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Dâcă este adevărată, că cifrele vorbescă 

mai elocvenții, mai limpede și mai convingătorii 
decâtă ori și ce descriere prin graiu său prin 
scrisă, atunci elocvente, limpezi și convingătdre 
suntă și cifrele, ce le găsimti în ultimulă raportă 
ală ministrului de instrucțiune ungurescă cu pri
vire la universitatea maghiară din Cluș’u.

S’a făcută multă, fărte multă, pentru acăstă 
universitate mai alesă în timpulă din urmă. 
Peste două sute de mii florini se clieltuescu pe 
auă pentru ea din visteria statului.

Când s’a 'înființată universitatea din Clușiu 
pe ruinele dietei piovinciale ardelene, s’a disă, 
că acesta este darulă, ce l’au primită Ardelenii 
în schimbulă uniunei forțate dela regimulă un
gurescă. S’a disă mai multă: acea universitate 
avea să fiă ună fără luminătoră de cultură, nu 
numai pentru așa numitele „părți transilvane1, 
ci și pentru întregulă Orientă.

Și care este resultatulă de 14 ani încdce, 
de când s’a înființată universitatea din Clușiu?

Ilă vedemă clară și limpede esprimată în 
cifrele din raportulă ministrului de instrucțiune: 
In semestrulă trecută de ârnă, dice raportulă, 
numărulă ascultătoriloru înscriși la universitatea 
din Clușiu a fostă de 534, dintre cari 263 iu- 
riști, 176 mediciniști și farmaciști și 95 filosofi. 
După confesiune au fostă între cei 534 ascultă
tori : 235 de confesiunea romano-catolică, 42 
greco-catoliă, 10 gr&co-orientali, 135 reformați, 53 
evangelici, 29 unitari și 29 israeliți,

S’a sfiită ministrulă Trefort de a clasifica 
pe ascultătorii universității din Clușiu și după 
naționalitate și a avută cause destulă de înte
meiate de a face așa și nu altfeliu. Căci 6re 
ce ar fi lumea civilisată europână, dâcă, ară-
tându-se numărulă ascultătoriloră după naționa
litate, ar fi aflată, că la universitatea din Clușiu, 
orașă de frunte ală unei provincii, unde două 
treimi din poporațiune suntă Nemaghiari, nu s’au 
putută câștiga în patru-spre-cjece ani după ce 
s’au cheltuită câteva milidne din visteria statului 
nici o sută de ascultători Nemaghiari său, cu 
alte cuvinte, că din ascultătorii ei actuali, nici 
măcară a cincea parte nu suntă Nemaghiari.

Ne vomă încerca a dovedi acăsta cu aju- 
torulă dateloră privităre la confesiune. Scirnă 
că Românii din Ardălă suntă ori uniți, ori gre- 
co-orientali, va să (|ică cifrele de 42 greco-uniți 
și 10 greco-orientali îi privescă pe ei. Trebue 
să admitemu înse că în rubricele aceste voră fi 
cuprinși și neromâni de prin comitatele vecine 
din Ungaria: Ruteni, Șerbi ș. a. Așadăiă cu 
siguratate putemu admite numai, că cam două 
din trei părți, adecă vre-o 40 voră fi de națio
nalitate română, de altă parte după același cal
culă putemă admite că între cei 53 de evange
lici voră fi numai vre-o 40 Sași, ăr ceilalți Un
guri etc.

Prin urmare, abstrăgendă dela Jidani, cari 
negreșită că se dau de Unguri, poporațiunea 
română și săsăscă din Ardălă nu e representată 
la universitatea din Clușiu decâtă în proporția 
de 1: 6.

Odată constatară acăsta întrebămă : ce scopă 
mai are o universitate în Clușiu susținută cu 
atâtea jertfe, cu banii contribuabililoră din Ardălă ?

Ministrulă Trefort âmblă cu ideea de a 
înființa o a treia universitate în Dobrițină. Altă 
clieltuiălă. De ce nu se gândesce mai bine, vă- 
<|ândă resultatele dobândite la Clușiu, de a stră
muta universitatea de aici la Dobrițină ? Ore 
lucru mare ar fi pentru Ungurii, cari visităză 
universitatea din Clușiu de a merge în viitoră 
la Dobrițină ? Drumulă mai lungă, ce l’ară face, 
s’ar recompensa păte prin o mai mare eftinătate 
a traiului și resultatulă culturală ară fi același, 

numai câtă s’ar economisi vre-o 200,000 florini 
pe ană ?

Intr’adevără nimică nu păte condamna mai 
viu intrăga direcțiune a sistemei de guvernare 
unguresci, ca cifrele ce le arată ministrulă cu 
privire la universitatea din Clușiu, nimică nu 
ne păte înfățișa mai învederată trista stare la 
care este redusă poporațiunea nemaghiară din 
Ardeală!

Și cu asemeni resultate mai pretindă Un
gurii de a cuceri Orientulă prin cultura loră ?

Răspunsulă ni’lă dă faptulă, că la univer
sitatea din BucurescI suntă adi înscriși cu multă 
mai mulți Bulgari, Șerbi, Macedoneni etc. de- 
câtă la universitatea din Clușiu Români si Sași 
din Ardălă !

Și care e causa, că lucrurile stau astfelă ?
Noi amă arătat’o de nenumărate ori. Acum 

doi ani scrieamă în făia năstră (Nr. 250 din 
1884) între altele:

„...In stăruințele loră de distrugere și de 
nivelare adversarii noștri au fostă nu numai o- 
dată întrerupți de glasulă postulateloră națiuni- 
loră desmoștenite. Insă la tăte cererile năstre 
de-a ni se da mijlăce pentru o cultură mai 
înaltă, ei ne răspundă: „Nu suntă destule scoli 
și universități unguresci ? N’avețI decâtă să vă 
trimiteți copii la ele!“

„Dura necesitate a dusă o mulțime de ti
neri români și la universitățile maghiare înfiin
țate și susținute din veniturile statului, la cari 
contribuimă cu toții. Și ce au trebuită ei să 
esperieze acolo ?“

„Mai în anii dintâi au fostă tolerați, mai 
târdiu au fostă declarați de streini și pe urmă 
au fostă batjocuriți și huiduiți In modulă celă 
mai brutală.“

„Cundscemă căușele acestei tractări. Tinerii 
noștrii visităză universitățile maghiare ca să-și 
câștige învățătură, âr nn ca să se facă Maghiari. 
Faptulă acesta însă nu e compatibilă cu scopulă 
uni verșitățiloră maghiare. Deodată n’a mai fostă 
destulă ca tinerii români să învețe limba ma
ghiară, ci se cere dela ei ca să se desbrace de 
sentimentele loră românescl și s’adopte sentimente 
maghiare... “

Eată causa principală ce ne esplică dispro
porția de 1:6 la universitatea din Clușiu. Dâr 
mai suntă în legătură cu acăsta și alte cause, 
de cari vomă vorbi cu altă ocasiune.

A ș^sea suplică, cătră Maiestatea Sa a 
foștiloril grănițerl din alU 2-lea regimentii 

românescil de graniță.
(Urmare).

Maiestate! Uneltirile și amenințările, presiunile asu
pra representanțiloră noștri esercitate, procedura direc- 
țiunei fiscale regescl ung. în procesul^ Kemănyân în le
gătură cu presiunile esercitate în comunele nostre prin 
d-lă comite supremă baronulă Banffy, ce le vomă mai 
înșira aici, ne îndreptățescă a ajunge la convingerea, 
cumcă comisiunea citată în introducere are de cugetă a 
stărce dela umilită subscrisa poporațiune, fiă pe calea 
împăciuirei, său pe altă cale. în favorea familiei incusă- 
tore Kemeny sume oribile, ca despăgubire pentru pretin- 
sulă usufructă perdulă, în altă modă nu se pote esplica 
de o parte procederea descrisă mai susă a direcțiunei 
fiscale r. u., de altă parte procederea contrariă legiloră 
a domnului comite supremă Banffy în comitată și în co
munele nostre.

Faptele următăre dovedescă acăstă procedere:
2. După presentarea incusei prin familia Kemăny, 

umilită subscrisa poporațiune pentru îngrijirea despre a- 
cestă procesă și-a alesă ună corni tetă din mai mulțî 
membri de încredere și anume dintre foștii grănițerl. 
Intre aceștia au fostă și doi funcționari în oficiu și adecă ; 
Nicolau Beșianu, fostă esactoră comitatensă, și Gabrielă 
Mânu, fostă fiscală comitatensă.

Abia a primită d-lă comite supremă conducerea 
comitatului ca comite supremă provisoriu, și una din 
primele sale afaceri i-a fostă a depărta din oficiu pe cei 
doi membri ai comitetului nostru.

Sub ună pretestă de nimică celă dintâiu a fostă 
trasă în cercetare disciplinară și sub presiunea sa fu 
scosă din oficiu, recursele sale la înaltulă minisferiu din 
causa intervenirei d-lui comite supremă în privința acesta, 
n au ajutată nimica, deși fapta,-care i s’a imputată, de 
cumva a fostă penală, se putea pedepsi celă multă cu o 
înfruntare.

Asemenea a suspendată îndată după aceea pe fiș- 
calulă comitatensă din oficiu și salariu, pentru că în in
terpretarea legei despre facultatea fiscaliloră de a prac- 
tisa ca advocațl a fostă de altă părere, și fiindă că acela 
i s a opusă cu recurse și nu s’a sfiită a-i spune adevă- 
rulă în față, atâta l’a șicanată pănă când a demisionată. 
D lui comite supremă nu i-a convenită a ave în oficiu 
comitatensă foști grănițerl, respective descendențl de ai 
acelora și încă chiar membri din comitetulă instituită în 
procesulă Kemănyâuă.

3. Nu a întrelăsată d-lă comite supremă a suspi- 
ționa în privința politică pe umilită subscrisa poporațiune, 
în specie însă pe inteligența din Năsăudă ca în ăstă modă 
să-și ajungă mai iute scopulă,

In scurtă timpă după primirea conducerei comita
tului se presentâ la ordinulă său proto-notarulă comita
tensă însoțită de ună oficeră de gendarmeriă și de mai 
mulți gendarmî în librăria, întemeiată mare parte de cor- 
pulă didactică, din Năsăudă și făcu'aici cercetare sub 
pretecstă, că ea ar sta în legătură de comerciu cu li
brării străine și că aici s’ar vinde cărți, scrieri și opuri 
oprite și periculose statului.

Cercetarea făcută a arătată cumcă în acea librăriă 
se vendă numai cărți scolastice pentru copii și judecă
toria de cercă din Năsăudă ca foră penală din lipsa ori 
cărui obiectă de natură a constitui o faptă penală asis
tată cercetarea.

Actele de investigare aflălăre la acăsta judecăto- 
riă de cercă la Nro. 943 penală ex 1885 voră dovedi 
adevărulă dateloră de susă.

împrejurarea, că abia s’a fostă finită cercetarea 
prin protonotariulă comitatensă și foile din Clușiu încă 
în diua următore au colportată scirea, că în librăria din 
Năsăudă s’ar vinde cărți, scrieri și charte aduse din stră
inătate, oprite și periculăse statului, ne îndreptățesce la 
presupunerea, că d-lă comite supremă însuși a înscenată 
o astfelă de arătare; și acesta presupunere e cu atâtă 
mai justificată, cu câtă de o parte după sistarea cerce- 
tărei era datoria oficiosă a d lui baronă Banffy ca co
mite supremă, de altă parte datoria lui de onore ca no
bilă și baronă, ca pe acelă denunciantă, care a cutezată 
lără celă mai mică motivă a suspiționa în privința po
litică întregă personalulă învățătorescă din Năsăudă să-lă 
arate și să-lă dea în mânile judecătoriei și să cără pe
depsirea lui; acăsta însă pănă în ijiua de astăzi nu s’a 
întâmplată.

4. Cum s’a arătată mai susă ad a) comunele foste 
grănițeresci pentru suportarea speseloră enorme în pro
cesulă contra familiei Kemeny, cum și spre suportarea 
aceloră spese, cari le voră avă representanții loră cu oca- 
siunea călătorieloră loră la Budapesta, pentru de a pro
cura din archive documentele necesare, au destinată 
părțile loră competente din venitele dreptului de cârciu- 
mărită, cari aveau să Le rădice dela administrațiunea fon- 
duriloră și spre scopulă acesta au dată representanțiloră 
loră mandate de plată cătră administrațiunea fondu- 
riloră.

Abia a apucată domnulă comite supremă a oblici 
acăsta și numai decâtă a sistată prin ordinațiunea din 
12 Septemvre 1885 Nro. 1161 estrădarea acestoră sume 
alicuote și a ordonată să se plătăscă la cassa comitatu
lui; ca așa comunele din lipsa de mijlăce pentru purtarea 
procesului să fiă constrînse a se împăca cu familia Ke
măny, său eventuală se părdă procesulă.

5. Totă cu aceeași intențiune a ordonată numitulă 
d-nă comite supremă conformă acluseloră prea umilită 
alăturate sub /24—/26 tuturoră comuneloră din fostulă 
ală doilea regimentă română de graniță a vărsa la cassa 
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comitatului sumele de bani primite său priminde din ve
niturile păduriloră. Chiar și contractele încheiate des
pre vinderea păduriloră se întărescă de cătră diregătorii 
numai sub aceea condițiune, ca prețultî vendărei să se 
verse nu în cassa comunei, ci în cassa comitatului.

6. Dela comunele, în a căroră cassă au ■ incursă 
sume mai mari de bani din vinderea de păduri său din 
alte venituri și cari acele sume le-au pusă spre fructi
ficare în casse de păstrare, s’au luată cărticelele cu rec- 
virarea gendarmeriei și pre lângă amenințare cu ares
tarea judiloră și cassariloră comunali și s’au dusă la co- 
mitată. Interesele dela capitale li-se estrădau numai 
pentru scopurile ce se determinau de cătră deregătorii 
sub influința comitelui supremă, firesce că de suportarea 
speseloră procesuali în procesulă citată mai susă din nu
mitele interese nu pote fi vorba.

Recursele și gravaminele așternute de cătră co
mune în contra acestoră disposițiunl arbitrare s’au res
pinsă chiar și de înaltulă ministeriu reg. ung. de interne, 
cum se dovedesce acesta prin adusele cu totă supunerea 
alăturate sub /27—/28, în cari se <|ice espresă, cumcă 
numitulă ministeriu nu se amestecă în afacerile d-lui 
comite supremă, ca comisară ală guvernului; așadără 
în înțelesulă decisiunei ministeriale amintite mai susă, 
prea umilită subscrisa poporațiune e pusă afară de scu- 
tulă legiloră esistente și e lăsată la arbitriulă și la 
disposițiunile nețermurite ale d-lui comite supremă De- 
sideriu Bânffy.

7. Președintele comisiunei alese de umilită subscrisa 
poporațiune în afacerile procesului contra familiei Ke- 
meny și anume vicariulă foraneu ală Năsăudului în sco- 
pulă unei consfătuiri asupra direcțiunei ce e a se urma 
mai departe în procesă a convocată la o ședință pe repre- 
sentanții acestei poporațiunl -- Adunarea și consfătuirea 
prin ordinațiunea prea umilită adusă sub /29 dală la 
ordinulă d-lui comite supremă s’a interdisă pe cale ofi
cială, prin urmare umilită subscrisei poporațiunl nu-î 
este concesă a se consulta în afacerea proceseloră sale 
private.

Umilită subscisa poporațiune la loculă acesta nu 
pote întrelăsa a aduce înaintea Maiestăței Vostre cesară 
și regescă apostolică simplu și nefățărită încă o împre
jurare faptică, care dă ansă și îndemnă pe d-lă comite 
supremă Br. Bânffy la comiterea uneltiriloră espuse mai 
susă fără nici o considerare. In procesulă Kemenyână 
între incusatorl se află și bar. Kemeny Gyorgy, socrulă 
d-lui comite Br. Desideriu Bânffy. Apucăturile mai susă 
citate ale d-lui comite supremă, precum și altele aci ne 
atinse din acăstă stare de lucruri îșl află esplicarea loră, 
și altă esplicare a stărei faptice e de prisosă, de ărece 
e dară și limpede, cumcă d-lă comite supremă în pro
cesulă amintită mai susă este interesată pentru sine și 
familia sa, numai câtă îșl permite credinciăsa popora
țiune cu devoțiune subscrisă a aminti, că acesta proce- 
dere egoistă nu se unesce nici cu datoria sa oficială, ca 
comite supremă, comisară regescă și guvernială nici cu 
statulă seu ca nobilă și baronă. Ne vedemă necesar 
mente conslrînșl a accentua prea umilită acesta împreju- 
jurare și înainte^ Maiestății Vostre cesară-regăscă apos
tolică cu atâtă mai vărtosă cu câtă și în arătarea adusă 
sub /28 ne-amă permisă a aminti acesta chiar înaintea 
înaltului ministeră r. u. de interne și acăstă împrejurare 
a fostă trecută cu vederea din partea numitului înaltă 
foră. (Va urma.)

Crisa bulgară.
— Național Zeitung" e informată din Petersburg, 

că dirigerea politicei esterne a trecută acum cu totulă 
asupra Țarului. Giers este numai esecutorulă instruc- 
țiuniloră Țarului. Acăstă politică devenită personală în
greuiază ori ce prevederi în viitoră; der Țarulă nu vrea 
răsboiu. „Tageblatt" comunică o probă interesantă a 
politicei personale a Țarului. Țarulă, fără șcirea miniș- 
triloră, a întrebată prin telegrafă la Parisă, decă guver- 
nulă francesă ar fi dispusă a primi proiecția diplomatică 
a Rușiloră în Bulgaria. Respunsulă afirmativă sosi in 
mâna lui Giers, care se îngrozi de acăstă ruptură fățișă 
cu Germania și întruni ’în consiliu pe mai mulți membri 
ai familiei imperiale. După acesta mai mulți mari duci 
arătară Țarului: «Acum nu e necesară o ruptură cu 
Germania, deși acesta va fi inevitabilă odată“.Țarulă în
țelese și Giers fu însărcinată să reguleze afacerea, ceea 
ce s’a făcută astfelă, că Germania a luată protecția su- 
pușiloră ruși din Bulgaria, er Francia a celoră din Ru- 
melia orientală.

— In cercurile palatului din Constantinopolă se 
vede cu neplăcere primirea generalului Kaulbars de Sul- 
tanulă, fiindă temeri de interpretări rele. Se crede, că 
precum Nelidoff, așa și Kaulbars nu va reuși să îndu
plece pe Poarta a’i face vre-o promisiune obligatăre. 
Pentru momentă Poarta n’are vre-o politică, ea are nu
mai o frică estremă, insuflată de ună periculă necunos
cută și prin urmare observă cea mai mare precauțiune 
și tinde a-și păstra libertatea și a fi bine cu toții. — In 
cestiunea unirii Poata e de părere, că mai întâiu tre- 

bue alesă în formă legală prințulă Bulgariei și apoi ins
talată, înainte de a se ocupa cu unirea. Prințulă ar 
avea apoi să se înțelegă cu Sultanulă pentru firmană de 
numire ca guvernatoră în Rumelia orientală în basa pro
tocolului conferinței din Constantinopolă, după care ar 
urma regularea puncteloră practice ale cestiunii unirii.

— 0 telegramă din Petersburgă spune, că se ur- 
meză tractărî cu prințulă de Mingrelia asupra condițiu- 
niloră eventualei sale candidaturi pentru Bu'garia. Gu- 
vernulă rusă a făcută demersuri pregătităre pe lângă 
Puteri, ca să nu fiă obstacole, îndată ce va fi venită 
pentru Rusia momentulă punerii unei candidaturi.

— Plecarea representanțiloră ruși din Bulgaria — 
dice aceeși telegramă din Petersburg — însemnăză ru
perea relațiuniloră numai cu cei astădi la putere, er nu 
cu poporulă bulgară, căruia trebue a i se da să înțelăgă, 
că numai scăpându-se de ei va putea găsi protecția 
Rusiei și se va pute pune capătă nesuferitei crise mo
mentane. In sferele conducătăre domnesce convingerea, 
că în curendă va urma o reacțiă în Bulgaria și numai 
acesta va fi pentru cabinetulă rusă semnalulă, de a in
terveni în cestiunea bulgară în sensulă restabilirei unei 
situațiunl durabile și a restabilirei influinței ruse în Bul
garia.

— O telegramă din Sofia comunică, că complotulă 
îndreptată contra vieții regențiloră n’a isbutilă. La 11 
Noemvre n. năptea s’a dusă Ia ministrulă de răsboiu ună 
cadetă travestită și i-a făcută cunoscută, că mai mulți 
cameradl ai săi au de gândă, în noptea dela 12 spre 13 să 
asasineze pe regenți și pe unii membri ai ministeriului. 
In urma acestora comandantulă pieții Popoff, cu mulți 
soldați, se duse la școla militară, incongiurâ casa și pă- 
trundăndă înăuntru a desarmată pe conspiratori. Cerce
tarea de pănă acum a stabilită, că Kaulbars a îndem
nată la atentatulă plănuită de câțiva elevi ai șcălei mi
litare. Conspiratorii aveau de gândă să omăre pe re
genți, pe ministrulă de răsboiu și pe maiorulă Popoff.

— In sferele competente din Sofia se vorbesce, că 
alegerea prințului de Mingrelia e cu totulă imposibilă și 
guvernulă cu greu se va hotărî a propune Sobraniei pe 
acesta candidată Din provincia se anunță, că ofițerii li- 
cențiați compromiși agită necontenită contra guvernului 
și se silescă se demoraliseze oștirea.

— D. Zaharia Stoianoff comunică, că cu plecarea 
generalului Kaulbars s’au dată pe față mai multe cons- 
pirațiuni urzite de acestă diplomată militară. La Șumla 
oficeri' au denunțată guvernului, că generalulă Kaulbars 
le-a promisă bani, pentru ea să trecă cu garnisona în 
partea trădătoriloră patriei. Acestă propunere a fostă 
respinsă cu indignare.

— In diua aniversărei bătăliei dela Slivnița o ma- 
nifestațiune grandiăsă s’a făcută la Rusciuk. Portrelulă 
principelui a fostă purtată de armată prin stradele ora
șului. Mulțimea arunca flori și se descoperia înaintea 
imposantei procesiuni.

— D. Zaharia Stoianov se află în Bucuresci în ca
litate de corespondentă ală (Jiaru’ui „limes", dice »Te- 
legrafulă". D sa ne-a comunicată următărea depeșă pri
mită dela principele Alexandru din Darmstadt: D-sdle 
Zaharia Stoianoff. — Rusciuk. »Vă mulțumescă din inimă 
pentru urările văstre. Sunt tristă, că departe de voi săr- 
bătorescă 4>ua falnică din istoria bulgară. Uitați-mă, der 
nu uitați Slivnița. — Alexandru I.«

— La telegrama adresată principelui Alexandru de 
cătră oficerii regimentului său din Sofia, cu ocasiunea 
aniversărei dela Slivnița, principele a răspunsă: »Cu la- 
crămile în ochi vă mulțămescă pentru telegrama de fe
licitare și pentru sentimentele esprimate în ea. Vă feli
cită, eroi dela Slivnița. Deși sunt departe, trăescă încă 
în mijloculă vostru. Voi, eroiloră, cunoscețl nestrămu
tatele mele sentimente și iubirea intimă ce o am pen
tru voi.<

Din delegațiuni.
Comisiunile delegațiuniloră austriace și ungare pen

tru afacerile esterne și-au făcută raportele loră. Pe când 
raporlulă comisiunei austriace esprimă deplină încredere 
în politica lui Kalnoky, raportulă comisiunei ungare, deși 
o aprobă, observă orecare reservă în judecarea politicei 
esterne a monarchiei năstre.

Raportulă comisiunei ungare îșl esprimă mai ântăiu 
simpatiele pentru Bulgari și apoi regretulă pentru neres- 
pectarea tractatului din Berlină din partea Rusiei. Nici 
spiritulă, nici litera tractatului din Berlină nu reservă 
nici unei puteri, ori care ar fi, vre-o posițiune privile
giată în statele Orientului. Moderațiunea Bulgariloră, 
cari erau în dreptă să pășescă mai energică contra a- 
tentateloră, le-au mărită simpatiele.

Comisiunea — dice raportulă — pe de o parte a 
avută chemarea să-și esprime părerea față cu proce- 
derea Rusiei, pe de alta să se ocupe cu cestiunea, că 
ce pote și trebue să facă monarchia năstră față cu acea 
procedere ? Comisiunea e de părere că, câtă vreme a- 
taculă se conduce cu mijlăce, care deși nepermise, dăr 
nu trecă peste amenințare, contra independenței Bulga

riei și câtă timpă nu se vatămă vre-ună interesă euro- 
penă, care ar trebui să-lă apărămă în unire cu celelalte 
putert europene, său vre-ună interesă austro-ungară pe 
care ar trebui să-lă apărămă și esclusivă cu propriele 
năstre mijlăce: nu putemă merge mai departe, decâtă a 
ne manifesta simpatiele năstre și a da sprijinu'ă corăs- 
pundătoră morală și diplomatică. Acestă sprijină ofere 
siguranța, că în momentulă, când față cu Bulgarii s’ar 
esercita o călcara directă a tractateloră esistente, când 
vre-o putere ar vrea să-și vindece ună protectorată a- 
supra țării loră, în acestă momentă interesulil lorii ar 
fi totodată unu interesă europenă și într’ună asemenea 
casă monarchia năstră s’ar vedea conslrînsă a lua — 
cum a declarată ministrulă de esterne — posițiune ho- 
tărîtă în interesulă manținerei tractateloră.

Cu mare satisfacțiune a primită comisiunea decla
rarea ministrului de esterne, că unirea Bulgariei cu Ru
melia, îndeplinindu-se pe cale legală, nu colidăză cu in
teresele monarchiei; totodată comisiunea recomandă chib- 
zuelei ministrului întrebarea: ăre n’ar fi cu scopă se ia 
inițiativa pentru esecutarea unirei pe cale legală.

In fața nesiguranței viitorului Orientului, comisiunea 
a luată cu mulțămită spre sciință, că ministrulă de es
terne ține strînsă la programulă desvoltată, în înțelegere 
cu densulă, de ministru-președinte ungurescă în cameră 
la 30 Septemvre, că ține Ia tractate și la neatacarea au
tonomiei Bulgariloră și că nu doresce o modificare a 
tractatului din Berlină, care ar da vre-unei puteri o 
preponderanță în Bulgaria. Acestă programă corăspunde 
și intereselor^ Europei și celoră ale monarchiei năstre. 
Acelea le vomă apăra în unire cu celelalte puteri fidele 
tractateloră și cu mulțămire amă aurită din comunică
rile ministrului, că cerculă aceloră puteri, care deja se 
declară pentru apărarea acestoră interese europene, să 
lărgesce continuu și că nici Rusia n’are de gândă să 
părăsescă terenulă tractateloră europene. Cu regretă 
constată comisiunea, că faptele petrecute în Bulgaria nu 
suntă de acordă cu atitudinea Rusiei; în acestă acordă 
numai vede și caută comisiunea precondițiunea bunului 
nostru raportă cu Rusia. In acestă sensă se declară 
comisiunea învoită cu acea nisuință a oficiului nostru 
de esterne d’a păstra bunele raporturi cu Rusia pe basa 
tractateloră valabile tuturora și apărendu-se propriele 
năstre interese, — cu atâtă mai multă, că ministrulă de 
esterne a disă, că raportulă nostru cu Rusia are cu to- 
tulă altă caracteră, decâtă acela ce esistă între noi și 
Germania, că prin urmare basa politicei năstre esterne 
acum ca și în anii trecuțl o formiză strînsulă raportă 
de amicițiă cu Germania, care e pusă pe ună funda
mentă ața de tare, încâtă dela esistența ei n’a suferită 
nici ună felu de schimbare. In astfelă de împrejurări 
nu ne îndoimă, că cu nisuințele oficiului nostru de es
terne pentru susținerea păcii atâtă de multă dorite de 
noi toți va țină pasă în totă timpulă și acea energia 
ce elă o desvoltă pentru validitarea intereseloră și vadei 
monarchiei.

Nici ună factoră politică nu esistă în Ungaria, care 
ar dori răsboiulă și ar fi o crimă a-lă dori, afară de 
cea mai estremă necesitate. D6r dică actstă necesitate 
s’ar ivi, atzmci națiunea ungară nu se va da înderetu 
dela nici o jertfă, pentru că susținerea neștirbită a po- 
sițiunei ca putere și a vatjei monarchiei este și pentru 
Ungaria o cestiune de esistență.

SOIRILE PILEI.
Pe la începui ulă lunei Decernvre n. se voră începe 

la Pesta negoțieri pentru încheiarea convenției comer
ciale cu România.

—x —
Reuniunea pentru comerciu și industriă din Bra- 

șovă a adresată cătră dieta din Peșta o pelițiune, în care 
se răgă de camera deputațiloră să aducă ună proiectă 
delege, declarândă întrînsulă, că tăte trebuințele armatei 
și ale honvetjimei să fiă acoperite pe calea descentrali- 
sărei prin productele industriale din tătă țăra in raportă 
cu capacitatea producențiloră. Acestă pelițiune a adre- 
sat’o numita reuniune cătră tăte municipiele, rugându-le 
să o părtinăscă.

—x—
D-lă Servianu Popoviciu, jude la tabla r. din Tărgu- 

Mureșului, a fostă pensionată la cererea d-sale. M. Sa 
monarhulă i-a esprimată cu acăstă ocasiune preaînalta 
recunoscință pentru serviciile escelente ce le-a adusă 
mulți ani ca judecătoră.

—Ax—
Limba română, care prin literatura sa, prin scălele 

și bărbații săi luminați se lățesce în tăte straturile socie
tății, va fi sprijinită de aci înainte și prin o reuniune 
specială, ce se va înființa spre scopulă acesta în Viena. 
Ministrulă vieneză a încuviințată cele întreprinse în acăstă 
direcțiune, (jice ,Telegr. română."

—x—
La alegerile supletorie în representanța comitatensă 

s’au alesă dintre Români, în cerculă Scheiloră Brașovu
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lui: Nic. Strevoiu, Ludovicii Romană, Ioana Stinghe jun. 
și Alex. Onaciu; în cerculă V Blumena: Petra-Petrescu, 
er în cerculă Săceleloră : Ioană Rusii din Turcheșă și 
Ioanii Găvrusu din Săcele.

-- X—
Sâmbăta trecută trupa germană din Brașovii a ju 

cală în beneficiulă d-lui G. A Nadler, cu care ocasiune 
beneficiantulă șî-a serbată și jubileulă de 25 de anî, de 
când s’a dedicată țscenei. Publiculă a întâmpinată cu 
aplause pe bine meritatulă beneficiantă și jubilantă, când 
a apărută pe scenă. Colegii săi l’au felicitată și i-au 
îmânată ca dară de ondre o cunună și ună ceasornică. 
îi dorimă să ajungă a’șî serba și jubileulă de 50 de ani,

—x—
„Epoca* află, că principele Leopold de Hohenzol- 

lern și fîulă său Ferdinand voră părăsi Bucurescii la 20 
ale curentei pentru a merge la Berlină, unde principele 
Ferdinand își va da demisia din armata germană pentru 
a se reîntărce în armata română, în care e înrolată ca 
sublocotenentă

—x—
Se confirmă scirea, Z'ce «Răsboiulă", că guvernulă 

română va susținea candidatura P. S. S. losifă, Metro- 
politulă Moldovei, pentru demnitatea de Metropolită- 
Primaf ă.

—x—
«Răsboiulă" dă următdrele amănunte despre ună 

furtă la poștă, comisă în săptămâna trecută: S’a de
pusă la oficiulă poștală din T.-Măgurele ună plică con- 
ținândă 2320 lei în bilete de bancă și cu deslinațiă pen
tru Viena. Sosindă în Bucuresci, împreună cu cealaltă 
mesageriă, pliculă fu imediată espediată la Predeală. 
Aci însă biuronlă poștală ungară refusă de a’lă primi 
pentru cuventulă, că nu se potrivea cu greutătea indi
cată, și astfelă pliculă fu întorsă la T. Măgurele. Che- 
mându-se persona, care depusese pliculă, dănsa a dove 
dită, că sigilările suntă schimbate; și într’adevără deschi- 
(jendu se pliculă față cu procurorulă, s’a găsită, în locu 
de 23 bilete de câte 100 și ună biletă de 20 lei, nu
mai niște hârtiă albă. Acâstă sustragere nu s’a pu
tută face decâtă, seu la biuroulă din T.-Măgurele, seu 
pe drumă spre Bucuresci de cătră conducătoră, său în 
biuroulă centrală, unde s’a operată primirea și espe- 
duirea. Aci însă posibilitatea e mai mică, deorece cu 
acăstă operațiă este însărcinată ună singură funcționară 
în fiăcare ndpte, și care d’abia are timpă să primescă și 
să predea marea cantitate de bucăți (adesea peste una 
miiă), ce sosescă (jilnică.

De lângă linca, 9 Noemvre v.

On. D-le Redactoră 1 In N-rulă 247 ală prețuitei 
.Gazete" între soirile dilei ați scrisă, cumcă din foile 
unguresci ați fi aflată despre «eschiderea" adv. Georgiu 
Dragană dintre membrii casinei din2 Ținea. Advocatulă 
din cestiune nu este Dragan, ci Georgiu Dringo, uniculă 
inteligentă română în Ținea, dâr natura foiloră unguresci 
este de-a mistifica și numele ămeniloră.

Ca să cunăscețl însă și D-v6stră și publiculă celi- 
toră faptulă eschiderei, âtă’lă în liniamintele sale ge
nerale :

Totulă să băsecjă pre ura ce o au Ungurii din 
Ținea cătră națiunea românescă în genere și cătră d-lă 
Dringo în specială, care deși unică Română inteligentă 
în acelă orășelă a ținută strînsă la nația s’a și n’a pre
getată a apăra Interesele acesteia ori unde, față cu ori
cine. Ună toastă rostită de d-lă Dringo, la strînsulă din 
via d-neijMarkovits, neguțătorâsă, nepâtă de soră a feri
citului fundatoră Zsiga, a făcută să isbucnăseă foculă de 
sub spusă. Și ce a tjish d-lă Dringo? D-sa a răspunsă 
la ună altă toastă, în care se 4icea> ca sPre fericirea 
patriei se recere alipirea strînsă a naționalitățiloră de 
națiunea maghiară. D-lă Dringo a răspunsă cam așa: 
.Da, trebue să trăimă în conțelegere, și eu dică să se 
lipescă strînsă naționalitățile, însă să nu fiă desconside
rate de națiunea dominantă, să considerați și D-v6stră 
pe Români, căci mulți mâncămă pâne românescă" (cer- 
culă Ținea e în majoritate românescă). D-lă Dringo încă 
nu gătase, când la aceste cuvinte din urmă „patrioții* de 
față au începută ună sgomotă asurditoră de „haza- 
ârul6< etc.

, Afacerea de hazaârulă (pentru toastă) s’a per- 
tractată de comitetulă casinei, ală cărei membru a fostă 
și d-lă Dringo. Comitetulă cu o majoritate, 7 față cu 
3, (nu sciu sigură câți) a aflată de nevinovată toastulă 
și a decherată, că nu trebue esclusă d-lă Dringo; cu 
tăie astea d-sa a abtjisă de-a mai fi membru ală casi
nei. »Patrioții < însă nu s’au îndestulită cu decisiunile co
mitetului , ci adunându-se din tote părțile cioroboră au 
ținută adunare generală, fiindă mai la jumătate din ei 
pe partea d-lui Dringo, și aceștia condamnândă proce- 
derea s’au abținută dela vota. S’a votată dăr cu mare 
larmă și sgomotă eschiderea d-lui Dringo, ceea ce însă 
nu era de lipsă, căci d-sa pentru încungiurarea neplă- 
ceriloră deja’ înainte abejisese. Afacerea se află în cur
gere, păte să va pertracta la judeeătoriă, precisă fiindă

de d-lă Dringo. Cine va triumfa? Negreșită «patrioții." 
Ei potă face ce vreu ! Bihorenulu.

O serbare militară în Bucnresci.
Cetimfl în „Voința Națională" :
Adi, Vineri 14 Noemvre v. a avută locă la casar- 

ma Cuza-Vodă o serbare militară, care pururea va ră
mâne neștârsă din memoria braviloră oșteni.

Iubitulă nostru Suverană a presentată regimentu
lui 3 de liniă pe A. S. R. Principele Leopold de Ho- 
henzollern, Augustulă Frate ală M. S , ca comandantă 
de onOre ală acestui regimentă, âr pe A. S. Princinele 
Ferdinand de Hohenzollern, nepotulă M. S. ca înrolată 
în acestă regimentă cu graduiă de sub-locotenentă...

In curtea căsărmei erau înșirați: regimentulu 3 
de liniă, cu drapelă și musică, și elevii șcâlei mi
litare de cavaleria și infanteria, cari împreună cu între- 
gulă corpă oficerescă din garnisănă formau ună unghiu 
dreptă.

Pe flanculă dreptă erau înșirați oficerii generali a- 
tâtă din garnisănă câtă și cei aflațl în capitală, apoi co
lonelă și celelalte grade superiore și inferiâre de garni- 
sână; âr în față se aflau înșirate trupele mai susă men
ționate...

M. S. Regele, în uniformă de generală, A. S. R. 
Principele Leopold de Hohenzollernă, în uniformă de 
colonelă și A. S. principele Ferdinand de Hohenzollern 
în uniformă de sub-locotenentă română de infanteria 
trecură pe dinaintea frontului corpului oficerescă și a tru- 
peloră, cari aclamară cu ună viu entusiasmă pe Suve
rani și pe Iluștrii Loră Ospețl.

Când ajunseră înaintea regimentului 3 de liniă, 
M. S. Regele dede loculă de onâre A. S. R. Principelui 
Leopoldă de Hohenzollern, care, avândă la dreptă pe M. 
S. Regele, trecu pe dinaintea regimentului, ală cărui șefă 
de onâre fu numită de Suveranulă nostru, pronunțândă 
în românesce aceste cuvinte: Bine Fam găsită sănetoși! 
cari fură întâmpinate de urări entusiaste din partea sol- 
dațiloră și a oficeriloră.

După aceea MM. LL. Regele și Reginaj, împreună 
cu AA. LL. Principii de Hohenzollern, Se retraseră jîn 
mijloculă curței, urmați de dd. miniștrii, de președinții 
Corpuriloră legiuităre, de dd. generali și de | întregul d 
corpă oficerescă, cari formară un cercă în jurulă Suve- 
raniloră și Auguștiloră Loră OspețI... Aci d. generală Al 
Anghelescu, ministrulă de resbelă, dede cetire ordinului 
de di și ală decretului M. S. Regelui (prin care .fratele 
și nepotulă său se înscriu în cadrele armatei române.)

Apoi M. S. Regele pronunță cu o voce tare urmă- 
toriulă importantă și patriotică uiscursă:

„Din întâia Qi a Domniei Mele, am îmbrățișată oș
tirea cu adâncă dragoste, privind’o ca o comâră scumpă, 
pe care o păzescă neîncetată cu mândriă și gelosiă.

«Sprijinită de căpeteniele armatei am isbutită a 
pune în timpă de pace acăstă bună sămânță, care a ră
sărită, a crescută, întărindu-se și desvoltându-se așa de 
repede, că, chiară în celă din urmă resbelă, am putută 
culege rădele cele mai bogate, ca frumâsa răsplată a 
unei munci statornice.

„Am pusă încă ună altă germine în inimele osta- 
șiloră, care a înflorită ca cea mai înaltă însușire mili
tară: jertfe pentru patriă, credință cătră Rege.

«Strînsă legată suntă der eu scumpa Mea armată, 
cu care am împărțită dile bune ca și <Jrie grele. N’avem 
prin urmare, trebuință de alte dovedi.

«AstădI însă dorescă a întări acestă fericită legă
tură și pentru timpuri mai depărtate și a adăogi o nouă 
pagină în analele nostre militare prin numirea prea iu
bitului Meu frate, a Principelui de Hohenzollern, Capă 
ală regimentului ală treilea de liniă — ună deosebită 
îndemnă pentru acestă regimentă — și prin înscrierea 
tânărului Meu nepotă, a Principelui Ferdinand, ca sub- 
locotenentă în armata nostră. Pentru Elă este o cinste, 
de care sunt, convinsă că va fi totdâuna vrednică. Pen
tru Noi este o bucuria și o siguranță în viitorăj, ceea 
ce țâra înfregă va simți, fiindcă Elă, ca membru ală 
neamului Meu, pole fi chemată într’o (ji a păstra opera 
Mea, a urma tradițiunile Mele.

«Este dâră ună prilejă solemnă, care ne întru
nește a^î și mai târdiu ne vomă aminti că diuă de 14 
Noemvre are o mare însemnătate.

„Acum ca și în viitoră Eu și urmașii Mei ne vom 
rădima cu tdtă încrederea pe oștire, ca pe o temeliă ne
clintită.«

,Să trăiâscă armata!*
Entusiasie aclamărl au întreruptă adesea pe iubi

tulă nostru Rege; âr cuvântarea Sa, înțesată de simțiri 
și cugetări înalte, cari se restrângeau asupra presintelui 
și viitorului României, a fostă urmată de ună impună- 
toră și prelungită strigălă pornită din suflelulă acelora, 
ce stau față la unulă din cele mai însemnate eveni
mente ale patriei nostre.

Discursulă Suveranului fu urmată de următărele 
cuvinte rostite în limba francesă de A. S. R. Principele 
Leopold.

.Mulțumescă Maiestăței Sale de ondrea ce Mi-a 
făcută, numindu Mâ Capă ală regimentului ală treilea 
de infanteria. Armata română a avută prilejă a arăta 
pe câmpulă de bătălia totă valorea sa, sub comanda 
Augustului său Capă și Suverană. Vitejia și disciplina, 
aceste virtuți militare, prin care ea s’a distinsă în tim-

pulă campaniei din 1877, i-a atrasă admiratiunea și 
stima tuturoră camaratjiloră sei din celelalte armate. 
Sunt mândru de a purta uniforma românâscă și de a 
vedea numele fiului Meu înscrisă in cadrele armatei. 
Speră, am siguranța, că Elă se va face vrednică de ea." 

Simpaticulă glasă ală Principelui răpi pe cei cari 
au avută fericirea de a’Lă audi și foculă iubirei de 
âră, ce se revărsa :în nobila’i cuvântare, aprinejândă 

simțemintele, provocăjinflăcărate urări...
După aceea M. S. Regele presintă regimentului 3 

de liniă pe Augustulă său comandantă de onore, A. S. 
R. Principele Leopold precum și pe A. S. Principele 
Ferdinand, înrolată ca sub-locotenentă. în acestă regi
mentă. Suveranulă apoi însemnă A. S. Principelui Fer
dinand loculă Său lângă stâgulă regimentului, spre a 
ua comanda plutonului stâgului. In timpulă acesta re- 

gimentulă presintă armele și musica înlonă imnulă.
Apoi trupele s’au întocmită pentru defilare. In 

capulă colonei se afla totă corpulă oficerescă din gar- 
nisonă împreună cu generalii.

M. S. Regele trecu înaintea M. S. Reginei și Au
gustului Său frate. După corpulă oficerescă urmă șcdla 
militară. In momentulă când regimentulă 3 de liniă s’a 
apropiată, A. S. R, Principele de Hohenzollern scose 
sabia și, puindu-Sâ în fruntea regimentului Său, defilă 
înaintea MM. LL. Regele și Regina.

Când compania, în rândurile căreia se afla Princi
pele Ferdinandă, trecu în fața Maiestățiloră Loră, toți cei 
de față salutară cu urări căldurdse.

Acâstă priveliște mărâță și nouă a întărită încre
derea tuturoră în puterea și trăinicia Regatului Română.

După defilare, M. S. Regele chemă pe oficerii re
gimentului, cari înaintară împreună cu Pincipele Ferdi
nand spre a fi presintațl, prin colonelulă Paladi, înaltu
lui loră Capă, care le adresă cuvinte binevoitore.

Acâstă serbare a mișcată sufletulă și a pătrunsă 
cugetarea tuturoră ; amintirea ei va fi pururea scumpă 
Româniloră și (Jiua de 14 Noemvre va rămânâ ună eve
niment ă din cele mai de căpetenia ale vieței nostre na
ționale.

sena telegrafice.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

PESTA, 30 Noemvre. — Delegațiunea un
gară: După votarea bugetului de esterne, Szo- 
gyenyi răspunse la o interpelare a lui Zichy, 
ca ministrulfi de esterne n’are nici o cunoscință 
despre intențiunea d’a se numi prințulu de Miu- 
grelia ca guvernatorii alu Rumeliei orientale, 
nici de asemenea nisuințe. De altmintrelea, nu
mirea guvernatorului ostrumeliotu, în înțelesulîî 
tractatului din Berlinu, are trebuință de consim- 
țămentuld tuturoră puterilor.u semnatare. Răs- 
punsulă s’a luatu la cunoscință. Mâne se în
chidă delegațiunile.

DIVERSE.
Anulu Platonicii. — Se chiamă ană platonică ună 

spațiu de timpă, la sfîrșitulă căruia tăte lucrurile trebue 
să se regăsâscă într’acelașl locă. Unii tjică eă pentru 
revoluția acâsta trebue 16,000 da ani, âr alții dică că 
trebue 36,000 de ani. Mai erau și alții, cari credeau că 
atunci, când se va sfirși perioda acesta lumea va fi pre- 
noită și că sufletele voră reintra în corpurile loră ca să 
încâpă o viâță nouă la felă cu cea precedentă, fică o 
anecdotă în privința acâsta: Nisce Nemți, cari poposi
seră la ună hană din Chalons sur Marne, aduseră con
versația asupra anulni platonică, când tote lucrurile tre
bue să se întorcă la starea de ântâiu a loră ; ei voiră 
să înduplece pe hangiu să crâdă; că nimică nu era mai 
adevărată decâtă revoluția acâsta; așa că, d.'ceau ei, 
„peste 16 000 de anî noi vomă fi totă aici, totă la câ- 
sulă acesta și iotă in camera acâsta." Și fiindcă avâu 
prâ puține parale, rugară pe cârciumară să-i crediteze 
pănă atunci. Cârciumarulă, pișicher, le răspunde că 
primea bucurosă. ,Dâr, fiindcă acum 16,000 de ani, di 
cu (li, cesă cu cesă, a ți mai fostă aici și a-țl băută ca 
și acum, și pentru că atunci a-țl băută pe veresiă, fa
ceți bine și plătiți datoria d’atuncl, și pentru datoria 
d’acum ve crediteză pe urmă* sfîrși elă a (Jice.

Unu raportor specială dispărută. — După cum scrie 
,Levant-lIerald,‘ raportorulă specială ală 'diarului «New- 
York-Herald,< carele părăsise deunăcjile Sofia, a dispă
rută. După o scire din Rusciucă, elă n’a ajunsă la lo
culă destinațiunei sale.

Fotografă arestată. — Precum se anunță din A- 
drianopolă, în dilele trecute s’a dată peste doi străini, 
cari desemnau nouăle fortificațiunî de acolo. Unulă din 
ei a reușită să scape, celălaltă însă se află în manile 
autoritățiloră. Elă susține, că a venită din Târnova și 
că e fotografă de profesiune. Dâr se d.ice, că s’au gă
sită la elă hârtii forte compromițătâre, care contrazică 
afirmărei sale.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redaetoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 260. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oorsaln la buraiia de Vioaia Bursa de Bucuresci.
din 29 Noemvre st, n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 05
Imprumutulă căilord ferate 

ungare.............................152.50
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de ostG ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108 —

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

miștt................................. 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vină ung...........................98.S0
împrumutul^ cu premiu

ung...................................... 124 80
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.40 
Renta de hărtiă austriacă 84 25 
Renta de arg. austr. . . 84 80
Renta de aură austr. . . 114 25 
Losurile din 1860 . . . 138 90
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................... 889 —
' Act. băncel de credită ung. 305.—

Act. băncel de credită austr. 298.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.96 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cota oficială dela 10

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6%) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0) .

„ „ (5°/o) ■
» » urban (7%) -

> (6°/0) •
> (5»/o) ■

Banca națională a României 
Ac. de asig. Daeia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

/re st. v. 1886. 
Cump. vând.

917a 927a
93^ 947<
858/4 867*
33— 341/a

104— 1017a
877* 88»/4

101 Va 102—
937a 9472
8472 85—

500 Lei 1015 1020
268 271

. . 16.50 17.75
ră. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând. 8.45
Argint românesc . . . . . . » 8.40 * 8.42
Napoleon-d’orI................. . . » 9.93 9.96
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 > 11.30
Imperial!......................... . . » 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 ană.

Publicatîune.
Socoteala casei orășenesc! pentru anulu 1885 dim

preună cu tote adusele referitore, mai departe inventa- 
riulă asupra averei comunei orășenesc! zăcu7 în sensulu 
§-lui 142 aln art. de lege XXII din anulu 1886, în 
biuroulU comptabilului orășenesc!! — strada căldărari- 
loru Nrt 519 — în decursă de 15 (Iile, spre examinare 
din partea fiă-cărui+

Fiă-cărui supusu dărei îi stă în drepții, ca se-ș! 
aștearnă subscrisului magistratu? pănă în 13 Decemvre 
a. c. eventuale observațiunl.

Brașovu, 27 Novembre 1886. 1—3

Magistratulu orășenescu.

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulfl. mandatului poștalii și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................................... 3 fi. —
„ șăse luni . ................................ 6 fi. —
„ unii ană..................................... 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ..................... . . 10 franci
„ șăse luni ........................... . . 20 „

,, ună ană........................... . . 40 „

Administratiunea4 „Gazetei Transilvaniei."

Mersulti trenurilorU
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia JPredealii-Bîadnpesta și pe linia Tei ușii- Aradul-iSudapestn a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealft-liiidapesta Kwdapesta- -S“redeaSâ

BucurescI

Predealu

Timișfi
(
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu

Sighișora

.JElisabetopole

Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltt
Teiușă 
Ai udă
Vințulfl de susfi 
Ui6ra
Cucerdea 
Qhirisă
Apahida

(
(

Nedeșdu
GhirbBu
Aghiriști 
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhelf 
Vărad-Velințe 

Oradia-mare J.

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena )

Trenu 
de 

persdne
Tron Trenă 

accelerat omnibua
Trenă 

omnibus

— 4.50
9.32

- 9.56
— 10 29
7.47 _ _

8,24 _
8 51 —
9.14
9.51 __

11 03 _____
11.29 __
11.26 _
12 09 __
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 _
_ 6 03
— 6.21
— —
— —
— —
— 7.14
— 7.43
— —
—i —
— 8.22
— 8.48
— —
— —
— 9.13
— 9.18
— 10.38
— 12.20
— 2.15
— —
— 8.00]

4.16
5.02
5 4'1
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10 16
10.57

11.19
11.31

11.62
12.31
12.48

1.22
2 18
248
2 56
3 64
451
5 28
5 56

10.55
1 23
3 24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36
9.03
9.32

i0.ll
10.51
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06,
3.38
3.54
4.0b|
4.50
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratea
Bucia
Ciucia
Huiedin
Slana
Aghiriș
Ghirbâu
Nedeșdu

Clnșiu .

Apahida
Ghiriș

Cucerdea l
Ui6ra 
yințulfl de susfi
Aiv.dfi
'foiașă
Grăeiuneiti
Blașă 
Micăsasa
Cop^a mic
Mediaști 
Elisabetopole 
âigișâra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apati a
Feldidra

Timișîi

IPredealu

Bucuresc’

Nota: Orele de n6pte suntQ cele dintre liniile grose.

Trenă Tren 
de pers, accelerat

11.10 —
7.40 2.—

11.05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
—- —
— 10.28

11.00 __
îl 19 ___
12 30 -

1.01 _
106 _
1,13 _
1.20 _
1 41 ____
2.00
2 35 ■
2.48 -
3.20 _
3 36 _
4.00 _
4.3
5.12 —
h.37 —
7.0 > —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— 5.45
— 6.22
— 6.47
— —

11.45

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
omnibua

— —
3.10 6.20 8.00
7.38 9.34 11.40
5 40 11.26 2.31

9.14 1.38 _
9.24 2.06 -
941 2.17 —

10.19 2.40 —
11.38 3.24 —
12.18 3.47 —
12.54 407 —

1.57 4.33 —
3.11 5.15 —
3.40 5.3 i- —
4.15 5.55 —
4.36 6.07 • —
4.58 6.24
5.26 6.43 —
— — 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 Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiuștk- Iradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenfl Trenfi
omnibus omnibua persâne persâne de persâne omnlbw

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 JSzolnoK 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.18 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — — 1 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena 6.05 Telușd . 1.29 1.41 —

Aradfi-Timișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Trend Trenă de TreDil Trenă de Trenă Trenă
omnibua peradne mixt persâne omnibua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 49
Timnișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timiș6ra~Aradăt Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persăne peraâne omnibus de pers. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradâ 9.27 — 8.17 Simeria 1 53 —. 10.81


