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Brașovu, 17 Novembre 1886.
Este pentru împrejurările timpului de față 

f6rt,e caracteristicii, că în discursulu tronului, 
prin care s’a deschisă în 25 1. c. parlamentul^ 
germană, se accentudză înainte de tdte necesita
tea de a înmulți puterea armată a Germaniei. 
După acesta accentuare își perde multă din în
semnătatea sa ultimulu pasagiu, care vorbesce 
de amicabilele și mulțumitdrele relațiuni cu ce
lelalte state și de silințele ce și le dă împăra
tule Wilhelm spre a susțină unirea între puteri, 

piarele „Post“ și „Kreuzzeitung“ suntu de 
părere, că cu t6te asigurările pacinice, ce le con
ține, mesagiulu împărătescu face să apară situa- 
țiunea esteridră într’o lumină fdrte seriosă. Re- 
lațiunile dintre puteri nu mai potă fi sincere și 
intime, ddcă cancelarulu germanii se vede con- 
strînsu a lua rolulti de mijlocitoru și a stărui 
așa de multă pentru susținerea unitei între dân- 
sele, precum asigură însuși mesagiulu impără- 
tescu.

Silințele politicei germane de-a susțină unirea 
între puteri pară a avă deocamdată succesă cu 
tătă greutatea situațiunei. După scirea ce ne so- 
sesce aci! din Roma, ministrulu de esterne alu 
Italiei, contele Robilant, a declarată în camera 
italiană, că raporturile Italiei cătră Germania și 
Austro Ungaria suntu cele mai cordiale și ba- 
sate pe reciprocă încredere, ăr în privința Bul
gariei a declarată, că doresce o soluțiune paci- 
nică pe basa tractateloru internaționale,

Asemenea a declarată ministrulă de esterne 
francesu, d. de Freycinet, că guvernulă repu- 
blicei francese consideră susținerea păcii generale 
ca o principală problemă a sa. Cu privire la 
afacerea bulgară a disă, că Francia nu se semte 
deocamdată chiămată a interveni; acăstă afacere 
nu e de unu interesă generală, pentru Francia e 
de însemnătate numai susținerea integrității im 
periului otomană și susținerea echilibrului în ba- 
sinulă mărei mediterane.

Asigurările privităre la susținerea păcii au 
perdutu aprăpe de totă valărea loră prin necur
matele pregătiri de răsboiu ale stateloră, din 
care causă ele nici că mai insuflă încredere ni
mănui. După cum stau a<jl lucrurile totulu de
pinde dela disposițiunea Țarului și dela deci- 
siunile cele mai deaprdpe, ce le va lua ca- 
binetulă rusescă în afacerea bulgară.

De ce natură voră fi aceste decisiuni este 
anevoie a gâci. Pressa rusâscă condamnă a- 
prdpe într’ună glasă purtarea diplomației rusesc!, 
care se lasă „a fi înșelată de asigurările d-lui 
de Kalnoky.“ De aici încolo, clicu foile rusesc!, 
diplomații ruși trebue să strămute basa loră de 
operațiune dela Sofia la Viena și să o rupă de 
totă cu tradițiunile politicei lui Nesselrode și a 
lui Gorciacov cu privire la Austria. Una din 
memoratele foi dice: „Austria care n’are putere 
de a se lupta cu Rusia, este ună factoru însem
nată în mâna contrariloră politici ai Rusiei. 
După căderea Napoleonicjiloră nu se mai crede 
cu putință în Europa unu atacă directă contra 
Rusiei, ddr cu atâtu mai viu se pdrtă lupta cu 
ajutorulă Austriei, care e destulă de precaută, 
spre a nu se tinde la focă, dăr și destulă de 
dibace, spre a amenința în cestiunea balcanică 
aci cu relațiunile ei cu Germania, aci cu soli
daritatea ei cu Anglia. Austria j6că adi rolulu 
Poloniei din secululă alu 17-lea și alu 18-Iea“.

Katkov propune, ca Rusia să ocupe câtă 
mai curendu Varna, care să-i servăscă ca ună 
punctă de ratjimu pentiu t6te cașurile. Rusia, 
adauge Katkov, mai posede în arsenalulă ei po
litică și alte cestiuni, „a căroră solicitare ar 
pută să sgudue chiar basele Austriei.“

Ună altă diată rusescă cere ca Rusia să 
încăpă a agita în Serbia, tocmai așa cum agi- 
tăză Kalnoky în Bulgaria, ăr din Londra se

semnalăză o nouă pretensiune a Rusiei de a se 
reorganisa armata bulgară.

Nu putemă să terminămă acăstă revistă fără 
a face amintire de asigurările ce le cuprinde me- 
sagiulă Regelui Carolă, prin care s’au deschisă 
Corpurilo legiuităre române, cu privire la esce- 
lentele relațiuni ale României, cu tăte puteiile și 
la vă(j.a ce-o posede ea în fața Europei din causa 
atitudinei sale demne și liniștite.

Este de o importanță deosebită în aceste 
momente marea căldură cu care organulă princi
pelui Bismark „Norddeutsche allgem. Ztg.“ se 
pronunță asupra Româuiei, accentuândă în deo
sebi, ca înrolarea fratelui și a nepotului regelui Ca
rolă în armate română este o dovadă, că „di
nastia Hohenzolleriloră vo’esce să-și lege și vii- 
torulă nămului său de sărtea României“.

A șesea suplică cătră Maiestatea Sa a 
foștiloru grănițeri din alu 2-lea regimentu 

românescU de graniță.
(Urmare).

Umilită subscrisa poporațiune nu ar rădica nici 
cea mai mică obiecțiune în contra unei regulărl a afa- 
ceriloră silvanale, din contră e aplecată a face totă po- 
sibilulă pentru cultura păduriloră în interesulă ei pro
priu, numai decă sub pretestulă cultivărei păduriloră nu 
s’ar intențiuna esecutarea altoră scopuri; deărece-însă 
și aici ca și la fonduri se urmărescă cu totulă alte sco
puri, spre documentarea acestora îndrăsnesce prea umi
lită subscrisa poporațiune asemenea a produce fapte și 
anume:

1. înaltulă regimă a intentată procese în numele 
erariului în contra fostei poporațiuni grănițeresci la jude
cătoria de cercă din Năsăudă ca autoritate a cărței fun- 
duare, la tribunalulă regescă din Bistrița, ca autoritate 
a cărții tunduare, apoi mai tărdiu la tribunalulă regescă 
din Bistrița și Tergulă-Mureșului ca instanțe reali contra 
tuluroră comuneloră ce s’au ținută odinioră de regimen- 
tulă II română de graniță, după cum se c)ice: pentru 
rectificarea titlului în cartea funduară cu privire la munți 
și păduri, cum dovedescă acesta incusele prea umilită 
alăturate sub /15—/17 și prin acesta a încurcată comu
nele în spese enorme.

Cu procesele amintite nu se intenționeză nimică 
altă, decâtă ștergerea clausulei puse cu ocasiunea loca- 
lisărei în cărțile funduare, conformă stărei actuale, în 
înțelesulă căreia proprietarii și posesorii munțiloră și ai 
păduriloră sunlă foștii grănițeri.

Nu mai este deră îndoielă, cumcă înaltulă regimă 
și cu aceste procese intențiuneză a subtrage umilită sub
scrisei poporațiuni dreptulă de proprietate la păduri și 
munți și a-lă transmite asupra altora.

Nu mai puțină se șicanăză comune singuratice 
foste grănițăresci în privința venituriloră din păduri și 
cu acestă prilegiu se lucră în contra legiloră esistente, 
pentru că:

2. Comunitatea Neposă, pe basa planului de eco- 
nomisare generală definitivă, aprobată de înaltulă mi- 
nisteriu r. u. de agricultură, industriă și comerciu, — a 
vendută prin licitațiune publică societății Gotz et. Comp, 
din Viena spre esploatare 1513 jughăre de pădure; con- 
tractulă respectivă s’a aprobată de congregațiunea comi- 
tatensă în înțelesulă legei comunale respective munici
pale prin conclusulă din 23 Octomvre 1884 Nro. 5824/192; 
protocolulă congregațiunei s’a retrămisă de înaltulă mi- 
nisteriu r. u. de interne fără observare și esemplarele 
originale ale contractului provădlute cu clausula de apro
bare a autoritățiloră s’au înmânată contrahențiloră. Con- 
tractulă s’a pusă în esecutare de cătră partide, o sumă 
însemnată din prețuia de cumpărare s’a plătită comunei 
și o parte de pădure s’a esploatată.

La doi ani de dile după încheierea și punerea în 
vieță a contractului, după ce acela a fostă aprobată de 
t6te părțile, după ce a devenită perfectă și obligatoriu 
pentru ambii contrahenți, respective după ce d. fișpană 
baronulă Bănffy s’a numită comisară ală guvernului în 
afacerile silvanale află de bine înaltulă ministeriu r. u. 

de agricultură, industriă și comerciu în conțelegere cu 
înaltulă ministeră r. u. de interne, conformă înaltei ordi- 
națiuni ministeriale prea umilită alăturate sub/18, a sista 
continuarea contractului și sub neadevăratulă pretestă, 
cumcă determinațiunile contractuali nu ar corăspunde 
planului de economisare, a ordona primirea de condițiunl 
nouă, despre cari partidele nu au tractată și în condi- 
țiunile de licitațiune nu erau cuprinse.

Faptă nedisputabilă e, cumcă acăstă înaltă ordina- 
țiune ministerială nu are altă scopă, decâtă a încurca 
comuna Neposă cu societatea susă numită într’ună pro
cesă fatală și prin acăsta a-i causa spese enorme, și față 
cu împrejurarea că— după cum s’a arătată mai susă — 
contractulă s’a încheiată cu valăre de dreptă și s’a apro
bată de cătră autorități, a aduce comuna în posițiunea 
neplăcută de a plăti desdaunare.

3.)  Aceeași comunitate, ai cărei locuitori cu escep- 
țiunea unui singură lsraelită venită aici, suntă numai 
familii de foști grănițeri, respective descendenți de ale 
acelora, și încă toți de confesiunea greco-catolică, cu 
conclusulă său din 11 Ianuariu 1885 a destinată din 
sumele primite pentru pădurea vendută 8,000 fl. pentru 
edificarea scălei sale confesionale greco-catolice.

Acestă condusă s’a aprobată de congregațiunea 
comitatensă în înțelesuță legei comunale, respective mu
nicipale, în 4 Maiă 1885 Nr. 2476/101. Totuși Ilustrita- 
tea Sa domnulă comite supremă n’a concesă, ca popo- 
rațiunea [fostă granițerescă din acăstă comună să-și 
difice scăla confesională, elă a dată recursă contra de- 
cisiunei comitetului comitatensă, și pre cândă de-o parte 
comunității nu i s’a dată nici o decisiune în acăstă afa
cere pănă în diua de astăzi, pe atunci ’i se impune clă
direa unei scăle comunale conformă ordinațiunei alătu
rată sub /19.

Asemenea comunitatea fostă grănițărăscă Gledinu 
a vendută cu contractulă dela 8 Septemvre 1879 între- 
princjătoriloră Giurgiu și Spiru, respective Katz și Jus- 
ter 1000 jughere de pădure spre esploatare. Contractulă 
s’a aprobată prin conclusulă congregațiunei comitatense 
ddto. 27 Decemvre 1879 Nro. 5465 și provădută cu 
clausula de aprobare s’a înmânată partideloră 1

După o esploatare de 6jani a^secțiuniloru prin dis
posițiunea d-lui comite supremă, îndată după Intrarea 
lui în funcțiunea de comisară ală regimului în afacerile 
silvanale fără a fi adusă înainte celă mai mică motivă, 
s’a sistată esploatarea mai departe; pașii făcuți de între
prinzători și de comună la diregătorii pentru predarea 
restului de pădure cumpărată și asemnarea aceluia spre 
esploatare, deși primii pași s’au făcută înainte de doi 
ani, pănă astădi nu au primită nici o resoluțiune, și co
muna asemenea e amenințată a căde într’ună procesă 
fatală cu întreprindătorii.

5) Din contră apoi, organele silvanale își permită 
amestecări arbitrarie în dreptulă de proprietate ală pă- 
duriloră; astfeliu inspectorulă silvanală denumită pentru 
acestă comitată a predată spre esploatare ună complecsă 
de pădure, ce se ține de comunele foste grănițăresci Bu- 
daculă românescă și Ragla cu o ariă de circa 380 ju- 
ghăre în muntele Dumitrelă și Dealulă Batoșiului unei 
societăți de întreprindere din Moldova numită: „Pluta- 
șiulă<, fără ca comunele numite să fi încheiată despre 
acăsta vr’ună contractă cu societatea și eu atâta mai 
puțină să fi fostă ună astfelă de contractă întărită din 
partea diregătoriiloră.

Astfelă de fapte nu voră înainta cultura păduriloră, 
nu voră fi potrivite a introduce o esploatare regulată, a 
bună sămă însă voră fi menite pentru încurcarea comu
neloră foste grănițeresci în procese fatale, cari trebue să 
aducă cu sine ruina loră.

ad c.) In privința procesului Kemănyână :
1. E în genere cunoscută, cumcă familia cont, 

respect, bar. Kemăny a intentată procesă contra mai 
multoră comune foste grănițeresci din cerculă Monorului 
și a Borgoului pentru recunăscerea dreptului de proprie
tate asupra mai multoră munți; apoi contra Înaltului 
Erată pentru recompensa usufructului pierdută în suma 
de circa 3 miliâne florini v. a. incusa respectivă . se 
aclude cu supunere sub /20

In sensulă pactului din 12 Marte 1872 sancționată 
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de Maiestatea Vâstră cesară și regiă apostolică, e obli
gată erariulă și respective înaltulă regimă a estrada în 
copiă umilită subscrisei poporațiuni din archivele statului 
și alte archive tâte documentele recerute la acestă procesă.

Representanții umilită subscrisei poporațiuni s’au 
rugată de acâsta și la înaltulă ministru reg. ung. de fi
nanțe, însă au trebuită să calătorâscă de patru ori la 
Budapesta și să urgeze resolvarea acestoră acte, ba au 
fostă necesitați a interveni în privința acesta prin jude
cătoria, cum se vede acesta din resoluțiunea judecătorâscă 
umilită arătată sub /21 și numai în modulă acesta au 
putută căpăta documentele, scurtă timpă înainte de es- 
pirarea terminului pentru predarea acestora și și aceste 
s’au primită numai în parte, denegându-se totală estră- 
darea unora din ele după cum arată încunosciințarea 
alăturată cu .supunere, sub /22.

Cu ocasiunea urgităriloră și a convorbiriloră despre 
purtarea în comună a procesului — (deorece atâtă umi
lită subscrisa poporațiune câtă și înaltulă erariu suntă 
incusați de familia Kemâny) — nu numai au fostă pro
vocat! necurmată representanții noștri la o împăciuire cu 
familia Kemâny de cătră referențl atâtă din ministeriulă 
de finanțe câtă și din direcțiunea fiscală r. u., ei au fostă 
și amenințați cu pierderea procesului și plătirea desdau- 
nărei, aducându-li-se înainte evicțiunea cuprinsă în pac- 
tulă din 12 Marte 1872; ba o deputațiune alesă de ad- 
ministrațiunea fonduriloră scolastice constătătdre din 
vice-căpitanulă în pensiune Porcius, advocatulă Ioachimă 
Mureșianu și directorulă gimnasiului lonă Ciocană a fostă 
amenințată prin Ilustritatea Sa Emerică Szentgyorgyi, pre 
atunci președintele comisiunei instituite în aceste afaceri, 
acum președintele de senată la înalta curiă reg. ung. nu 
numai cu pierderea procesului și plătirea desdăunarei, 
de cumva nu se va împăca subscrisa poporațiune cu fa
milia Kemeny, ci și cu aceea, că se voră propune în 
dietă proiecte de legi, prin cari toți munții, pădurile și 
alte realități, va se (jfică întregă bunulă și averea umi
lită subscns^i poporațiuni, se voră lua și se voră da co- 
muneloră politice. Cu presiunea au mersă pănă acolo, 
încâtă spre scopulă esoperărei unei împăciuiri cu familia 
Kemâny chiar și episcopulă nostru greco-cath. din Gherla 
a fostă provocată prin Escelența sa ministrulă de culte 
a’șl întrebuința influința sa pentru încheierea ei.

In procesulă intentată însăși direcțiunea fiscală r. 
u. ca representantă ală înaltului erariu r. u. ală statu
lui nu a contradisă în respunsulă dată nici cu-o silabă da
tele falsă citate, ba chiar născocite de familia incusătore 
Kemeny ci le-a recunoscută pe tăcute așa câtă familia 
încusatâre Kemeny în replica data, și alăturată cu supu
nere aci sub /23, s’a servită de acestă recunoscere tă
cută ca documentă pentru născociturile sale; prin ur
mare direcțiunea fiscală reg. ung. representantele înaltu
lui erariu ca' conincusată și soță de procesă ală comu
nelor incusate a trecută cu tăcerea aserțiunile incusă- 
târe și acâsta spre dauna nostră.

(Va urma.)

Din delegațiuni.
Delegațiunea ungară. Ședința dela 22 Noemvre: 

comisiunea de patru desbate asupra creditului ocupa- 
țiunii.

Ministrulă comună de finanțe Kallay răspunde Ia 
mai multe întrebări ce i s’au adresată de delegați. Eve
nimentele din Filipopolă n’au avută nici o influință asu
pra Bosniei și Erțegovinei, nici răsboiulă sârbo-bulgară, 
care în urmările sale s’a est insă pănă la granița bos
niacă, și nici ultimele evenimente din peninsula balcanică. 
Cum va fi în viitoră, nimenea nu p6te garanta, dâr es- 
perințele ne dau speranță, că nici în viitoră nu se va 
turbura liniștea în provinciile ocupate. Poporațiunea de 
acolo e sătulă de turburârl.

Raporturile sanitare în țâră suntă fârte favorabile 
și poporațiunea e în crescere. Recrutarea din anulă 
acesta a decursă în ordine și mai mare ca în anii tre- 
cuțl, întru câtă acum poporulă consideră recrutarea ca 
ori ce altă măsură administrativă. Toți obligații la ser- 
vițiulă militară s’au presentată în tâte cercurile punctuală 
la asentare și dâcă a absentată vre-unulă, s’a justificată, 
așa că n’am primită nici o însciințare despre vr’o de- 
serțiune seu absentare nejustincată. In totă anulă se 
presentăză 12,000 recruți, dintre cari 400 formâză 4 
companii, âr ceilalți se’mpartă la trenă și la gendar- 
meria bosniacă. In urma înființării a 4 companii în fiă- 
care ană esistă acum 20 companii și acestea formăză 
acji statulă trupeloră bosniace. Oficeri din aceste trupe 
n’au eșită pănă acum afară de câțiva. Și observă încă, 
că în institutele militare ale monarhiei se află deja mai 
mulțl elevi, cari dorescă să devină oficeri.

Ministrulă comună de răiboiu Bylandt-Rheidt răs
punde și elă la unele întrebări. Trupele bosniace se 
consideră ca ună corpă esislentă pentru sine, neîncor
porată la armata comună. Oficerii împărțițl acolo se 
privescă însă încâtva comandați acolo, înaintarea li se 
reservă în măsura obicinuită, ca în armată. Puterea ar
mată bosniacă propriă se mărginesce la ostași, la oficerii 

comandați și la acei indigeni, cari au obținută educa- 
țiunea necesară în institutele militare. Mai aparțină ei 
acei oficeri de reservă, cari au făcută esamenulă nece
sară. Starea sănătății trupeloră bosniace se îmbunătă- 
țesce mereu. Causa e că suntă mai bine îngrijite și nu
trite ca aci în monarhiă. Gu ameliorarea ubicațiunilo'ă 
va fi și mai bine.

Privitoră la suma pusă în bugetă pentru conti
nuarea fortificațiuniloră și lucrăriloră de apărare, pentru 
facerea de șosele militare și drumuri mărginașe, minis
trulă arată necesitatea acestoră lucrări — Creditulă s’a 
votată.

Mesagiulu de deschidere a corpuriloru 
legiuitore române.

Sâmbătă în 15 Noemvre v. s’au deschisă corpurile 
legiuitore ale României cu următorulă mesagiu ală tro
nului :

Domniloră senatori, 
Domniloră deputați,

Întrunirile anuale ale Gorpuriloră legiuitâre suntă 
pentru Mine pururea o ocasiune fericită de a Mă pune 
în contactă directă cu țâra prin representanții ei. Aceste 
întruniri dau tot-deuna o impulsiune nouă activităței 
nostre.

Domniloră senatori, 
Domniloră deputați,.

Relațiunile nostre cu tăie Puterile suută din cele 
mai bune.

Evenimentele politice, cari s’au" desfășurată la ho- 
tarăle nâstre, cu t(5te că ne-au putută îngriji ună mo- 
mentă, nu ne-au atinsă. Stăruința cu care România își 
urmăză mersulă ei pacinică, atitudinea ei demnă și liniș
tită, au ridicată încă mai multă posițiunea Statului. Sunt 
încredințată, că buna înțelegere ce există între Puterile 
cele mari va asigura și de aci înainte pacea, atâtă de 
necesară pentru bună starea și desvoltarea popâreloră.

Mai multe din convențiunile nâstre comerciale au 
expirată în decursulă acestui ană. Speră că negociările 
începute ne voră duce la ună bună resultată, și că gu- 
gernulă Meu vă va presinta în curendă convențiuni noă, 
cari voră regula relațiunile nâstre comerciale într’ună 
modă satisfăcătoră.

Domniloră senatori, 
Domniloră deputați,

Una din grijile cele mai de căpetenia a țărei a 
fostă complectarea câtă mai neîntârdiată a rețelei nos
tre de căi ferate. In anulă acesta s’a deschisă linia 
delaaBârladă la Văsluiă, acea dela Bucuresci la Călă- 
rași-Feteștl, acea dela Făurei la Țândărei; alte linii 
suntă în ajună a se da circulațiunei. In anulă viitoră 
t6te celelalte linii începute voră fi terminate, și astfelă 
în scurtă timpă o rețea de două mii cinci sule kilome
tri va lega tâte orașele de reședință a tuturora județe- 
loră, punendu-le în comunicațiune între densele și cu 
străinătatea.

Cu o viuă mulțămire trebue să privimă asupra a- 
ceslui câmpă ală activităței nostre.

Astătjl liniile de căi ferate se construescă și se 
administrăză de cătră inginerii noștri în condițiunile cele 
mai bune și cele mai eftine. Mulțămită unei munci și 
unei priveghierT stăruitâre, amă ajunsă a construi chilo- 
metrulă în termenă de mijlocă cu optă-^ecl mii lei; âr 
venitulă netă ală căiloră ferate ale Statului dela 1879 
la 1885 a sporită dela patru miliâne lei la optă și ju
mătate milione, cu totă scăderea cea mare a tarifeloră 
de transportă, cu tote chieltuelile făcute pentru a îmbu
nătăți liniile vechi, cu tâte că liniile] cele nouă apasă la 
începută asupra întregei rețele.

Noua lege pentru construirea și întreținerea șose- 
leloră a dată, chiar din întăiulă ană ală aplicărei ei, 
resullate bune. Ea ne va permite a complecta mai cu- 
răndă sistemulă nostru de căi de comunicațiunl.

Magasiile de întreposite pentru mărfurile de exportă 
și de importă, a cărora lucrare este începută, voră da 
ună nou avântă comerciului nostru.

Finanțele țărei arată o situatiune lămurită și asi
gurată.

Dâcă anulă 1884—85 își închidea esercițiulă cu o 
lipsă însemnată în prevederile încasăriloră, veți putea 
constata, că ultimulă esercițiu închisă presintă o îmbu
nătățire simțităre. Măsurile înțelepte și energice, ce a-țl 
luată în anulă trecută, ne dau siguranța că în scurtă 
timpă vomă isbuti a restabili în modă permanentă echi- 
librulă bugetară.

Greutățile financiare prin care trecemă ar fi fostă 
mai puțină simțitâre, dâcă amă fi putută înlătura per- 
derile suferite de fiscă prin agiu, și dâcă nu ne-amă fi 
aflată în fața unei crise economice generale și a unoră 
necesități neînlăturabile ale desvoltărei nâstre politice și 
economice.

Cheltuelile însemnate, făcute pentru întărirea și 
propășirea statului, au trasă neapărată după sine o spo 
rire a datoriei publice. Dela ultima conversiune din 
1882, datoria s’a rădicată dela șâse sute două-decl mi
lione lei, la șâpte sute șâpte-deci și patru miliâne, dâr 
în același timpă s’a amortisată datoria statului cu pat.ru- 
4ecl și șâse milione, s’au clădită căi ferate de șâple-tjeci 
și una milione, s’au rădicată edificii publice de două-decl 
și una miliâne, s’au sporită armamentulă și măsurile de 
apărare ale țârei cu cinci-deci și două miliâne, s’au dată 
monopolului tutunuriloră ună fondă de rulamentă de 
șâpte milione, âr crediteloră agricole ună capitală de 
șâse milione.

Pentru a ne da sâmă esactă de mersulă financeloră, 
nu trebue scăpată din vedere, că, de ă in anulă trecută 
s’au înființată câteva nouă imposite aceste suntă departe, 
de a atinge scăderile de dări făcute în decursulă unui 
deceniu.

Creditulă nostru este mănținută susă. Acâsta se 
datoresce plăței esacte a anuitățiloră, întrebuințărei îm- 
prumuturiloră în cheltueli folositâre și producă!ore, des
voltărei avuției naționale și îmbunătățiriloră continue, ce 
se aducă în administrațiunea finanțeloră statului.

Domniloră senatori, 
Domniloră deputați,

In ordinea judecătorescă reforme însemnate suntă 
încă de îndeplinită.

Noulă codă de comerță, înaintată în sesiunea tre
cută Corpuriloră legiuitâre și în mare parte votată de 
senată, este așteptată cu o legitimă nerăbdare.

Interesele comerciului fiindă strînsă legate de o 
bună legislațiune, nu Mă îndoescă, că vă veți grăbi a 
înzestra țâra cu acâstă nouă legiuire.

Pentru a putâ urma și duce la bună sfârșită opera 
începută a revisiunei coduriloră, și a introduce totă deo
dată în procedura și organisarea nâstră judecătorâscă 
tâte îmbunătățirile de cari au trebuință, este neapărato 
a se înființa ună organă specială pentru studiarea și 
elaborarea legiloră.

In acestă scopă guvernulă Meu a supusă Cameri- 
loră cuvenitulă proiectă de lege încă din anulă trecută. 
Aparține Domnieloră vâstre a pune basele acestei insti- 
tuțiunl, menită a înlesni opera dificilă a pregătirei și a 
confecționărei legiloră.

Ministrulă justiției vă va presinta, chiar în sesi
unea acâsta, proiectulă de lege destinata a asigura o 
mare stabilitate în posițiunea legală a magistrațiloră, și 
a determina mai bine normele după cari urmâză să se 
facă numirile și înaintările în funcțiunile judecătoresc!.

Ați modificată îu anula trecută o parte din legea 
comunală, căutândă a asigura libertatea și independința 
votului. Concursula numerosă ala alegătoriloră Ia ulti
mele alegeri comunale, ordinea și liniștea, care în genere 
au domnită în alegeri, dovedescă, că scopulă ce v’ațl 
propusă a fosta pe deplina atinsă. In sesiunea acâsta 
aveți a vă ocupa cu terminarea reformei legei comunale 
și cu legea privitâre la reguiele de stabilită pentru ad
misibilitatea în funcțiunile administrative.

Intre legile supuse deliberărei domnieloră vâstre, 
legea instrucțiunei publice e una din cele mai impor
tante. Reforma ce vi se propune de guvernulă Meu 
răspunde unei necesități adâncă simțite de toți, 'și nu 
mă îndoescă că domniele vâstre îi veți da tâtă aten
țiunea ce merită, căci a sosită timpulă să dămă educa- 
țiunei naționale o direcțiune bună și sănătâsa.

Legeă pentru îmbunătățirea sârtei clerului de miră 
aștâptă și ea o grabnică soluțiune, și nu o pota îndes
tulă recomanda domnieloră vâstre, pentru ca să pâtă 
deveni perfectă în sesiunea actuală.

Unuia din ântâiele acte ale domenieloră vâstre va 
fi întrunirea cu membrii âflntului Sinodă, pentru a păși 
la alegerea Mitropolitului Primata ală țărei în locuia ră
posatului întru fericire și multă regretatului Părinte Ca- 
linică.

Reedificarea monumenteloră vechi a fostă una din 
lucrările care lotd’auna au atrasa deosebita Mea îngrijire. 
Am salutată cu fericire dma în care frumâsa Catedrală 
a Episcopiei de Argeșă a fostă redată cultului divină, 
restaurată în o splendâre și frumseță care ridică țâra 
în ochii ei propri. In curândă vomă serba sfințirea bi- 
sericei Mitropolitane si a bisericei Sfințiloră Trei-IerarchI 
din Iași. O națiune, care își respectă monumentele stră
bune și mai alesă acele ale pietății și ale credinței creș
tinesc!, are una viitoră sigură și neclintită.

Representațiunile naționale au dovedită neîncetată 
cea mai mare grijă și dragoste pentru armată. De acea 
organisarea și desvoltarea ei a putută lua una cursă 
regulata și neîntrerupta. Țâra a făcuta mari jertfe pen
tru armată, însă și ea a devenită scâla ordinei și a dis
ciplinei, a datoriei și a patriotismului; âr în tj'le grele 
ea va fi susțiitârea onârei, a siguranței și a posițiunei 
țărei.

Domniloră senatori, 
Domniloră deputați,

Precum vedeți, câmpulă deschisă activităței Domnie- 
lorfi vâsire este fârte întinsă. Nu Mă îndoiescă că ze-
lula și patriotismul^ de care sunteți insuflați voră da
râde folositâre pentru țâră, și că vomă urma astfelă a
păși pe calea ce ne-a condusă la întemeiarea Regatului
României.

Dumnecjeu să bine-cuvinteze lucrările Domnieloră 
vâstre!

Sesiunea ordinară a Corpuri'oră legiuitâre este 
deschisă. CAROLtl.

(Urmâză semnăturile Miniștriloră)

SOIRILE BILEI.
Casinulă austro-ungară din Bucuresci a trimisă, 

prin mijlocirea legațiunei austro-ungare, o frumâsă adresă 
monarchului nostru în semnă de recunoscință pentru do- 
națiunea ce a făcută acestui casină.

—x—
Ministrulă de interne ungurescă a interzisă fâiei 

irredentiste „11 Diavolo Rosa< din Turină debitulă poș
tala pentru țările corânei ungare și a ayisatfi oficiele poș
tale să confisce tâte esemplarele, care eventuală ară 
sosi.

—x—
Din Totis se scrie, că trenulă de persâne, care 

mergea dela Pesta la Raab și care sosesce în Totis la 
1 nâptea, ducea cu sine între alte pachete și o pungă cu 
95,000 fl. bani de-ai statului. Punga a dispărută, dâr 
înainte de a se observa disparițiunea, a fosta găsită de 
frânarulă trenului de marfă, care sosesce după amâ(]ă, 
într’o tufă și a predat’o șefului de stațiă. Direcțiunea 
posteloră a pornită cercetare, deârece nu e nici o îndo-



Nr. 259. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

împușcată de ună necunoscută, rămânândă mortă pe 
locă. Gendarmeria urmăresce pe ucigașă. Peste totă, 
siguranța la țâră în comitatulă Timișului se află într’o 
tristă stare.

—x—
La Academia română d. V. A. Ureche a citită 

Vineri ună memoriu interesantă asupra mai multoră 
documente necunoscute încă, relative la istoria țăranului 
română, scrie »Râsboiulă.‘

— x—
Sâmbătă s’au deschisă corpurile legiuitâre și sino- 

dulu bisericei ortodoxe române. După constituirea biu- 
rouriloră și secțiuniloră, Camera, Senatulă și Sinodulă 
se voră aduna spre a alege pe Mitropolitulă-Primată,

—x—
Cetimă în „Râsboiulă": „Aflămă că o bandă de 

Evrei, fabricanți de încălțăminte din Viena, comită dela 
punerea în aplicare a tarifului autonomă nisce fraude 
vamale colosale în paguba fiscului, prin ajutorulă unui 
cunoscută șarlatană espeditoră din Germania. Ei au 
fostă prinși în fine asupra faptului de cătră biuroulă va
mală dela Filaretă (Bucurescl), unde li s’au reținută cele 
din urmă mărfuri aduse prin fraudă."

—x—
Sănătatea poetului Eminescu merge din ce în ce 

mai rău. In urma avisului consiliului medicală și prin 
îngrijirea administrațiunei județului Jași, nenorocitulă 
poetă a fostă transportată. la mănăstirea Neamțu, scrie 
»Epoca".

—x —
țliarele din Tulusa au adusă scirea, despre suc

cesele reportate la opera din acelă orașă de tânăra 
nâstră compatriotă, d-șâra Maria Assan, sub pseudo- 
nimulă de d-șora Sâni, (Jice „Epoca". Debutul ă d-șorei 
Assan, după cum ne spună acele diare, a fostă din cele 
mai fericite, astfelă că, după a treia audițiune, fiindă 
agreată de publică, a fostă angagiată pentru totă se- 
sonulă de iârnă la teatrulă Capitolului, în condițiunile 
cele mai briliante. D-ș6ra Assan, care a studiată cântulă la 
Parisă, sub direcțiunea celoră mai renumițl profesori, a 
debutată în rolulă Eudocsiei din Ebrea, și în acela ală 
reginei în Ugenoți. In ambele aceste roluri, ea a re
purtată ună adevărată succesă, atâtă ca cântărâfă câtă 
și ca comediană, succesă cu atâtă meritoriu, mai cu câtă 
se sciă ce dificîlă este publiculă de acolo în aprecierile 
sale asupra artiștiloră.

—x—
Astă sâră Luni se va juca la teatrulă germana 

>Die Kleine Marna* comediă după franțuzesce de Meilhac 
și Halevy. Mâne sâră Marți se va juca >Don Caesar," 
operetă de Dellinger.

Din comitatulă Aradului, 24 Nov. 1886.

Onorate domnule Redactoră! Săptămâna trecută 
s’au întâmplată alegerile și în comitatulă Aradului, dâr 
considerândă că poporulă din acestă comitată este în 
mare maioritate română, noi Românii nu avemă causă 
a ne bucura de resultatulă acestoră alegeri, deși s’au 
alesă mulț> membri și dintre Români, deârece resultatulă 
acestoră alegeri este multă mai nefavoritoră, decum au 
fostă resultatele obținute în ațegerile de mai ’nainte. In 
comitatulă Aradului cele mai multe cercuri suntă româ- 
nescl și numai câteva cercuri suntă străine, și acestea 
suntă mai multă germane, decâtă maghiare. Acestă re- 
sultată nefavoritoră este a se mulțumi pressiunei ofi
ciale, carea sprijinită de ne’nțelegerile dintre âmenii 
noștri s’a folosită și de astădată de putere în detrimen- 
tulă nostru.

Ne’nțelegerea, ce s’a născută între Românii din 
Aradă la alegerile dietale din anulă 1884 s’a ivită din 
nou și cu acâstă ocasiune; și Românii din centru, în 
locă să se adune și să se înțelâgă unii cu alții asupra 
modului, cum să procedemă în alegerile municipale, s’au 
adunată în cluburi, și resultatulă a fostă, că s’au adre
sată alegătoriloră din comitată două apeluri, Unulă 
din aceste apeluri conținea numai nume românesc!, er 
în ală doilea se lăsaseră și câțiva oficianți comitatensl, 
cari Ia alegerile trecute au fostă aleși prin cercurile ro
mânesc! de membri în congregațiunea comitatensă, și 
acestă apelă nu s’a publicată prin foi, ci s’a trimisă 
numai simplu la alegători. După ce au văzută însă ofi- 
cianții comitatensl, că în apelulă publicată în foi s’a lă
sată afară chiar și vicecomitele Ormos Pâter, atunci, se 
Qice, s’a pusă în mișcare întregă aparatulă oficială, ca 
să lucre cu tote puterile în contra alegerii și reușitei 
candidațiloră români, și așa larma făcută prin jurnale, 
făcândă planulă cunoscută străimloră, a făcută pe can- 
didații români să cadă în multe locuri.

Alegerile acestea au fostă o aspră lecțiune pentru 
Românii din acestă com.fată, dâr mai cu sâmă pentru 
cei din orașulă Aradă. Invăța-voră însă dânșii din 
acâsta lecțiune, său nu, eu celă puțină acum n’ași putâ 
predice. Intre Românii din Aradă suntă câțiva omeni cu 
mari ambițiuni personale, âr ambițiunile acestea, tare mă

61ă, că aci e vorba de o defraudare, care însă n’a is- 
butită.

—x—
Universitatea din Grații șl-a serbată iubileulă de 

300 de ani. Rectorulă Schauenstein aruncă o privire 
retrospectivă asupra istoriei universității lovindă aspru 
în Jesuițî, cari au condusă 200 de ani universitatea. 
Aplause sgomotâse și strigări de *prosit“ au întâmpi
nată discursulă rectorului.

—x—
Șefă redactoră ală farului oficiosă »Fremdenblatt' 

din Viena s’a numită Marceli Frydmann.
—X—

Actorii unguri au începută să dispară din trupe. 
Coristulă Ludvic Kertesz din trupa Polgar a fugită la 9 
Noemvre, lăsândă numărose datorii în Deva, la 15 c. îlă 
imită colegulă său Cornel Szarvassi (Hirschhorn). Din 
trupa Miklossy au dispărută actorii Franz Berky și Iuliu 
Hayassy. Din trupa Karpathy au dispărută actorii Franz 
Kiss și Eineric Garami, și actrițele llona Kisfaludy și 
Ida Sarkozy.

—x—
Unu presupușii ofițerii muntenegreanu, care se nu- 

mesce Sparjoie seu Sparjovicl Jovanovici, cutrieră unele 
localități din Ungaria comițândă tolă felulă de înșelă
torii, scrie >P. LI.* In limpulă din urmă a fostă în 
Neoplanta, unde a comisă ărășl vr’ună abusă, căci e 
urmărită.

—x —
In ținutulă Sigetului Marmației lupii facă mare 

pradă în vite.
—x—

Localitățile procuratură din Comornu au fostă 
sparte de nisce necunoscuțl, cari au furată dintr’o cutiă 
60—70 fl.

Turcia a făcută în Umișira ărășl mari comande 
de cai.

—x—
Id Svarca din Croația, în Priedor din Bosnia, în 

Ruttek, în Semlinu, în Georgenberg, In Breslau s’au ivită 
cașuri de coleră In Strigoniu seceră colera și în cer
curile mai bune; în scăla de fete a cădulă jertfă fata 
judelui dela curiă, Kiszely. Scola s’a închisă.

— x—
Capulă bandei de hoți' Savanyu lozsi, care a co

misă 29 de diferite crime și lățise spaimă în comitatele 
Eisenburg, Raab și Vesprimă, a fostă condamnată la 
mărie.

—x—
Din localitățile cancelariei judecătoriei de cercă din 

Sibiiu s’au furată în săptămâna trecută, pe când func- 
ționarulă respectivă lucra la masă, două rocuri ce atâr
nau în cuiu.

—x—
Advocații Edm. Keresztury și Franz Udvardy din 

Moor, precum și vicenotarulă Bela Viosz au fostă con
damnați: celă dânlâiu la o lună închisăre, ală doilea la 
100 fl. amendă și ală treilea la 8 dile arestă pentru de- 
lictulă de duelă.

—x —
In Breitenbrunn, Ungaria de nordă, bântueprin1 

tinerime tifusulă de capă, care seceră multe jertfe.
—x—

Moses Paszka din Senteleacu a trăită o viâță plină 
de activitate. N’a primită mai puțină ca 11,000 bețe 
ad fundum și n’a stată mai puțină in temniță ca 39 de 
ani. Acum e de 71 de ani păcătosulă și tribunalulă 
din Chezdi-Oșorheiu la condamnată filele trecute la 5 
ani temniță, pentru că a furată ună pocală de argintă 
dintr’o biserică catolică. La începută i s’a părută prea 
mare pedâpsa și a anunțată apelă, dâr șî-a luată mai 
apoi de sâmă, șl-a retrasă apelulă (jicândă, că în Gherla 
e mai bună mâncare și mai bine vrea sâ rămână 
acolo.

—x—
Autoriloru furtului de o jumătate milionă dela 

Geiger din Teresiopolă li s’a dată de urmă. Se comu
nică, că s’a arestată în Esseg ună vestită pungașă, care

•
părtă mai multe nume: Anton Sklenar, Emerică Vuce- 
ticl și lână Vajda și care e urmărită de diferite tribu
nale. Complicele său Szabo încă e arestată, deorece 
s’au găsită la elă pașapărte și sigile false d’ale căpită
niei orășenescl’din Teresiopolă și Baia. S’a mai ares
tată ună ârecare Mazonka și amanta unui altă complice 
La Vucetid s’a găsită ună orologiu, ce se (|ice a face 
parte din ebiectele furate dela Geiger. Câteva prețiose 
depuse la institutulă de amanetare din Essegă s’au re
cunoscută ca provenindă din furtulă din Teresiopolă. S’a 
mai arestată o femeiă, care a fostă de mai multe ori vă
zută cu Vucetici.

—x—V
Notarulă comunală din Tibișă, comitatulă Timișu

lui, Ignaz Jeszensky, pe când se întorcea acasă la 23 
Noemvre sera dela ședința notariloră comunali, a fostă 

temă, că voră produce și în viitoră totă acele ne’nțe- 
legeri, cari s’au întâmplată în timpulă din urmă.

Atragemă seriâsa atențiune a publicului asupra 
următorului

Apelu.
Concetățeni Români! Vă este cunoscută, că se află 

o mulțime de copii de Români aședațl la meserii aci în 
Brașovă de „Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceiloră 
și sodaliloră români meseriași". Acești copii suntă de 
tolă sărmani și fără de nici ună sprijină de acasă, suntă 
ipsiți pănă și de vestmintele cele mai neapărată de lipsă. 
3uținele mijloce bănesci, de care dispune Asociațiunea 
suntă cu totulă insuficiente pentru a provedâ pe toți 
acești năpăstuițl ai sorții cu tâte vestmintele de cari au 
trebuință, și acâsta cu atâtă mai vârtosă, cu câtă ea as- 
tădî — în urma oprirei scâlei române de meserii din 
partea guvernului — este silită să întrebuințeze cea mai 
mare parte a modestului său bugetă pentru plătirea de 
taxe școlare la scâlele de meserii străine, ce suntă siliți 
să le cerceteze astăzi toți învățăceii meseriași români, 
și pentru procurarea recuisiteloră de scâlă, de cari au 
trebuință.

Concetățeni Români! „Comitetulă Asociațiunij pen
tru sprijinirea învățăceiloră și sodaliloră români mese
riași* în neclintita sa credință în »solidaritatea“ ce unesce 
și trebue să unâscă astăzi mai multă decâtă oricând tâte 
elementele sociali ale poporului română intru a face bine 
îndrăsnesce și de astădată a apela la d-vâstrâ, rugându-vă 
să contribuițl la adăpostirea lipsițiloră învățăcei meseriași 
contra asprului anutimpă în care ne aflămă, fiăcare cu 
ce vă voră dicta înaltele d-voslră sentimente de caritate 
și de compătimire omenâscă, fiă cu bani, fiă cu vestminte 
vechi! Ajutândă pe acești elevi sărmani, contribuițl a 
să forma din ei în celă mai scurtă timpă âmeni folosi
tori națiunii.

Concetățeni Români! Nu pregetați a da o mică 
parte numai din ceea ce puteți da fiăcare și multe nea
junsuri voră înceta de a mai esista.

Brașovă, 13 Noemvre 1886.
Comitetulă Asociațiunei pentru sprijinirea învățăceiloră 

și sodaliloră români meseriași.
Bart. Baiulescu, lână Bozoceanu,

președinte. secretară.

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

PARIStT, 28 Noemvre.— Intre radicali și 
anarehiștl a fostu o violentă încăerare. Suntă 
număroși răniți. S’au făcută multe arestări.

ROMA, 28 Noemvre. — Ministrulă de es- 
terne Robilant, vorbindă despre situațiunea es- 
ternă, arătă că raporturile Italiei cu Germania 
și Austro-Ungaria suntă cele mai cordiale și se 
sprijinescă pe încrederea reciprocă. Cu privire 
la cestiunea bulgară, cabinetulă italiană regretă 
depărtarea prințului Alexandru și doresce o re- 
solvare pacinică respectându se tractatele. (Apaluse.)

D IVERSE.
Descântecu de „colăcitâ‘* seu de duchuld necurată.

— Amină, amină! Cosmană Damin, Vracii Domnului! 
Descânteculă Sântei Mărie. — Eși colăcite, eși rătăcite;
— Cin’ te-a mânată cu-o parte, eu te mână cu două.
— Cin’ te-a mânată cu două, eu te mână cu trei, — 
Cin’ te-a mânată cu trei, eu te mână cu patru, — Cin’ 
te-a mânată cu patru, eu te mână cu cinci, — Cin’ te-a 
mânată cu cinci, eu te mână cu șâse, — Cin’ te-a mâ
nată cu șâse, eu te mână cu șâpte, — Cin’ te-a mânată 
cu șepte, eu te mână cu optă, — Cin’ te-a mânată cu 
optă, eu te mână cu nouă, — Cin’ te-a mânată cu nouă, 
eu te mănă cu noătjeci și nouă! Se te duci I mai în
focată, mai pipărată, pe capulă cui te-a mânată. — Pe 
sulducă înapoi, cu nouăzeci și nouă de boi. — Când s’a 
întâlni trupă de ursă cu trupă de lupă, atunci să mai 
stai la N. Să te duci! — In capătulă pământului, Jîn 
pâlele vântului, să te domolescl, să te potolescl! Să ră
mână N. curată, luminată, caargintulă curată, ca aurulă 
strecurată, cum maica Domnului l’a lăsată. Cu vrerea 
lui Dumnedeu, cu leaculă descântecului meu. Leacă să-i 
fiă! — Descânteculă se recitâză de trei ori, apăsându-se 
din când în când cu piciorulă dreptă pe pântecele omu
lui, sâu animalului bolnavă. — Aurită dela o babă des- 
cântătâre din părțile Bănatului. —

„Gazeta Poporului*.)
Cavasulu decorații. — Cavasulă rusescă din Fili- 

popolă, cunoscută din uneltirile rebeliloră de acolo, a 
fostă decorată de Țarulă cu crucea Sf. George, care se 
dă numai personeloră, ce s’au distinsă în răsboiu prin 
vitejiă personală. Cavasulă a fostă decorată pentru|„câ 
a luată parte la o păruială,* cum se esprimă foile ger
mane. »Times« întregesce acâstă soire scriindă, că Ța- 
rulă ’șî-a esprimată d-lui Spazibo — așa se numesce 
acâstă nouă personalitate istorică — prin telegrafă „căl- 
durosa sa mulțămită pentru serviciele aduse de elă în 
causa rusă/ și deodată cu crucea Sf. George i-a acor
dată și o pensiune lunară de 15 ruble.

Editară: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 259. 1886.

OurtraJu la burat, de Viena
din 27 Nogmvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 104 80 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.— 
imprumutulfi căilorfi ferate

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.25

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107 75 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii..............................104.50
Bonuri cu ci. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vinfl ung........................99.—
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................. 125 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.35 
Renta de hărtiă austriacă 84 65 
Renta de arg. austr. . . 84 65
Renta de aurfi austr. , . 114 50 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................693 —
Act. băncel de credita ung. 303.60
Act. băncel de credita austr. 299.40 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61,8(j 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Care nu se ’ncrede în reclame- 2—3

Cursulu pieței Brașovu
din 29 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.44 Vând., 8.45

Argint românesc................. > 8.40 » 8.42

Napoleon-d’orî..................... > 9.93 9.96

Lire turcesc!......................... » 11.27 » 11.30

Imperiali............................. 10.27 > 10.30

Galbeni.................................. > 5.91 > 5.93

Scrisurile fonc. »Albina» » 100.50 101.50

Ruble Rusesc!..................... » 117- » 118.—

Discontulă ... » 7—10°/9 pe anii.

■ Pubticatiune.
Socoteala casei orășenesc! pentru anulu 1885 dim

preună cu tote adusele referitore, mai departe inventa- 
riulu asupra averei comunei orășenesc! zăcti, în sensulu 
§-lui 142 ală art. de lege XXII din anulu 1886, în 
biuroulu comptabilului orășenesc!! — strada căldărari- 
loru Nr, 519 — în decursă de 15 (jtle, spre examinare 
din partea fiă-cărui+

Fiă-cărui supusu dărei îi stă în dreptă, ca să-și 
aștearnă subscrisului magistrată, pănă în 13 Decemvre 
a. c. eventuale observațiunl.

Brașovă, 27 Novembre 1886. 3
Magistratulu orașenescu.

<Avisă d-loru abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe fâșia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANSU

inselMore
ci voesce ca pentru banii săi să fiă servita în modfi so
lidă, să comande catalogulti-generalO, anulă ală XX. con- 
ținăndă articole de galanteriă, marchităniă și de modă, 
jucării, precum și tâte noutățile din Paris, Londra și 
Viena cu prețurile cele mai eftine. Acestă catalogă, care 
a apărută în 10 Noemvre, conține ilustrațiunile artico- 
leloră susă menționate și să p6le procura franco și gra
tis dela .

Etablissement Rix, Wien, II,

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

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș<$se luni ........ 6 fl. —
,, unii ană ........ 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ ș6se luni .... .... 20 n

,, unti anii .... . ... 40 n

Admmîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

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

pe linia I*re<lealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—JPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peradne
Tren 

accelerat
I- -- •* -

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibUB

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă
i de

persdne

Trenă 
omnibua

4.50
9.32

Timișfi

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

ț
(

(
(Sigliișdra 

(JElisabetopole
Mediașfi 
Copsa niicâ 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teinșft 
Aiudfi 
Vințulfi de susfi 
Ui6ra 
Cucerdea 
fihiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

( 
(

7.47
8,24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

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
8.36J
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16l 
12.50;
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05,
4.50
7.26

Nota: Orele de n6pte suntfi

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărbely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Shiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințuld de 
Aiudfi 
Teiuști 
Crăciunelfi
Blașfl 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișfi

(
(

1 
(

susfi

(
(

Predealu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

11.10
7.40

11 05
2 02
4.12

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1 41
2.(0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.3'
5.12
b.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

o

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

5.45
6.22
6.47

11.45

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
941 

1019 
11.38
12.18
12.51

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

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
To7
6.24
6.43

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovft. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

TeiușA- lradA-Buda|i>esta Budapesta- IradA-VeiușA.

Trenă 
oînnibuH

Trenă 
uînnibuB

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
de per-one

Trenă 
omnibu1

TeiușA
Alba-Iulia

11.24 — 2.49 Viena
Budapesta

11.10 12 10 ___

11.59 — 3.14 8.20 9.05 —
Vințulfi de joșii 12.30 — 4.2 l

Szolnok 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45 — -
Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 4 30 6.- 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațti .4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia
Gurasada

3.55
4.08

— 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
— 7.40 Conopă 6(9 7.37 _ 1

Zarn 4.25 — Kîl Bărzova 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 —
Paulișâ 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 — ~
Glogovațti 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 — 4 52 Șibotti 11.43 12.— —

___ — 5.12 | Vințulă de joșii 12 18 12.29 - -
Budapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 TeăușA . 1.29 1.41 —

AradA-TimișAra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trend Trenă de Trenă Trona
omnibua peradne mixt peradne omnibuH mixt

AradA 5.48 6.05 IȘMbnaeria 11.25 2.42
Aradulii nou o.l9 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegii 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 64'
TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

TimișAra- AradA Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenfi Trenă Trenă
peradne peradne omnibua de pers, omnibua mixt

TimișAra 6.25 ___ 5.00 Petroșeisi 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
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegii 12.42 — 901
Aradulii nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AradA 9.27 — 8.17 | Simeria 1 53 — 10.31


