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Amu ajunau cu măiestria de guvernare un- 

guiAscă așa departe, încâtti sunt erau întrecuți 
adi chiar și de Bosniaci!

Acostă impresiune amu primit,’o cetindu cele 
ce s’au vorbită în ședința plenară dela 26 No
emvre a. c. a delegațiunei austriaco cu privire 
la cestiunea limbei în Bosnia.

Cu ocasiunea desbaterei asupra creditului 
ceruta pentru trebuințele comandeloru, trupeloru 
și a instituteloru în provinciile ocupate, delega- 
tultt Dr. Klaici vorbindd de administrațiunea 
Bosniei, observă că forte puțini dintre funcțio
nari cunoscă limba țării, ear limba internă ofi
cială este cea germană. Acăstă stare de lucruri 
a devenită imposibilă, după ce s’a introdusă ad
ministrațiunea civilă. De aceea pretinde ca func 
țiunarii să vorbAscă limba locuitoriloră țării.

Ministrulă de finance comunu de Kallay, răs- 
puncjândă la imputările delegatului Klaici, a disă:

„In ceea ce privesce cestiunea limbei în 
Bosnia, ași vrea să atraga atențiunea d-lui de
legata asupra împrejurărei, care p6te nu-i este 
cunoscută, că deja de mai mulți ani încdce se 
pretinde dela fiecare funcționară nou, ce se 
numesce, ca se cunoscă limba țârei seu celă puținii 
să cunoscă una din limbele slavice. Se presupune 
adecă, dăr nu totdăuna bine nemerită, că dăcă 
cineva cundsce o limbă slavică, va pută învăța 
probabilă mai ușoră și limba bosniacă. Guver- 
nulă ține sămă de aceea ca toți funcționarii să 
cunoscă limba țării și încă în moclă îndestulători, 
nu numai ca să potă înțelege pe locuitorii indigeni, 
dăr să și potă vorbi cu ei în limba lori. Credu. 
că d-lă delegată nu ’mi va pută numi nici unu 
casă în care unu funcțiouaru chiămatu în țără 
din afară, care are de a face cu poporațiunea, 
nu s’ar pută înțelege cu densa în limba ei pro- 
priă. Limba internă a autoritățiloră e limba 
germană; cu poporațiunea însă autoritățile cores
pundă numai și numai în limba țărei atâtă verbală, 
câtă și în scrisă. Așa stau a<ji lucrurile și cu- 
noscința limbei poporațiunei se lățesce pe di 
ce merge în corpulă funcțiunariloru.”

Mai este 6re de lipsă să spunemă, că a- 
căsta stare de lucruri din provinciile ocupate, 
precum ni-o descrie însuși ministrulă de finance 
imperială Kallay, ne face să învidiămă, noi Ar
delenii, pe Bosniaci pentru îngrijirea de care se 
bucură poporațiunea loră din partea guvernului 
centrală ?

pice d-lă de Kallay — si cuvintele lui, 
credemă, nu voră fi trase la îndoială de cona
ționalii săi, înaintea cărora trece de ună mare 
Ungură — că dela funcționarii din Bosnia gu- 
vernulă pretinde să cunăsuă limba locuitoriloră 
țărei.

Așa ceva la noi în Transilvania nu se mai 
pomenesce. Aici funcționarii n’au trebuință de 
a cunăsce altă limbă afară de cea maghiară și 
cei ce sciu numai unguresce suntu preferiți chiar 
celorlalți, cari mai cunoscă încă una său tăte 
trele limbile, ce se vorbescă în țără.

Nu se află în Bosnia — ne asigură d-lă 
de Kallay — nici măcară ună singură funcți 
onaru, din cei ce au fostă importați din afară, 
care să nu cunăscă limba poporului bosniacă.

La noi în Transilvania suntu nenumărațl 
funcționarii, cari au fostă aduși de pe la Do- 
brițină și Seghedină în ținuturile curată româ- 
nesci și cari pănă atji nu se potă înțelege nici 
în scrisă, nici prin graiu, nici chiar prin semue 
cu poporulă nostru.

Chiar la poște și telegrafe și la drumul ile 
de feră întâlnesce omulă arareori amploiați, cari 
să se scie înțelege cu publiculă cum se cade 
și în limba română, nu numai în cea maghiară.

Ba mai multă, este astădi ună deosebită 
merită, ce recomandă pe ori și care funcționară 

publică stăpânirei unguresc!, ddcă refusă de a se 
înțelege au poporulă în altă limbă afară de cea 
maghiară.

Așa stau lucrurile adi în Transilvania, cu 
tătă „legea de naționalitate”, care a rămasă li
teră mărtă, și cu t6te că Românii, maioritatea 
precumpănitâre a acestei țări, au vărsată de sute 
de ani sângele loră pe câmpiile de răsboiu pen
tru apărarea tronului și a monarchiei acesteia, 
fapte, cu cari nu se potă lăudă Bosniacii.

A cui e vina?
Fără îndoiălă, că înainte de tdte suntă de 

vină guvernele unguresc! pentru acăsta tristă 
stare de lucruri în Transilvania, dăr suntemă 
de vină și noi Românii, fiind-că nu combatemă 
cu destulă energiă și cu tătă autoritatea convic- 
țranei năstre de dreptă o situațiune „imposibilă,” 
de care d-lă de Kallay vrea să-i ferăscă chiar 
și pe Bosniaci.

A ș6sea suplicii elitră Maiestatea Sa a 
foștiloru grănițeri (lin ală 2-lea regimentu 

românescu de graniță.
(Urmare și fine)

Maiestate! Fondurile șeolastice și de stipendii nă- 
seudene suntă proprietatea foștiloră grănițeri, cari le-au 
înființată din averea propriă și acăsta V’ați îndurată 
Maiestatea Vdstră cesară și regescă apostolică a recu- 
nosce preagratiosă în respectivele rescripte preaînalte, 
precum și prin sancționarea actului fundațiunală.

Asemenea suntă munții și pădurile proprietate es- 
clusivă a foștiloră grănițeri și acestă dreptă de proprie
tate ală loră se baseză și din timpuri străvechi pe di
ploma regelui Mathia și pe donațiunile cuprinse în di
ploma de militarisare din anulă 1766, acele drepturi 
încă la înființarea graniței militare s’au intabulată pe 
numele loră în cărțile funduare introduse prin ordina- 
țiunea consiliului de răsboiu aulică, foștii grănițeri au 
posedată și folosită acestă bună și avere secuii întregi 
in pace și neconturbați de nimeni și decă — dato sed 
non concesso — nu ar avă alte titluri de dreptă: atunci 
e destulă, că fosta poporațiune grănițerăscă în timpă de 
aprăpe ună seculă și-a vărsată sângele pe câmpulă de 
onbre pentru tronă, dinastiă și patriă mai în tote sta
tele Europei, Cr nu familii imigrate și adunături din sta
turi și țări străine și aședate dela desființarea graniței 
înebee in fostele comune grănițărescl.

Singură aceste prestațiunl ar fi de ajunsă pentru 
câștigarea dreptului de proprietate asupra fonduriloră 
șeolastice, a munțiloră și păduriloră.

De aceea umilită subscrisa poporațiune nu pricepe, 
cum se încercă comisiunea ministerială și în urma aces
teia Escelența Sa ministrulă r. u. de culte și instruc
țiune a face părtașe la gustarea din beneficiile fondului 
școlastică, care e a foștiloră grănițeri, pe cale politică 
pe familiele emigrate, și peste totă, cum 'se încercă 
Inaltulă regimă reg. ungurescă a subtrage dela foștii 
grănițeri nu numai fondurile șeolastice, ci și munții și 
pădurile foștiloră grănițeri și a-le transmite asupra al
tora neîndreptățiți.

Acăstă procedere vine umilită subscrisei popora- 
țiunl cu atâtă mai enigmatică, cu câtă din partea negră- 
nițeriloră nu s’a rădicată niciodată o astfelă de pre- 
tensiune!

Atarl drepturi și pretensiunl în sensulă legiloră 
esistente nu se validiteză pe cale politică și administra
tivă, cu atâta mai puțină cu ocasiunea compunerei de 
statute administrative, acele trebue să se pretindă înaintea 
judecătoriei și asupra acestora să se decidă în înțelesulă 
dreptului civilă despre ce e ală meu și ce e ală tău.

Ună stătută de administrare compusă în înțelesulă 
înaltului ordină ală Escelenței Sale d-lui ministru de 
culte și instrucțiune nu pote și nu este iertată să se 
aștărnă spre aprobare mai înaltă, pentru că acelă stă
tută ar sta în contradicere cu actulă fundațională apro
bată mai înainte cu data 23 Martie 1871 pe basa pro- 
punerei așternute de cătră înaltulă regimă pe lângă o 
motivare suficientă.

Prea umilită subscrisa poporațiune cuteză așaderă 

prin reprezentanții săi auforisați cu plenipotențele sub 
,31-/38 a așterne la t-eptele Prea înaltului tronă ală 
Maiestății Vostre ces, și reg. apost. cu profundă reve- 
rinlă următorea rugare:

ad a.) Să Vă îndurați Maiestatea Vostră ces. și 
reg. apost. a sancționa preagrațiosă statutulă de adminis
trare compusă de comitetulă administratoră cu data Nă- 
săudă, 12 și 13 Octomvre 1885, care corăspunde pe de
plină principieloră actului fundațională; în totă casulă 
să Vă îndurați prea grațiosă a nu aproba nici ună felă 
de măsuri ale înaltului regimă, cari țintescă la restrîn- 
gerea dreptului de dispunere a foștiloră grănițeri ca pro
prietari ai fonduriloră, ci ivindu-se necesitatea să se 
ceră despre acăsta dela umilită subscrisa poporațiune și 
respective dela comitetulă administratoră ală fonduriloră 
șeolastice alesă de ea deslușirile și informațiunile de 
lipsă, și în casulă neașteptată, când s’ar așterne din 
partea înaltului regimă spre aprobarea prea înaltă ună 
stătută de administrare basată pe principii necorecte cu
prinse în înaltulă ordină ală Escelenței .Sale ministrului 
de culte și instrucțiune, acelea să nu se iee în preaînalta 
considerațiune. — Domnulă comite supremă Br. Bânffy, 
care urmăresce scopuri contrarie intereseloră fonduriloră 
șeolastice și de stipendii și preste totă intereseloră vi
tale ale umilită subscrisei poporațiunl să Vă îndurați 
preagrațiosă a’iă lipsi de calitatea de comisară regescă 
și disposițiunile sale contrarie actului fundațională a-le 
scbte din vigbre.

ad b.) Să Vă îndurați Maiestatea Vostră ces. și 
reg. apost. a face preaînalta disposițiune, ca numitulă 
d-nă comite supremă să fiă demisionată din oficiulă de 
comisară ală regimului în afacerile silvanale, mai de
parte, ca să se rădice respectivele disposițiunl nejustifi
cate și contrarie legiloră, prin cari fostele comune grăni- 
țerescl se încurcă în nisce procese fatale și să espună 
unei daune necalculabile, și ca comunele între marginele 
legei și sub supraveghiarea prescrisă prin lege a dere- 
gătoriiloră să-și administreze singure veniturile din pă
duri și să le pbtă folosi după trebuințele loră.

ad c.) Să Vă îndurați Maiestatea Vbstră preagra
țiosă a elibera pe umilită subscrisa poporațiune de pre
siunile esercitale în procesulă Kemenyan de cătră d-lă 
comite supremă, care e prea interesată în acelă procesă 
și spre scopulă acesta pe timpulă câtă va dura proce- 
sulă să lă demitețl din demnitatea de comite supremă 
dată lui și de altmintrelea în modă provisoriu în comi- 
tatulă Bistrița-Năsăudă și să luațl prea înalta disposițiune 
ca ordinele sale date cu scopă de a împedeca apărarea 
nbstră în procesulă amintită să se scbtă din valore.

In fine îndurați-Vă Maiestatea Vbstră preagrațioîă 
ca, în acelă casă când înaltulă regimă, conformă ideiloră 
ivite în comisiunea ministeriale, ar voi, prin așternerea 
de proiecte de legi a lua foștiloră grănițeri tbte mijlocele* 
de apărare a drepturiloră loră de proprietate și pose
siune câștigate, denegândă în modă marinimosă și aces- 
toră proiecte de legi preaînalta aprobare prealabilă și, 
susținendă slatulă quo legală, să le respingeți preagra- 
ț;osă cu desăvârșire.

Cu profundă umilință,
Pentru poporațiunea fostului ală 
II-lea regimentă română de graniță 
Nr. 17 de infanteria din comitatulă 
Bistrița-Năsăudă.

Bistrița, 28 Octornvre 1886.
Danilă Lica, m. p. Gavriilu Mânu, m. p.

advocata. advocata.

Din delegațiuni.
După cetirea raportului pe care l’amă publicată er! 

și pe care comisiunea pentru esterne l’a acceptată, luă, 
cuventulh :

Contele Iuliu Andrassy, care constată mai ânteiu, 
că în monarhiă nu suntă două curente, dintre care unulă 
ar voi pacea, altulă răsboiulă, ci și cei din Austria și 
cei din Ungaria dorescă pacea.

Ce privescă scopurile finale ale politicei năstre, a- 
mendouă delegațiunile s’au alăturată la ministrulă de 
esterne, care voesce pacea, der nu pacea cu orice preță.

După părerea mea, interesele Rusiei nu suntă des
tulă de identice cu ale nostre, încâtă să ofere garanții
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l’ar perde dăcă s’ar estinde spre Bulgaria său și mai 
departe.

E esplicabilă a căuta să-și mărâscă teritoriulă ună 
stată de mărime mijlociă, ca să ajungă în rendulă ma- 
reloră puteri. Rusia e îndoită și întreită de mare ca 
cea mai însemnată putere europenă. Influința ei natu
rală în două părți ale lumii nu e amenințată de ni
menea. Decă esistă ună temeiu, care-i îngreuiâză vali- 
ditarea acestei influințe, atunci e periodica nisuință d’a 
se estinde, care deștâptă neîncredere în celelalte puteri. Se 
mai pâte cugeta încă un temei pentru politica de espansiune 
a Rusiei în direcțiunea Peninsulei balcanice: idea d’a 
uni într’ună în'.regă mare sâu a face dependente de ea 
popârele înrudite in religiune și limbă. Pentru acâsta 
înse ar fi necesară înainte de tâte, ca însSși respectivele 
popâre sS nutrâscă acâstă dorință. Dâr acâstă dorință 
a esistatu numai câtă timpă aceste popâre au stătu sub 
atentarea turcescă, și chiar acâsta numai în aparență.

Cele mai multe popâre din Peninsula balcanică au 
dorită în acestă timpă scutulă Rusiei, der nu în scopulă 
d’a se lăsa apoi să fiă absorbite de Rusia, ci ca cu aju- 
lorulă Rusiei să se pâtă libera de dominațiunea turcâscă 
și să-și pâtă trăi mai departe viâța loră individuală 
Acesta ne-o dovedesce trecutulă. Grecia, Principatele 
dunărene separate odiniâră, care formâză atjl regatulă 
România, Serbia și în fine Bulgaria și Rumelia orientală, 
s’au bucurată în diferite timpuri mai multă sâu mai pu
țină tote de protecțiunea specială a Rusiei, unele din 
ele au stată chiar sub protedoratulă formală ală Rusiei, 
și ârășl s’a arătată același resultată, anume că îndată\ 
ce una din aceste țâri și-a obținută libertatea, a dorită 
se și-o și păstreze și chiar față cu Rusia caută se și-o 
desvolte totu mai multă.

Din cele 4lse pare-mi-se că resultă, cumcă estin- 
derea Rusiei în aceea direcțiune, în care ar trebui să 
urmeze necesară o colisiune cu monarchia nâstră, anume 
în direcțiunea Peninsulei balcanice, posițiunea de putere 
a Rusiei nu s’ar întări, ci numai s’ar slăbi, că o estin- 
dere în acâstă direcțiune nu numai n’ar fi avantagiâsă 
pentru Rusia, ci ar lipsi-o de avantagiele ei strategice 
de acum ; că i-ar putâ numai compromite influința ce a 
esereitat.’o pănă acum asupra popâreloră balcanice pe I 
basa înrudirei de religiune și de rassă.

Speră că acâsta nu se va ivi acum. Dâr, durere, 
nimenea nu pote contesta, că în Rusia uneori nu pu
terea Țarului, nu interesele monarchice, ci omenii decidă, 
cari ce e dreptă nu posedă libertatea de pressă, dâr 
posedă desfrâulă pressei și vorbescă în numele unei o- 
liniuni publice, care e greu a o constata acolo, unde 
n’are ocasiune a se manifesta pe altă cale; âmenî, că
rora puțină le pasă de principiale monarchice, puțină de 
neîncrederea ce trebue să o deștepte contra Rusiei, pu- 
ină de avantagiele ei strategice și chiar de locă de 
ireptă și de tractate; omeni, cari în sine înșiși au idei 
confuse, și nici rusesc! ci panslaviste-revoluționare, spre 
a împinge pe Rusia monarchică în aventuri, pentru ca 
să fiă ei stăpâni acasa. După părerea acestei partide 
— și pentru că ea o lățesce, o și credă mulți în Eu
ropa — misiunea Rusiei ar fi realisarea așa numitului 
testamentă ală lui Petru celă Mare, care ar consta în 
aceea, d’a o a aduce sub dominațiunea sa Peninsula 
balcanică și Constantinopolulă

Nu sciu, dâcă esistă ună asemenea testamentă, dâr 
sciu că ună asemenea textă nu s’a publicată. Dâr {chiar 

ar esistă, nu mai corăspunde adî, deârece tâte re- 
lerințele s’au schimbată din temeliă. Pe timpulă lui 
’etru celă Mare era dela Crimea pănă la Constantino- 
polă ună lanță de popâră amărîte de sclăviă și aștep
tau cu nerăbdare să se pună cineva în fruntea loră, ca 
să scuture jugulă. Adî cum stau lucrurile?

In loculă provinciiloră amărîte de jugulă turcescă 
Moldova și Valahia, stă acum regatulă independentă Ro
mânia, care se desvoltă repede; mai departe o Bulgariă 
autonâmă , căreia chiar Rusia încă înainte de tracta- 
tulă din Berlină i-a dată o constituțiune basată pe es- 
clusiva suveranitate a poporului; lângă ea ună regată 
independentă Serbia și mai departe regatulă Grecia. 
Aceste țări, care pe timpulă lui Petru s’ar fi alăturată 
a armata rusă spre a’și elupta independența, acji nu o 
’acă acâsta ca să nu o pârijă.

Așadâră problema, care atunci s’ar fi putută des- 
ășura într’o espedițiune triumfală, se presintă adî ca o 

grea întreprindere a unei cuceriri curată militare. Căci 
ar fi o imposibi’itate militară ca Rusia, dâcă ar vrea să 
se stabilâscă la Bosforă, să potă lăsa în flancă o Serbiă 
independentă, o Bulgariă autonomă, o Româniă indepen- 

entă și o mare și tare monarchiă militară ca Austro- 
ngaria în spate. Pe tâte aceste țări ar trebui să le 

cucerâscă și să și le și țină strînsă. Dâr asta ar fi do
minațiunea lumei, ceea ce nimărui nu i-a succesă pănă 
acum, cu atâtă mai puțină a<ji se pâte cugeta. Dâr ad- 
mițendă că s’ar putâ tâte acestea, ce câștigă ar fi? De 
sigură că mai curendă sâu mai târdiu ar sili pe tâte 
statele Europei la o coalițiune contra sa.

Interesulă Rusiei monarchice este după convingerea 
mea simplu; a merge pe calea, pe care au mersă tâte |

că vomă merge împreună în sigură înțelegere, dâr nu 
suntă nici de natură, încâtă negreșită să ducă la o co- 
lisiune.

Când vorbescă de interesele Rusiei, nu înțelegă 
pirtida revoluționară panslavislă, ci monarhia rusă și pe 
monarhulO ei. Dâcă vremii să ne câștigămQ siguranță 
asupra cestiunei, dăcă interesele nostre și ale Rusiei tre- 
bue să colideze, trebue să ne îămurimă înainte de tâte 
asupra faptului, că âre nu cumva aspirațiunile său țelu
rile Austro-Ungariei suntă de natură, că Rusia se pâte 
simți amenințată prin acelea.

In acâstă direcțiune Rusia află o întreită garanția 
în trecutulă nostru, în compunerea monarhiei și în pro
gramulă adoptată tocmai acum de monarhia nâstră, — 
tocmai fiindă că nu e agresivă.

Austro-Ungaria a fostă în trecută încungiurată de 
țărișdre mici, înapoiate, care cu greu îșl suportau ra- 
portulă loră cătră impeviulă turcescă. Acestea erau pro
vinciile separate Moldova și Valahia, Serbia, miculă Mun- 
tenegru, Bosnia și Erțegovina. Tâte aceste țări căutau 
liberatori și scută contra dominațiunei turcescî, pe care 
o considerau ca pe inimiculă loră ereditară. La acestea s’a 
asociată Grecia, care ridică pretențiunî asupra părții su
dice a Peninsulei balcanice. Fiă-care suverană seu băr- 
bată de stată austro-ungară putea admite cu hotărîre, că 
decă voia să se pună în fruntea acestoră nemulțămițî, 
nu era greu a aduce pe cei mai mulți dintre ei în sfera 
sa de putere. Dâr Austro-Ungaria nu s’a folosită de a- 
câstă situațiune, n’a făcută nici atâta câtă ar fi trebuită 
să facă, spre a nu se face la creștinii orientului fără in- 
fluință și nepopulară, in favârea altoră influințe. O sin
gură escepțiune a făcută: ocuparea Bosniei și Brțegovi- 
nei, o escepțiune numai aparentă.

Bosnia și Erțegovina erau numai după nume în 
posesiunea turcescă și erau vatra unoră permanente tur- 
burărî și uneltiri revoluționare. Nu rămânea alta decâtă 
său să vedemă lățindu-se foculă la noi, seu să luămă în 
posesiune casa, pe care proprietarulă nu o putea apăra. 
Dâr asta n'amă făcut’o ca să esercitămă o egemoniă în 
Peninsula balcanică, ci din contră pentru ca să nu fimă 
constrînșl a ne amesteca continua în fiăce cestiune bal
canică. Decă n’amă fi făcută acesta, tâte crisele s’ară 
fi petrecută așa (jicendă în interiorulO granițeloră năstre. 
Fără posesiunea acestoră provincii, programulă politicei 
năstre de a<Ji ar fi fostă neacceptabilă. Și chiar acăstă 
neevitabilă ocupațiune nu amă întreprins’o în modă ar
bitrară, ci pe temeiulă unui mandată europeană și în 
înțelegere cu Turcia. Și câte lupte n’amă avută cu opi- 
niunea publică și cu parlamentele, ca să putemă face 
acăstă ocupațiune necesară, căci altă resolvare nu era 
de cugetată.

Interesele năstre în Peninsula balcanică suntă mai 
multă de natură negativă, der în acăstă formă suntă a- 
tâtă de clare, încâtă ele pentru tâte națiunile și naționa
litățile monarhiei trebue se valoreze ca cestiuni de viâță.

Acestă interesă isvoresce din situațiunea nâstră 
geografică. De o parte suntemă vecinii unui mare și 
puternică imperiu, care numără peste 100 miliăne locui
tori și dispune de o mare armată. Acolo nu atârnă mo- 
bilisarea de parlamente și delegațiuni, ci de voința dom
nitorului, care din parte’i încă e espusă unei nenlrenate 
presiuni din partea unoră curente poporale. Ună lucru 
însă nimenea nu-lu pite pretinde dela noi: ca adecă se 
acceptămii o stare, care ar oferi unui stătu atâtă depu- 
ternică posibilitatea d’a ne ataca nu numai din basa 
propriei sale posesiuni, ci și din spate—din state care stau 
în dependență de elă.

Dăcă nu putemă admite acăstă stare, asta n’are 
nimică a face cu raportulă de bună veciniă, din contră 
e precondițiunea acestuia. Acestă cestiune n’are a face 
cu simpatia și antipatia, ba nu e nici politică, ci o ne
cesitate geografică-militară impusă. Pentru Europa e o 
cestiune de echilibru, ca resolvarea cestiunei balcanice să 
nu ia acea direcțiune; pentru noi e o cestiune de viâță. 
Independența țăriloră balcanice e în interesulă nostru.

Dăr nu numai trecutulă, ci și compunerea monar
hiei năstre eschide o politică, care ar putea sili pe Rusia 
să ia față cu noi o posițiune inimică. Rămâne cealaltă 
parte a cestiunei, că ore interesele vitale ale Rusiei suntă 
de natură d’a face inevitabilă o colisiune a ambeloră 
state. Temeiurile, în urma cărora ună stată se pâte 
găsi nevoită a face politică de espansiune fără a ținea 
sămă de interesele altora, suntă de natură diferită. In- 
țelegemă când ună stată caută să se mără.-că, fiindă că 
se simte slabă față cu ună stată vecină, pentru a’șl a- 
păra posițiunea sa ca putere, când ar fi atacată. Mai 
înțelegemă o politică de espansiune și atunci, când con- 
figurațiunea granițeloră în afară este astfelă, că apărarea 
loră e fârte îngreuiată, cum a fostă d. e casulă cu Ger
mania înainte d’a avea forma de a(JI. Rusia nu se află 
într’o astfelă de situațiune, e mare și n’are granițe es- 
puse. Din partea asiatică frontală ei din spate e apă
rată de stepe și popâre primitive, care nu o potă ame
nința nicidecum. Din partea europenă are avantagiulă, 
că nu pâte fi amenințată în spate sâu în flancă, câtă 
timpă rămâne între granițele de acjli. Avantagiulă acesta 

I statele, când s’au simțită destulă de tari, ca să nu mai 
aibă nevoiă de estindere. Celă dânteiu esemplu în a- 
câstă privință ni-Iă dă Germania. Dâcă ea e una din 
cele mai influente puteri în Europa, causa e că voesce 
pace renunțândă la orice nisuință de espansiune. Și noi 
amă posedată în Italia provincii excentrice-militare, și 
noi amă avută politica nâstră balcanică, care ne-a cos- 
tată multe jertfe. Și noi amă avută Constantinopolulă 
nostru numită Frankfurt. Amă avută o Aja-Sofia, care 
se numea Biserica lui Pavelă (Paulskirche). Din acestă 
trecută ală nostru ar putâ lua Rusia și mai bună esem
plu. Noi amă renunțată Ia tâte acelea și nici că ne 
mai gândimă, căci tocmai de aceea monarchia nâstră n’a 
slăbită, ci a devenită mai tare.

Acesta e, după convingerea mea, drumulă, pe care 
aravâ sâ mâgă Rusia. Dâr Rusia n’are nevoiă să renunțe 
la nimică, ci numai să rămână în posițiunea ce însăși șî-a 
luat’o în tractatulă din Berlină. Să recunâscă țăriloră de
părtate de eă dreptulă și independența, pe care noi o 
recunâscemă țăriloră apropiate -de noi. Adoptândă Ru
sia programulă monarchiei nâstre, pacea s’ar asigura.

A trebuită să spună acestea, spre a dovedi că, 
dâcă noi luămă în ârecare direcțiune o posițiune hută- 
rîtă, dâcă apărăină cu hotărîre ună programă modestă, 
apărămă cu acesta nu numai propriulă nostru interesă, 
ci avemă în vedere chiar și adevăratele interese ale 
Rusiei.

— Acestă discursă ală contelui Andrassy, care s’a 
telegrafată și în Rusia, a fostă oprită de censura rusă 
a se împărți la destinațiune, și s’a notificată numai că: 
contele Andrassy a ținută ună discursă.

SOIRILE PILEL
„Temesvarer Ztg.< raportâză, că acum câteva <jile 

se duse esecutorulă Kalifay asistată de judele locală și 
de ună gendarmă la ună țărână din Trestena, la care 
era însărcinată să facă o zălogire. Pe când esecutorulă 
era ocupată cu facerea protocolului, er judele și gen- 
darmulă se depărtaseră pentru câteva momente din o- 
daiă, țăranulă se puse lângă esecutoră ca și cum ar fi 
voită să cetâscă ce se scrie. Deodată cu o mână apucă 
țăranulă pe esecutoră peste mijlocă și cu cealaltă îi stră
punse peptulă cu ună cuțită mare. Esecutorulă îșl 
perdu așa multă presența de spirită, încâtă uită de 
gendarmă și de jude și fugi pe uliță cu cuțitulă înfiptă 
în peptă, unde fu făcută atentă la cuțită de o femeiă. 
După o fugă de 100 de pași, cădu Kalifay josă, inun- 

| dată de sânge. Esecutorulă muri. Ucigașulă fugi dâr se 
cjlice că ar fi fostă prinsă într’o pădure învecinată.

—x—
Din Teregova, comitatulă Carașă-Severinu, se scrie 

că în nâptea de 23 spre 24 a fostă ună cutremură de 
\pămentu cu o zuruitură atâtă de puternică, încâtă cre
deai că frecă numerâse cară în fuga mare. Sticlele, pa
harele, lampele s’au isbită unele de altele, oroldgiele s’au 
oprită. Spaima locuitoriloră a fostă cumplită.

— x—
In urma schimbării garnisâneloră din acestă ană, 

s’au dislocată din armata comună 27 bataliâne de in
fanteria și 8 bataliâne de vânători în Bosnia și Erte- 
govina.

—x—
0 defraudare de peste 6000 fl. s’a comisă la posta 

din Kecskemet. Suntă arestați și predați tribunalului 
funcționarii Emeric Vago și Elemer Iliasz, cjice >H.-K."

—x—
După o statistică ungurâscă foile ungurescl din 

Budapesta atâtă cele în limba germană câtă și cele în 
limba ungurâscă apară tâte în 161,000 esemplare pe 
4i! Dâr bâcănă a mai spus’o și statisticulă.

— x—
Ună funcționară dintr’ună însemnată institutu de 

bani din Pesta a fostă descoperită în dilele acestea, (jice 
>Magyar Hirado“, că fabrica bancnote într’ună modă de
osebită, ca esemplu i-a servită următorulă casă: In primă- 
vâră, foile vieneze aduseseră scirea, că casierulă unui 
institută de bancă din Viena a comisă o rafinată înșelă
toria, pănă când o întâmplare l’a trădată. Lua ună 
numără mai mare de bancnote de câte 100 fl; dela cea 
dintâiu sâ taia o fășiă ângustă, totă așa dela o a doua 
bancnotă, dâr ceva mai lată. La a doua bancnotă lipea 
lășia dela cea (jintâiu, fâșia dela a doua o lipea la o a 
treia, din care încă era tăiată o fășiă, și așa mai de
parte. După 80—100 de bancnote astfelă scurtate, ră
mânea cassierului ca câștigă o bancnotă întrâgă de 
100 fl.

—x —
Representanța comunală a Lugoșului a hotărîtă să 

petiționeze la guvernă pentru transformarea administra
ției comunale în orașă cu magistrată regulată.

—x—
Notarulă comunală George Folya din Gerteny, co- 

mitatulă Timișârei, întorcându-se dintr’o călătoria găsi 
la frumâsa sa soțiă pe proprietarulă de acolo I. H. No-
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țarulă scâse revolverulă și-lă împușcă. I. H. se loptă 
cu mârtea. Solia notarului a scăpată cu fuga.

—x—
Privitorii la scirea, că în Totis s’a găsită într’o 

tufă o- pungă poștală cu 95,000 fi.. se scrie, că după 
cum a constatată ancheta, punga conținea numai scrisori 
și servitorulă poștală o perduse din întâmplare pe drum 
dela trenă pănă la cancelaria stațiunei. Servitorulă va 
fi trasă la răspundere pentru negligență în serviciu.

—x—
La deschiderea corpuriloră legiuitâre române au 

asistată și principii Leopold și Ferdinand de Hohenzol- 
lern, celă dintâiu în uniforma de colonelă, celă d’ală doi
lea de sublocot.enentă ală regimentului română 3 de in
fanteria.

Aradu, 15/27 Noemvre.

Se lucră de câtva timpă, ca să se înființeze în 
Aradă o bancă românescă. Idea acesta este din cele 
mai bune, pentru că bunulă nu sufere vorbă multă, și 
unde nu se vorbescă multe, nu se potă face neînțelegeri. 
Astfelă înființarea unei bance ar fi celă mai potrivită 
mijlocă de a grupa pe toți Românii din acestă comitată 
unulă lângă altulă.

Precum audă însă și în acestă causă s’ar fi năs
cută și pănă acum unele divergențe. Audă adecă, că 
âmenii, cari se ocupă cu înființarea acestei bance, au 
făcută ună plană, după carele ca membrii fundatori să 
pdtă fi numai acei indivizi, cari voră subscrie celă pu
țină Qece acțiuni de câte o sută florini, și apoi planulă 
este, ca numai membrii fundatori să alegă direcțiunea 
pe trei ani. Aici în comitată suntă puțini âmenii, cari 
să pâtă subscrie și plăti o milă de florini, și așa mul
țimea va fi eschisă, ăr în acăstă mulțime potă să fiă și 
ămenl, cari să prieepă afacerile de bancă. Aceștia însă 
fundă după plană eschiși dela orice influință se păte 
întâmpla, să se desguste și să nu participe de locă. De 
aici s’ar pută nasce o nouă scânteiă pentru neînțelegeri, 
și ar mai pute fi o împrejurare nefavoritore pentru în
ființarea și viitorulă băncei.

De aceea, eu socotă, că nu greșescă, dâcă încă 
acum la începută îndrăsnescii a țjice, că lucrulă acesta 
să se cumpănâscă bine, decă este intențiunea, ca să se 
facă ună lucru bună, pentru că la noi așa suntă îm
prejurările, numai acele lucruri au șanse de reușită, la 
cari participă toți, âr lucruri făcute cu intențiunl sepa- 
ratistice ni potă să reiâsă nici odată; și încâtă ar fi 
induse în planulă de fundare astfelă de intențiunl sepa- 
rasistice, eu ași ruga pe domnii, cari le-au inclusă, să 
le lase, și să se lase de ele, ca nu cumva să ne vedemă 
și în acăstă însemnată cestiune desamăgițî mai lârdiu.

Unu binevoitorii.

Destăinuiri importante.
Fostulă regentă alu Bulgariei, Caravelov, 

publică în ,,Tarnovska Constituția11 unii articulu, 
căutândă a dovedi că principele Alexandru este 
singurii vinovată de sdrtea ce l’a ajunsă, și pe 
care dînsulă de altmintreli a cunoscut’o cu mai 
multe luni înainte. Caravelov țintesce a ames
teca și pe regele Carolă în afacere, lucru care 
nu va putea decâtă să atragă disprețuia luinei 
asupra fostului prim-mi nistru și omă de încre
dere ală principelui Alexandru. Etă cum se 
esprimă:

»La Gazetle diplomatique* jși „Moskovskia Viedo- 
mosti" au primită, de sigură din isvoră autorisată, în- 
formațiuni, cari spună motivele ce au 'făcută pe Țarulă 
să părăsâscă pe principele de Battenberg.

Noi suntemă acum în posițiune să mai adaugemă 
ceva ca completare, de unde să se vădă atitudinea prin
cipelui în timpulă ultimiloră luni ale domniei sale și că 
pentru ce Țarulă a trebuită să-și pârdă răbdarea.

Rusia, care s’a supărată pe principele încă din 
timpulă revoluțiunei rumeliote, spera ca alegerile în Ru- 
melia voră fi nefavorabile principelui și-lă voră face să 
per4ă tronulă. Alexandru, care de asemenea soia, că o 
mare parte dintre Rumelioți nu este mulțumită și este 
în contra sa din causa felului unirei, cum s’a îndepli
nită de facto, și care scia că posițiunea sa este fârte 
seriosă, a întreprinsă o călătoriă de agitațiune pentru 
tronă, dueându-se apoi la Vama ca să aștepte în reșe
dința sa de vâră resultatulă alegeriloră. Resultatulă i-a 
fostă favorabilă, și în estrema s’a bucuriă, principele 
Alexandru, fără să spună măcară ună cuvântă miniș- 
triloră săi, s'a dusă la București pentru ca se caute, 
după cum s’a dovedită mai târziu, unu aliată pentru re- 
alisarea aventuriloru sale politice.

După visita în România, Alexandru s’a întorsă la 
Sofia. Aci povesti de buna primire ce a avută la curtea 
regelui, de felicitările regelui și miniștriloră pentru stră
lucitele biruințe contra Sârbiloră și de simpatiele Ro- 
mâniloră pentru Bulgari. Despre aceea ce am mențio
nată mai susă, principele n’a (jis^ nici ună cuvîntă. 
Abia după o lună aflarămăjîn fine, că Alexandru a vor
bită cu regele Garolă și cu Brătianu despre lucruri de 
necrezută. D. Sturdza a fostă trimisă anume la Con- 
stantinopole, pentru ca să ia drecari informațiunl dela 
representantulă Germaniei. Curăndă după aceea cei 
din Berlină, dâr și cei din Viena și Petersburg, au fostă

Informați de proiectele lui Alexandru, și Bismark, prin 
agentulă său diplomatică la Sofia, a făcută principelui 
următorele întrebări:

1. Este adevărată, că principele în timpulă petre- 
cerei sale la Bucurescl a vorbită cu dușmăniă contra 
Rusiei și suveranului ei? 2. Este adevărată, că principele 
Alexandru a vorbită regelui și ministrului său despre o 
iminentă răscâlă în Macedonia , adăugendă, că dânsulă 
este prea slabă spre a o impedeca și că prin urmare 
trebue să o sprijinescă ? 3. Este adevărată, că principele 
a cerută ajutorulă și sprijinulă României pentru lupta 
și liberarea Macedoniei și că în schimbă a promisă ce
darea părței răsăritene a Bulgariei cu orașele Rusciuk 
și Varna? 4. Este adevărată, că principele Alexandru la 
tâte acestea a adausă , că Principele Bismark este 
informată despre aceste planuri, care au aprobarea 
dânsului ?

Cum a răspunsă principele Alexandru la aceste în
trebări, nu se scie, deârece asemenea afaceri le reserva 
numai pentru sine. Dâr cumcă curiositatea lui Bismarck 
i-a fostă neplăcută reiese dintr’o scrisore trimisă de 
Alexandru la Bucurescl, în care se plânge, că vorbele 
sale n’au fostă reproduse corectă și că ideile sale au 
fostă necsactă interpretate etc.; regele Carolu n’a dală 
nici ună răspunsă la acăstă scrisore.

Acâsra era starea lucruriloră, care a precedată pe
21 Augustă și care a provocată pe acesta și evenimen
tele ulteriore. Planurile espansive ale lui Alexandru și 
procederea sa conspirătore față cu Rusia și cu cealaltă 
Europă l’au supărată pe Țarulă, încâtă l’au făcută ne- 
înmuiată față cu principele. Țarulă Alexandru a trans
misă la Berlină deelarațiunea, că recunăsce necesitatea 
detronărei lui Battenberg și în acăstă privință cere cea 
mai deplină libertate de acțiune, căci altfelă va fi ne
voită să âsă din alianță.

Acăstă cerere a avută cu atâlă mai ușoră eonsim- 
țămentulă lui Bismarck, cu câtă acesta niciodată n’a 
avută o deosebită simpatiă pentru Battenberg și de aceea 
nu era dispusă să sacrifice pentru principele nici ună 
atomă din alianța celoră trei împărați. Dâr mai era încă 
ună motivă care îlă făcea pe cancelarulă germană să 
satisfacă dorințeloră Rusiei. Dânsulă voia să, dovedâscă 
Țarului, că este străină de intrigile Iui Battenberg și că 
nu aprobă planurile unui ambițiosă. Bismarck se grăbi 
a transmite la Petersburg consimțământulă suveranului 
său la detronarea lui Alexandru și astfelă numai cance
larului este d’a se mulțumi, că alianța puteriloră cen
trale a rămasă intactă. Austro-Ungaria și Germania s’au 
înțelesă în privința sdrtei lui Alexandru la Kissingen. La
22 Iulie s’a întâlnită Kalnoky cu Bismarck și s’au în
țelesă d’a procede conformă vederiloră Rusiei, fiindă 
pentru o schimbare la tronulă Bulgariei. Totă pe acea 
vreme, când cei doi diplomațl se aflau la Kissingen, a 
sosită la Sofia maiorulă Alten, ună oficeră germană și 
prietenă ală principelui. Imediată după sosirea oficerului, 
care venise dela Berlină, principele s’a arătată forte ne
liniștită. Alten s’a ferită de orice societate și n’a vor
bită decâtă cu prietenulă său princiar. Cu atâta mai 
vorbitoră se arăta Alexandru, care spunea miniștriloră 
despre âspele său, că servesce în marele stată maioru și 
că acolo au sosită raporte, cumcă Serbia se înarmâză 
pentru ună nou răsboiu cu Bulgaria. Alten a venită 
anume la Sofia ca să atragă atențiunea asupra aces
tora lucruri și să dea sfaturi. Alexandru a și con
vocată a doua di după sosirea lui Alten ună consiliu de 
miniștri, în care a înfățișată pericululă de răsboiu ca 
iminentă. In generală principele manifesta o grabă, 
care ne punea pe gânduri. Dânsulă ne vorbi de o tele
gramă cifrată, sosită lui Alten din Berlină, care suna: 
,Les nuages sont noirs" ceea ce va să <jică: Răsboiulă 
hotărîtă, afacerea rămâne între Serbia și Bulgaria".

Cu acăstă depeșă Alecsandru voia să facă lumea 
să crâdă, că cei din Berlină suntă pentru dânsulă. Con- 
siliulă de miniștri a fostă încheiată de către principe cu 
urmălârele cuvinte: »Dâcă răsboiulă este inevitabilă, a- 
tunci ar fi mai bine ca deelarațiunea să pornâscă dela 
Sofia". Și, ca și când n’ar fi fostă o minută de perdută, 
principele luă singură tole măsurile, fără să mai întrebe 
pe sfetnicii săi. Regimentulă Strumsky a fostă îndrep
tată spre Pernik; două drujine din regimentulă 1 s’au 
dusă la Slivnița, ună detașamentă de săpători țsappeur) 
a fostă trămisă dela Vidină la Sofia pentru ca să ter
mine lucrările de apărare. Alecsandru partea cea mai 
mare din vreme a petrecut’o la Slivnița, însoțită de mi 
litarulă germană, său în cerculă celă mai restrînsă ală 
oficeriloră săi, pe care îi momea mereu cu vorba. Dâr 
Serbia nici nu se gândea la răsbunare; și cu tâte că 
depeșile oficiale spuneau, că soirile despre înarmările 
Serbiei suntă cu totulă false, Alecsandru, căruia nu’i ve
nea la socotâlă acestă lucru, da o altă interpretare aces- 
toră comunicări oficiale.

Principele Alecsandru voia și avea nevoiă de ună 
periculă de răsboiu pentru ca să apară indispensabilă 
înaintea Bulgariloră, înaintea cărora s’a mai arătată încă 
odată ca biruitoră. Cu modulă acesta dânsulă credea, 

că va putea evita catastrofa amenințătâre, care se hotă- 
rîse, după Kissingen, și la Gastein, și anume la 11 Au
gustă, dâr alarma nu i-a fostă de nici ună folosă: Alec
sandru Battenberg a cădută victima proprieloră sale ma- 
chinațiunl.

In delegațiunea ungară d. Falk întrdbă, d6că 
este âdevăratu că d. Kalnoky, înainte de 21 Au
gustă cunoscea intențiunea Rusiei de a îndepărta 
pe prințulu de Battenberg, și ddcă o învoială 
privitâre la aedstă cestiune s’ar fi încheiată la 
Kissingen.

D. Szogyenyi, șefă de secțiune în ministe- 
rulii de esterne, răspunde, că d. Kalnoky nu avă 
nici o cunoscință anticipată efe detronarea prin
țului de Battenberg, și că nu există nici o în
voială în acăstă privință: p6te deci să răspundă 
pe scurtă și într’ună chipă absolută, că revela- 
țiunile d-lui Karaveloff privitâre la acăstă ces
tiune suntă neesacte.

Ultime soiri.
Cracovia, 29 Noemvre. Supușii ruși, cari ca 

pensionari locuescă în Austro-Ungaria, au pri
mită, se dice, ordină d’a locui dela anulă nou 
în Rusia, în casă contrară li se voră sista le
furile.

Sofia, 29 Noemvre. Consiliulă de miniștri 
s’a întrunită adi de două ori, fiindcă agenți 
ruși lățescă faima, că e apropiată o ocupațiune 
turcescă a Rumeliei cu unu comisarii rusă în frunte. 
Ca comisară se desemnăză generalulă rusă Can- 
tacuzene, fostulă ministru de răsboiu rusă în 
Bulgaria.

Parisă, 29 Noemvre. Decorarea generalu
lui Kaulbars de cătră Sultanulă a produsă o 
rea impresiune pe la diferitele curți europene. 
Acăstă nu se potrivesce cu asigurările de impar
țialitate ale Porții.

Belgradă, 29 Noemvre. „Revue de l’Orient:“ 
S’a dată aci de urma unei conjurațvunl contra 
vieții regelui Milan; firele ei pornescă din Anti- 
vari și Cetinje, unde două reuniuni secrete lio- 
tărîseră să prindă pe regele în ținutulu Vranjei, 
unde avea se fiă gonită. Autoritatea de aci, 
primindu soire despre complotă, însciință ime
diată pe regele, care s’a întorsă la Belgradă 
Sâmbătă, pe când elă avea să se’ntărcă abia 
Marți. Resultatulă cercetări loră. se ține secretă, 
cu tăte astea aflu din isvoră sigură, că complo- 
tulă are mulți complici în Serbia și Ungaria 
de sudă.

DIVERSE.
Demonstrațiuni anticlericale. — Din Vicenza se 

scrie: Reuniunea lucrătoriloră catolici de aci, care eșise 
cu stâguri și cu musică la o serbare a reuniunei, fu în
tâmpinată de o mare mulțime de poporă cu fluerături 
și cu strigăte: „Josă Vaticanulă ! Josă clericalii!< Mem
brii reuniunei fură siliți să’șl i-a josă însemnele, condue- 
tulă a trebuită să se disolve. Mulțimea era atâtă amă- 
rîtă, încâtă au eșită soldați să păzâscă ordinea și aceș
tia vădându-se amenințați, au făcută usă de săbii, âr 
poporulă a aruncată cu petri în ei. Prefeetulă chiămă 
ună pichetă de cavaleriă in ajutoriă, care a împrăștiată 
mulțimea. Numerâse răniri s’au făcută. Ferberea în 
poporă e fârle mare. De altmintrelea de câtva timpă 
încâce, în Italia se’ntâmplă dese demonstrațiuni anticle
ricale și încăerărl cu clericalii.

Unu tovarășă de drumă neplăcută. — Actrița din 
Parisă, d-șâra Jeanne Marny, plecă la 19 c. cu trenulă 
accelerată dela Rouen la Parisă. In stațiunea Vernon 
se sui ună străină în același cupeu, i se recomandă ca 
conte Perigor și începu a conversa cu ea. Deodată cjise 
rîdândă fetei: »Sci de unde viu? Directă din casa de 
nebuni de unde am fugită«. Actrița zîmbi fără sâ-lă 
crâdă, dâr elu adause: »’ȚI voiu da îndată doveȚf, că 
sunt nebună", țlicândă acestea, scâse ună .cuțită și ’și 
făcu, slrăpungendu-se câteva răni adânci. Cu ună rîsă 
batjocoriloră adause elă: »Dâcă totă te mai îndoescl, te 
străpungă și pe d-ta, atunci vei crede». Jumătate leșinată, 
desperata fată căută semnalulă de periculă, dâr nebunulă 
ghemui pe actrița la locuia ei și începu a strica totă în 
cupeu. Când trenulă intră In Parisă, nebunulă zăcea 
pe covoră slăbită de sângele ce’i cursese, âr d-șâra Marny, 
leșinată, sta tupilată într’ună unghiu.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
nieU ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră : lacobft Mureșiauu.
Redadoră responsabilă Dr. Anrel Mnreșianu
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CJtirsalu la bursa de Vioaaa Bursa de Bucuresei.
din 29 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurti 4°/o • ■ • 105.60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9405
[mprumutulfi căiloră ferate 

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

lortt ferate de ostii ung. 
(l-mă emisiune) . . . 100,25

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.70
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70
Bonuri rurale Banat-Ti- 

znișii ...............................-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
împrumutului cu premiu

ung...................................  124 80
Losurile pentru regularea

Tisei și ^godinului . 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 

I Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.89 
I Londra 10 Livres sterlinge 126.05

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

Renta română (5%). 91Va 927a
Renta rom. amort. (5°/0) 93’/4 941/*

» convert. (6%) • • 858/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 341/a
Credit, fonc. rural (7°/0) 104— 104l/a

» „ » (5°/o) • 87Vi 88’/4
• > urban (7°/0) . . 101 Vs 102—

» (6°/o) - 93x/a 94Va
> (5°/o) • • 84Va 85—

Banca națională a României 500 Lei 1015 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 271

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . ' 16.50 17.75
Bancnote austriace contra aură. 2.02— 2.03

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

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

Argint românesc » 8.40 » 8.42

Napoleon-d’orI . > 9.93 » 9.96

Lire turcescl . , > 11.27 » 11.30

Imperiali . . » 10.27 • 10.30

Galbeni . . . . » 5.91 » 5.93

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50

Ruble Rusescl . > 117.— > 118.—

Discontulă • • » 7— 10’/0 pe ană.BIGTISN&BVK. SEBMAHO-BOMAK
’ deTEOOHAR ALEXI

ă 1 fl. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exempl. ediția «ea autorîsată, se află pănă astădi de vendare la următorele librării:
Bra>șoviiTipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstâdter.
Bucuresci: D. D. Sotscliek &. Comp., E. Graeve & 

Comp., Ig. Haiman, R+ Watzina. (A. CernyJ
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin. 
Câmpuluugu (BucovJ: D. Gabriel Storfer. 
Craiova: D. H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Schally, D. H. Pardini 

brăria Universității.
Clușiu: D+ Iohann Stein.

A se cere exemplare din a opta
Brașovu, 9 (21) Iuliu 1886.

seu a noua miiă.

Făgărasiu: D. D. Bruder Thierfeld.
Sași: D. 0. Hildebrandt, Frații Șaraga. 
laugoșîu: D. Adolf Auspitz.
Naseudu: Librăria Concordia.
Oravicza: D. I. E. Tieranu. 
Orșova: D. C. Bohme.
Badautz: D. lacob Niderliofer.
Sîbiîu: D. W. Krafft, B. A. Schmidicke. 
Tîmișora: Librăria Polatsek.
Viena: D. D. Mayer & Comp. Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D. D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

Tipografia ALEZI.Mersulu trenurilorU
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teîușil-Araaltt-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealtt-Biulapesta Budapesta—JPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
âe , 

persone
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibuB
Trenă 

de pers.
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

i de 
persone 

î

Trenă 
omnibus

7.30
1.14

Timișă 

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

(
(Sighișdra

.JElisabetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiusfi
Aiudă
Vințulă de
Uiâra
Cncerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratea
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VăsArhely 
Vărad-Velințe

susă

i

(

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.OI
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-marc

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-peata

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida 
Ghiriș 

Cncerdea

(

Uiâra
Vințulă de susb
Aiudă
Teiușă
Crăciunelă
Blașfi 
Micăsasa
Cop șa mie
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiâra

u.uo
11 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

Viena

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

Brașovă

Timișă

Predealu

BucurescI

8.00 6.05
Nota: Orele de nâpte suntă

(
(

( 
(

cele dintre liniile grdse.

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

5.37 
7.0?
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.28
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.C9
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

Teinșft- t.radft>Buda])>esta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Treiă Trenă de Trenu de Trenu Trenă
omnibus omDlbus pers 6 ne p era 6 ne de perene omnibu

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 „ , , ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4 10 5.45 — •
Orăștia 1.01 — 5.18 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
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Râdna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 —1 8.11 Bărzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 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 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 —
Glogovață 7.59 — 11 25 Siineria (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 J2.29 - -
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 | Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradfi-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenft

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibua peratfne mixt persdne omnlbnfl mixt

Aradft 5.48 6.05 Sfimeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.0b —• 6 40

9.02 — 9.08 Fetroșeul 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradăi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persdne omnibus de pers. omnibus mixt

Timiș&ra 6.25 __ 5.00 Fetroșeni 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
Nânoeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 901
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradift 9.27 — 8.17 Bfjpoerfn» 1 53 — 10.31


