8 51
9.14

— 5 43 —
— 6,15

9.51 — 7.06 —
11.03 — 8.52 —
11.29 — 9.19 —
11.26 9.31 —
12 00 — 1046 —
12.29 — 10.57 —
12.44 11.19 —

1.05 .— 11.31
11.52 —

1.34 — 12.31 —
1.46 — 12.48 —
2.09 — 1.22 —
2.39 — 2 18 —
3.01 — 2.48 —
3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 —
3.53 — 4 51 —
5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56

8.00_ 6 03 —
_ 6.21 — 8.36

- — — 9.02
- — — 9.32

_ — — 10.11
_ 7.14 — 10.51
_ 7.43 — 12 ia

■ — — t2.5o;|
_ __ — 1.21
_ 8.22 — 2.02
_ 8.48 — 3.06
_ — — 3.38
_ — — 3.54
_ 9.13 — 4.05
_ 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1.23 7.23
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
- 1 8.00 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratea
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbtiu
Nedeșdu
Clnșin J

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulti de sust
Aiudti
Teiuști
Crăciunelti
Blaști 
Micăsasa 
(lopșa mit 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Timiști

Fredealu

BucurescI

Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibtiF

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
omnlbus

11:10 — — 1
—

7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
11.05 3.58 7 38 9.34 11.40

2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
_ — 9.24 2.06
— — 9 41 2 17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
_ — 12.18 3.47 —
— — . 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
_ 9.28 3.11 545 —
_ — 3.40 5.31 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 —
_ — 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 ___ — — 7.08
11 19 __ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
106 — — 10.—
1.13 — — 10.09
1.20 — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.C0 — — 11.14
2 35 — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 — — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 _ — —“ 4.28
7.0* _ ■ — — 6.16

7.43 _ — — 7.06
8.11 _ — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 — — — 9.15
— 5.45 — —
— 6.22 — 1 —
— 6.47 — —

— _____— —
11.45

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

Teinșft- Iratlfi-Budapesia Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbus omnlbus peradne peradne de pcrddne omnibut

Teiușft 11.44 — 2.40 Viena 1140 1240 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.2 i £t - T. » \ 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 OKUlBlOK j 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Arudft 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 549 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 846 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 942 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.' 8 —
Paulișă 7.28 —. 10.42 Braniclca 9.19 1047 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 1141 11.37 —

8.42 - 4 52 Șibotă 11.43 12.— __k^ZOllIOK j
— 542 Vințulă de josă 12 18 12.29

Budapesta _ — 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 — t

Viena — — 6.05 ITeiușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Timodșdra Simeria (Piski) Petroșent

Trenă Trenă de Treni Trenă de Trenă Trenfi
omnlbus persâne mixt peradne omnibna mixt

Ăradfi 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 u. 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Mămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 746 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58|
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Td'mișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 742

TTimișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnlbus de pera. oînnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 ■■ - 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Jks'adfe 9.27 — 8.17 | S5»?eria 1 53 — 10.31


