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ANULU XLIX.

Nb. Luni, Marți 25 Noemvre (7 Decemvre). 1886.

BrașovH, 24 Novembre 1886.
Atențiunea tuturorft se îndreptă asupra ce- 

loră ce se petreci în Reichstagul din Berlinti, 
unde este la ordinea <Șdlei proiectulu de lege mi-' 
litaru. Germania vrea să-și înmulțâscă armata; 
ea mai vrea se se prelungâscă și durata așa nu
mitului septenatii, adecă a convenției militare în
cheiată între statele federale germane pe timpii 
de șâpte ani. Cârmuitorii Germaniei prevădu 
apropiarea unui mare răsboiu și vreau se fiă pre
gătiți cândă va sosi momentulti decisivă.

Lumea vede aceste pregătiri, aude motivele 
ce se aducă pentrn justificarea loru și se neli- 
niștesce. însuși împăratulu Wilhelm a vorbită 
cătră președinții Reichstagului de „puncte ame- 
nințăt<5re“ și i-a rugată să stăruiăscă a se primi 
proiectele de lege militare, spuindu-le, că mi 
nistrulu de răsboiu le va da lămuriri uimitdre.

In ședința de Vineri a Reichstagului a dată 
ministrulă de răsboiă, generalulă Bronsart, în a- 
devără unele deslușiri, cari, deși nu conțină ceva 
nou, suntă de natură a deștepta cele mai mari 
îngrijiri din causa hotărîrei cu care ministrulă 
accentuăză pericululă unoră „apropiate' ‘ încur
cături.

E de lipsă“ — (Jise generalulă Bronsart 
—• să ne aruncămă privirile dincolo de frunta
riile țărei. Nu se ține de mine a vă da o es- 
punere asupra situațiunei esteridre, este însă în
vederată, că imperiulă germană cu tdtă politica 
sa de pace, pbte in timpulă celii mai apropiata 
ajunge în posițiunea > de a fi încurcată într’unu 
r&sboiu. Ce-i dreptă nu e vorba de ună răsboiu 
iminentă, dăr ne aflămă într’o epocă grea. Mai 
aprdpe este în asemeni împrejurări asemănarea 
cu puterea armată a Fraudei. Acestă țeră, care 
are mai puțini locuitori, ca Germania, are cu 
t6te aceste o armată permanentă mai mare. Să 
lăsămă a fi întrecuți pe terâmulă militară de 
ună poporă, despre care nu putemă constata, 
că în totalitatea sa ar fi condusă de dorința de-a 
trăi în pace cu noi?“

Ceea ce a produsă mare mișcare și neli
niște între membrii Reichstagului a fostă cererea 
categorică a ministrului de răsboiu ca proiectulă 
de lege militară să fiă votată încă înainte de 
sărbătorile Crăciunului.

Mai clară decâtu ministrulă de răsboiu a 
vorbită mareșalulă Moltke.

„E regretabilă(|’se mareșalulă octoge
nară, „că Reichstagnlu se află ărășl față cu o 
însemnată pretensiune pentru armată. Der în- 
trega Europă e armată pănă în dinți; de ne vomă 
întorce privirile la drdpta ori la stânga, aflămu pe 
vecinii noștri armați într’o măsură, pe care chiar 
și o țeră bogată cu greu o pote suporta timpii mai 
îndelungată. Acăsta necesitate împinge lucrurile 
spre o apropiată decisiune (mișcare) și aeăsta e 
causa pentru care guvernele ceră îuoirea legei 
militare înainte de espirarea septennatului.11

l) Adi toți condamnați la muncă silnică în Siberia.

Fdrte interesantă e și ceea ce a <jisă Moltke 
despre Francia și Austro-Ungaria.

„Ni s’a dată, <jise elă, sfatulă să ne în- 
țelegemă cu Francia; acăsta ar fi fără îndoială 
o binecuvântare pentru pacea Europei. Dăcă 
însă nu se va întâmpla, cine va fi de vină? 
Câtă timpă opiniunea publică a Franci ei va 
cere aprigă redarea a două provincii, cari dela 
începută au fostă germane, pe când noi suntem 
firmă hotărîți de a nu le da, nu putemă spera 
o astfelă de înțelegeie. S’a mai făcută alusiune 
și la alianța cu Austria. Domniloră! alianța cu 
Austria e fdrte prețidsă; der nici în viăța de 
tdte dilele nu e bine, când omulă se lasă în 
nădejdea unui ajutoră străină: ună stată mare 
esistă numai prin propria sa putere (aplause)... 
T6tă siguranța ndstră se basâză pe numărulă 
șil cvalitatea escelentă a armatei ndstre... Ni se 
cere să conservămă dăcă se pdte și mai departe 

pacea Europe? care pănă acumă a fostă susținută 
cu atâta greutate. Dăcă însă Reichstagnlă ar re- 
fusa votarea proiectului de lege militară, ară lua 
asuprăși o grea răspundere, probabilă chiar pen
tru miseria unei invasiunl inimice în țera ndstră. 
Cu mari jertfe amu dobândită unitatea Germa
niei. Să fimu uniți și în acăstă cestiune...“

Discurșulu lui Moltke conține o prevestire 
posomorită. Marele strategă germauă vede fdrte 
bine unde e rana timpului, de aceea fără să vrea 
condamnă militarismulă de față, (Jicândă, că chiar 
și o țâră bogată nu pdte suporta pentru durată 
nesfârșitele cheltueli de armare.

Ce urmăză de aici? Urmăză că Germania 
însăși este în situațiunea indicată de mareșalulă 
Moltke; ea nu va pută suporta pentru durată 
armatura grea ce o pdrtă și prin urmare păte fi 
constrînsă a provoca chiar dânsa din propria-i 
inițiativă răsboiulă decisivă, care să pună capătă 
insuportabilei situațiuni.

In ceea ce privesce observările lui Moltke 
față cu celelalte puteri, elice „Neue Freie Presse“ : 
„In Francia discursulu lui Moltke va face o im- 
presiune deprimătăre, în Austro-Ungaria, de si
gură că nu va produce entusiasmu. De Rusia 
nici Moltke n’a vorbită nimieă, acăsta pare a fi 
și pentru dânsulă ună Noii me tangere^

Intr’aceea principele de Bismarck tace tă
cerea pescelui. Elă s’a retrasă la moșia sa și 
se dice că înainte de sărbătorile Crăciunului nu 
va merge la Berlină. Acăsta bate la ochi cu 
atâtă mai multă, cu câtă, după cum a disă 
Windthorst, ministrulă de esterne ar trebui să 
se pronunțe asupra situațiunei din afară, după 
ce motivele legei militare se provăcă la ea.

Merită a fi notată aici, că unulă din de- 
putați, Payer, a observată, că în aceste motive 
nu e vorba de Austro-Ungaria, de unde s’ar 
pută conchide, că guvernulă germaDă voiesce să 
părte singură viitorulă răsboiu.

Faptă este, că, deși cei mai mulțl vorbitori 
au accentuată alianța cu Austro-Ungaria, nici 
unulă din membrii guvernului n’a vorbită des
pre ea cu căldura cuvenită în asemeni momente 
critice. Și Moltke a atinsă numai cu răcălă a- 
căstă alianță.

Una resultă cu siguritate din tăte cele vor
bite în Reichstag: pacea este amenințată și pe 
di ce merge e totă mai greu de a-o susțină.

0 convorbire cu P. Caravelov.
D-lă Z. Ral ea- Arb o re, redactară ală 

cjiarului „Telegrafnlă“ din Bucuresci, adresăză 
d-lui Petcu Caravelov următărea scrisăre în 
numita foiă, ca răspunsă la destăinuirile ce le-a 
făcută acesta cu privire la principele Alexandru 
și la România, destăinuiri, care au fostă desmințite 
și în delegațiunea ungară de d-lă Szogenyi. Des
tăinuirile ce le face d-lă Arbore aruncă o tristă 
lumină asupra caracterului d-lui Caravelov. Etă 
scrisdrea:

Domnulă meu! Am fosta surprinsa, când am ce
tită destăinuirile d-tale în „larnovska Constitutia“, în 
cari vorbescl despre politica principelui Alexandru în 
timpulă de când te-ai întorsă din Rumelia și ai reluată 
cârma afaceriloră Bulgariei. Francheța cinică cu care 
voescl a face portretulă principelui Alexandru pe timpulă 
când ai fostă d’a doua 6ră prim-ministru ală Bulgariei, 
m’a surprinsă ; dăcă mi-i întreba pentru ce, o să-ți răs
pundă : pentru că ajungi prea cutezătoră, credendă că 
atitudinea d-tale de acuma păte trece absolută nepe
depsită, fiindă că nimeni nu va fi în stare să ți smulgă 
masca de pre obrază și să paraliseze, întru câtva efec- 
tula la care țîntescî,

D-le Caravelov! Deși sunt vechiu turistă— cum 
mă cunosci — n’am și n’am avută obiceiu a mă servi 
de conversațiunile intime ce am avută cu diferiții omeni, 
cari jăcă ună rola mai multă său mai puțină marcantă 

pe arena politică. De astă dată însă, interese de ună 
ordină cu totulă superioră mă facă să uită acestă prin
cipiu de conduită, la care o viăță întrăgă, am rămasă 
credinciosă.

Ai fostă primă ministru — sarcină importantă în- 
tr’ună stată, ce abia se închâgă, ca Bulgaria; cu tăte 
astea ai crezută demnă să plăsmuiesci fapte și situa
țiuni ce n’au esistală, numai pentru ca să-ți poți schimba 
pielea murdărită la 9 Augustă; voiu pune, eu simplu 
(jiaristă, tdtă cinstea ce se cuvine unui omă corectă, în 
relatarea unei convorbiri — d’altminlrelea cu martori în 
vieță — și care te arată așa cum ești — unu come
dianta fără rușine.

La anulă 1881, imediată după lovitura dela Șiștovo, 
ai venită în România, fugindă de urgia Iui Ehrenroth, 
care te alungase din ministeră. M’ai visitată atunci, în 
locuința mea din strada Nerva-Trajană, însoțită de d-lă 
loma Cârgief; erai smerită (cum se cuvine unui refu
giată politică într’o țâră unde caută ospitalitate) și ve
neai cu amintirea lui Liubin Caraveiow, răposatulă d-tale 
frate, cu care am trecută Universitatea din Moscva. Con- 
versațiunea nâstră, la acăstă primă întrevedere, avh 
dreptă subiectă politica Rusiei în Bulgaria sub genara- 
lulă Ehrenroth și principele Alexandru, care în acestă 
momentu era fidelă Țarului protectorii și dorințelor» s&le.

’Țî-aducI aminte cu ce culori vii zugrăveai carac
terul principelui Alexandru ș’ală Rușiloră, cari făceau 
totulă pentru ală demoralisa și ală degrada pănă ia a 
face din elă ună simplu instrumentă orbă ală politicei 
rusescl. La întrebarea mea, că de ce în calitatea d-tale 
de prim sfetnică nu organisai în jurulă principelui ună 
tnediu care să lă potă scăpa din mânele Rușiloră, nal-ai 
răspunsă că ai constatată că >ești puțină esperientă în 
asemeni lucruri“ și că n’ai voită să întrebuințezi aceleași 
mijloce cu Rușii: «femeile, joculă de cărți și libațiunile»; 
der că, dăcă vei isbuti să mai fi ce ai fostă, nu vei mai 
permite în jurulă principelui ună mediu ca celă ce se 
formase și că vei face din acestă prință totă ce vei voi.

Sunt sigur, că nu vei cuteza a tăgădui că resumez 
fidelă acestă parte a conversațiunii.

Vorbindă de Ehrenroth, ml-ai (jisă, că. în calitatea 
dumitale p’atunci, sci bine numărulă miliăneloc lăsate în 
casa statului și că’ți este bine cunoscută că, din 
acești bani, generalulă a trecută 900,000- franci la Banca 
României, pe numele său.

Vorbindă de răposatulă împărate Alexandru II și 
de politica sa orientală, te plângeai amară de resultatulă 
obținută pentru Bulgaria cu tratatulă dela Berlină; ătă 
cuvintele d-tale cum adâncă mi-au rămasă întipărite 
în minte:

— »Dăcă Țarulu n’ar fi fostă tîrîtă de opiniunea 
publică din Rusia să declare răsboiu Turciei, eu unnlu 
sunt sigură! că adi Bulgaria ar fi fostă o Bulgariă mare 
și puternică. Ea s’ar fi compusă din Dobrogea, Rumelia, 
Macedonia și principatulu bulgară. Intervenirea Rusiei 
n’a făcuta să împedece fierberea ce se pregătea în pe
ninsula balcanică. Turda era în ajună să pieră de pe 
charta Europei; și numai Rusia, intervenindO, a făcută 
pe Europa să scape de complecta descompunere imperiulă 
otomană."

Te plângeai, d-ta mai cu semă, de situațiunea fă
cută Rumeliei. Ijiceai că nu ești Bulgară ci Ttumeliotă, 
și că din Rumelia trebue să pornescă reconstituirea Mare 
Bulgarii.

Ura contra politicei rusescl pe care o manifestaiu 
în cursulă convorbiriloră năstre făcu să alunece vorba 
asupra politicei interne rusescl. Incepurămă a ne aminti 
cunoscințele ndstre comune în cerculă partidei nihiliste 
ruse; îmi vorbeai cu entusiasmă de organisațiunea din 
1874 a grupurilora revoluțiunare din Moscva; îmi vor
beai cu entusiasmu despre Bardina, Gicaidze, principele 
Sando Țițiani etc.1) pe care îi cunoscuseși șiîngrupulu 
cărora ai lucrată cu câțiva ani înainte de 1 Martie 1881.»

Pdte că situațiunea d-tale de adi te va face să 
sari de pe scaună când vei ceti aceste linii, dâr de vei 
cuteza să negi, voiu fi nevoita să-ți aducă mărturisirea 
unoră dmeni, cari n’au luată parte la nici o lucrare re
voluționară rusă și cari erau față Ia acăstă convorbire.



Nr. 264. GAZETAȘTRANSILVANIEI.

Am vorbită despre mârtea lui Alexandru ală II-lea 
și fără nici o reservă, nu mimai că ai apobrată acestă 
mârte, der ai adusă Iributulă d-tale de admirațiă pentru 
omenii cari au comisă atentatulu.

Vorbindă de Alexandru ală IlI-lea ai emisă pă
rerea, că poporele slave n'au nimică s’aștepte dela acestă 
țaru, care, înconjurată de elementele germane din pro- 
vinciele baltice, va păși în politica orientală pe calea Ini 
Nesselrod, Hamburger, atc.

Etă cum judecaiu atunci pe Rusia și principele 
Alexandru.

Să mă resum: condamnaiu pe principele Alexandru 
când făcea politică rusăscă; acum d-ta Iaci politică ru- 
săscă și totă condamni pe principe; erai contra Rusiei 
în 1881, întru atâta, încătă aprobai omorîrea țarului 
Alexandru ală II-lea; at|I faci totulă pentru a ajunge 
ună instrumentă în mâinile Rusiei.

Ș'acum, să încheiu acăslă amintire cu câteva cu
vinte, pe cari d-tale personală le adreseză :

Atâtă d-ta câtă și eu ne-amă făcută edueațiunea 
(pe care d-ta n’ai isprăvit’o) în Universitatea din Moscova ; 
atâtă d-ta câtă și eu cunăscemO der nivelulă intelectuală 
ală societății ruse, pe principalii ămenl ruși, precum și 
modulă loră d’a cugeta și d’a lucra. Părerea năstră 
asupra Rusiei trebue să fiă deci aceeași și d-la, totă așa 
de bine ca mine, trebue să sci decă în Rusia, cu mij- 
lăce caicele de care te servesc!, poți ajunge la ce vrei.

Omenii ruși, adecă cei cări țină atjli pressa, cum e 
Katcoff, Suvorin, etc., cunoscă bine cine este Petcu Ca- 
ravelov, cunoscă relațiunile sale pănă în timpulă din 
urmă, amicițiele și antipatiele, precum și morala sa de omă 
privată și politică. întrebă der: pe cine vre să înșele 
atjl d-nulă Caravelov schimbându-șl cojoculă pe dosă ? 
Pe Katcoff? Nu; căci acesta, în diarulă său (»Moskowskije 
Viedomosti) îlă numesce prahvost (șarlatand). Pe agenții 
diplomatici ruși? Ionin, Goiandor, Hitrovo îlă cunoscă ca 
cinci degete ale manei lorO. Pe opinia publică ruiă? 
Acesta și-a spusă părerea asupra acestui domnă în (Jiare, 
cari acji suntă interdise de censurâ.

D. Caravelov sciă tare bine, că Rușii urmăză pre- 
ceptulă: «Iubescă trădarea, dăr urăscă pe trădătorO." 
Infamia d-lui Caravelov convine adl Rusiei; der pe in
famă ea îlă urăsce. Acăsta e sărta d-lui Petcu Caravelov.

Termină acestă scrisăre declarândă, că n’am des- 
văluită aceste lucruri pentru a apăra pe principele Alec- 
sandru; am voită numai să punO stavilă d-lui Petcu 
Caravelov, a căruia sfruntare trece orice margine.

O comunicare a guvernului bulgară spune, 
că destăinuirile făcute de diarulă d-lui Kara- 
velov „Tîrnovska Constituția4' în privința lim- 
bagiului ce ar fi ținută prințulă Alexandru 
anulă acesta, în timpulă călătoriei sale în Bu- 
curescl, asupra viitorului peninsulei balcanice, 
trebue să fiă socotite ca o încercare a vechiului 
ministeră Karavelov-Țancov, pentru a justifica 
participarea sa la complotulă Idela 21 Augustă. 
Nota adauge, că acăstă șcire fu în timpulă ei 
desmințită într’unu modă formală de prințulă 
Alexandru și de miniștrii din Bucuresci.

SOIRILE DILEI.
Maiestatea Sa monarhulu a dăruită 300 fl. pentru 

înființarea unui asilă ungurescă de copii în Brașovă.
—x—

In înțelegere cu ministeriele respective scăla c. r. 
industrială de artă cu trei classe din Praga se pune pe 
picioră egală cu gimnasiele superiore și scălele reale su- 
periore privitoră la dovedirea destoiniciei sciențifice a as 
piranțiloră Ia serviciulă de voluntari pe unu ană în ar
mată; totă așa academia comercială din Oedenburg și 
scăla comercială mediă ungurescă din Brașovă se pună pe 
picioră egală cu gimnasiele superiăre și scălele reale su- 
periăre.

—x—
Clubulă scriitoriloră și artiștilorO din Pesta a ți

nuta o conferință, în care s’a cetită ună memorandă ce 
se va îmâna ministrului de interne, rugându’lă să per
mită vencjarea pe slrade a 4>areloră și a oricărui pro- 
ductă ală pressei. Din memorandă s’a lăsată afără partea 
în care se cerea, ca cjiareloră, care facă agitațiuni na
ționale și sociale să li se detragă acestă beneficiu. O de- 
putațiune va înmâna ministrului memorandulă.

—x —
Sâmbătă năptea spre Duminecă a suflată în Bra

șovă ună văntă cumplită, care a făcută mari pa
gube, mai cu sămă prin suburbii. Ferestri au fostă 
sparte, altele dela poduri duse de ventă cu giurgiuvea 
(rame) cu totă, table de firme asemenea, șuri au fostă 
desvălite și bucatele încă neîmblătile împrăștiate, case 
mai slabe, porțl, coșuri (urlăie), stobăre (uluci), de (jidă 
chiară, au fostă dărîmate, arbori groși au fostă scoși din 
rădăcină, cară cu vite le ’ntorcea ventulă îndărătă. La 
12 ăre și 7 minute s’a simțită și ună cutremură de pă- 
mântă.

—x—

In camera din Pesta s’au depusă, pe lângă alte 
proiecte de lege, celă privitoră la înarticularea conven- 
țiunei încheiate cu Monaco pentru estradarea criminali- 
loră ordinari, celă privitoră la înarticularea tractatului 
încheiata cu Germania pentru asigurarea reciprocă a 
dreptului săraciloră.

—x—
Edificiile statului, care nu plătescă dări, în puterea 

unei ordinațiunl a rninisteriului de comunicatiune, suntO 
scutite și de îndatorirea la lucrări publice.

—x—
Din însărcinarea ministrului de interne ungurescă, 

solgăbirăii comitatului Ung au fostă provocați a face cu
noscută ca, pănă că nu va înceta colera, nu se va primi 
pe calea ferată nici ună emigrantă și la graniță voră fi 
trimiși îndărătă.

—x—
In Preșmeră s’a ivită intre școlarii sasi tușea mă- 

gărescă, aș.a că acum s’a închisă și scăla. Cea româ- 
născă e închisă mai de demultă totă din acăstă causă.

—x—
Căpitaniloră Davidă Pandrea dela reg. de inf. 2 și 

George Avramă dela reg. de inf. 64 li s’a acordată con
cediu pe timpă de ună ană, trecendu-se în statulă supra- 
numerară

Librarulă din Poiună Rudolf Drodtleff a espusO în 
galantarulă său tabloulă unei femei găle întinsă pe o o- 
tomană. Procuratura din PojunO l’a acusată, pe teme- 
iulă § 248 ală legii penale, pentru delictă contra mora
lei, dăr judecătoria cercuală a achitata pe acusată. Tabla 
încă l’a achitata cu motivarea, că representarea corpului 
omenescO golă, ca cea mai perfectă și mai nobilă crea- 
țiune a naturei, atâtă în tablouri câtă și în operele ar
tei plastice, e obicinuită din cele mai vechi timpuri și că 
aslfelă de opere s’au espusă atâtă în colecțiuni, câtă și 
în publică singuratice în tote timpurile.

—x—
In Reșița s’a înființată ună Kulturegylet. Se vede 

că Ungurii de acolo au rămnită la fiascuri.
—x—

Colectorula de dare M. Graef din ținutulă Cohal- 
mului s’a spânzurată. Motivula ar fi neregularități în 
manipularea dărilorO.

In dilele acestea a murită în Pesta ună nihilistă 
rusă, Ivan Vasilievici Bachmutov, cunoscută din a’enta- 
tula asupra palatului de ernă ală Țarului. Elă era din 
Petersburgă și servise ca căpitană în corpulă ingineră 
rusă. Bachmutov a fugită din Rusia în urma neisbuli- 
rei atentatului și trăia în Pesta ca fotografă sub numele 
Groman.

—x—
Trasarea primei căi ferate în Secuime s’a făcută 

de cătră ingineri pănă la Ciucă-Serada.
—x—

Prinții Leopoldă și Ferdinandă de Hohenzollern se 
întorcă în Germania. Se Z*ce că prințulă Ferdinand va 
mai sta câtva i.impO în armata germană și apoi se va 
întărce în armata română. »Epoca" află, că loc. colo
nelă Maghern va fi numită atașata militară la Berlina 
și totodată va îndeplini funcțiunile de preceptoră militară 
ală prințului Ferdinandă.

—x —
Conferințele Ateneului română din Bucuresci se 

începă Duminecă sera, 24 curenta. După discursulă de 
deschidere ală d-lui C. Esarcu, d. V. A. Ureche va țină 
prima conferință despre „Fapte din istoria națională.“ 
Ateneulă din Craiova a reîncepută conferințele sale Vi
neri, 31 Noemvre v. Prima conferință a ținut’o d. M. 
N. Săulescu asupra „Literaturei române în ultimii 
ani. “

—x—
Cetimă în „România Liberă44: S’a răspândită soi

rea, că d. Kogălniceanu e greu bolnavă. Amă dori ca 
acestă scire să nu fiă întemeiată și ca bătrânulă bărbate 
de stată să se potă întorce câtă de curândă la lucrările 
sale. Ni se comunică, cum că casa d-lui Kogălniceanu 
dela moșia Rîpile a fostă distrusă de focă, și că mai tăte 
documentele istorice din arhiva proprietarului au fostă 
prada flacăriloră. Paguba deci e fărte mare din acesta 
punctă de vedere."

—x—
1. P. S. Iosiju, Episcopulă Dunării dejosă, a fostă 

alesă Metropolitu Primată ală României. Alesulă amul- 
țămită adunării și Z'«e, că va lucra inspirându-se de sen
timente naționale.

—x—
,Buk. Tgbltt" dice, că in România e fărte eftină 

carnea. In Taft se vîndă 5 chilgr. de cea mai bună 
carne cu 1 francă, ună măcelară vinde 6 chilogr. cu 1 
fr. și altulă și mai eftină. Vacile se vândă în unele lo
curi cu 25 fr. una, boii mai slabi cu 35—30 fr. unulă. 
In Huși s’au vândută boi buni cu 80 fr. unulă.

----X----

Intr’o ședință de curendă a comisiunei bugetare 

croate, deputatulă Smiciclasu a adresată Banului 
terpelare relativă la stadiulfi în care se găsesce acum 
afacerea acteloră camerale. Banulă a răspunsO, că trac- 
tările suntă în curgere și pănă la primăvără se va re- 
solva cestiunea

— x—
Teatru. Tragedianulă Shakespeariană Maurice Mo

risson dela teatrulă Curții din Meiningen va începe mâne 
Marți să jăce ca „Hamlel», și va continua Joi, Sâmbătă 
și Duminecă ca >Othello', »Kean« și «Narciss/ D-lă 
Morisson a jucată pe cele dintâiu scene ale Europei. 
»Times“ din* Londra scrie despre d-lă Morisson: Ună 
astfelă de «Othello* încă n’amă întâlnită ; publiculă l’a 
aplaudată furtunosă. „Munch. AUg. Ztg.« scrie: Mo
risson e multă aprețiată pretutindenea ca representatoră 
ală rolurilora Shakespeareane. ,Golos" din Petersburgă 
raporteză: Maurice Morisson are temperamentulă lui 
Aldrigde și spirituld lui Salvini. Să sperămă că și aci 
va găsi entusiasmă.

Banca română din Arad ti.
Brașovă, Decemvre n. 1886.

In Nr. >Gazetei Tr.c dela 2 Decemvre am văzuta 
publicată o notiță relativă la înființarea Institutului ro- 
mânescă din Arada.

Fiindă vorba de o instituția română, bine este se 
ne interesămă cu toții de ea, ca succesele dorite să fiă 
cu atâtă mai sigure și ca basele, pe care se edifică as- 
felă de instituții, să fiă cu atâtă mai solide.

Din notița de susO amă înțelesO, că fundatorii in
stitutului vreau să restringă numărulO membriloră cu 
votă în adunârile generali, stabilinda nurnărulă acțiiloră 
pentru aceștia la minimula de 10 acții.

Măsura acesta nu numai nu este de condamnată, 
din contră trebue să felicitămO pe fundatorii, cari ne 
dovedescă tocmai prin acesta, că suntă bărbați cu des
tulă precauțiune și cu multă prevedere. Egalitatea și li
bertatea pretinse la bănci de unii, negresita cu bună 
credință, potă deveni aci fărte desastrăse. Instituțiunile, 
cari lucră cu bani, își au și ele dușmanii loră neîmpă- 
cațl: întâiu concurența, a doua ămenii de rea credință, 
cari tinda a le submina. Contra acestora trebue să se 
pună ărecari stavile încă dela începută și mijloculă cela 
mai simplu spre scopulă acesta este restringerea mem
briloră cu votă în adunările generali. Ași pute numi in
stitute, cari fiindcă fundatorii n’au avuta precauțiunile 
recerute, și-au schimbată stăpânii de câte 2—.3 ori. 
Cum s’a întâmplata asta ? Așa, că statutele permiteau 
fiă-căruia să aibă în adunările generali atâtea voturi, 
câte acțiuni presentă la invitarea Direcțiunei. Venea 
prin urmare o societate cu parale, oferea prețuri bune 
și cumpăra tăte acțiile câte le căpătă, și în adunarea 
generală făcea totă ce-i plăcea. Ba sunta indivizi, caii 
îșl înprumută o acțiă anume pentru o adunare generală, 
ca acolo să se pătă ridica asupra Direcțiunei și să o în- 
vinuescă cu diferite scornituri, lucruri, ce po'ă fi fărte 
păgubităre pentru institută.

Institute de prima calitate tăte tindă a preveni 
asemenea inconveniente. Să numescă numai două: Banca 
națională a României și Banca austro-ungară (mai na- 
inte Banca națională.) La cea dintâiă are dreptă de 
votă numai proprietarulă a patru acțiuni, ăr la a doua 
numai proprietarulă a doui-decl acțiuni.

Am vrută să dovedescă, că bune intențiunl au fun
datorii institutului din Aradă și, după părerea mea, ară 
face bine, decă aru prevedă în statute ca acțiunile, cari 
dau dreptă la vota, să fiă trecute pe nume cela puțină 
cu șâse luni înainte de adunarea generală.

Petra-Petrescu.

Reghinulu săsesă, 13 Noemvre 1886.
Onorată Redacțiune! Referitoră la cele ce vi se 

scriu despre mine din Reghină de unâ Româna, și pu
blicate în Nr. 233 ală prețuitului Ziai’h „Gazeta Tran
silvaniei" intre soirile Z*le’> unde se afirmă: cumcă eu 
de vre-o trei ani încăce ași fi premiata de cătră minis- 
teriu cu câte 15—20 fl. pe fiăcare ană pentru zelula 
celă mare, ce-lă desvoltă în propunerea limbei maghiare 
în scăla română de aci, și că acăsta s’ar întâmpla, veZl- 
bine, la rugarea mea, și că mi s’ar conferi, că ași fi 
„patriotă bună" în înțelesulă renegațilorO. vă rogO cu 
tătă onărea a da locă în colănele „Gazetei" următărei 
deslușiri:

La începutulă lui Iuniu a anului scol. 1882—3 
inspectorulO scol, civilă de atunci ală comitatului Mu- 
răță-Turda, Repcsik Lajos, visitânda scălele din Reghină, 
a făcuta visitarea oficiăsă și la scăla năstră română, unde 
funcționeză ca învățătora de 16 ani. La îulrarea sa în 
clasa mea, după ce mi se recomandă (căci în persănă 
nu-lă cunoscemă) mă provocă să întrebă din geografia, 
apoi din istoriă și in urmă însuși întrebă din limba ma
ghiară pe fiăcare elevă câte 2—3 întrebări; finindO, se 

t 

întărse cătră mine și-mi Zise: „brâvă tanită ur! meg- 
vagyok elegedve.»
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acestea ambii amă mersă în clasa învățătorului 
secundarii unde inspectorului er întrebă din calculațiune 
și din maghiară; esprimândușl și aci mulțămirea, se 
depănă.

Călră finea lui Octomvre 1883 primescâ prin poștă 
o epistolă oficiâsă, o desfăcă, era din partea comisiunei 
administrative comitatense de d-to Mureșeni 22/10 1883 
N. 1178 subscrisă de cornițele supremă Br. Bânffy Zol- 
tăn, în carea se dice: că ministeriulă prin ordinațiunea 
sa din 14/9 1883. Nr. 28.092 îmi asignâză una premiu 
de 20 fl. pentru propunerea cu succesO a limbei maghiare 
și mă îndrumă a scâte banii, pe lângă chitanță timbrată 
și subscrisă de inspectorul^ civilă, dela perceptoratulă 
din Murâșenî.

In urma acestei scrisori, eu firesce, ne aducându-ml 
aminte, că pentru acesta pâcata voiu mai fi arătata pu
blicității — și încă după trei ani — m’am dusă și 
mi-am scosă banii, cu atâta mai vertosă, că salarulă 
meu nu e de 4—500 fl. ca ala colegilorâ de altă con
fesiune din acesta orașă, din care motivă să fi retușată 
premiulă, ci abia e de 312 fl. computându-mi-se aci și 
banii de cuartiră; prin urmare, cu consciința liniștită 
am primită acelă subsidiu din beneficiele țârei, la cari 
contribuimă și noi destulă, nu pentru alta merita, ci 
pentru că am împlinite legea scolastică și am propusu 
obiectele de învețămentă prescrise în înțelesula și după 
prescrisele planului de învățămenta ministeriala și pe 
basa aceluia în înțelesula planului consistoriala ce 
credâ că e datoră a face orl-care invâțătoră con- 
sciu de chemarea sa; ba e chiar și legalminte obli- 
Sață.1)

1) Acesta e ună felă de insinuare, d-le învețătoră, 
contra celorlalți învățători, cari n’au așa de „liniștită 
conscimță* ca să primescă „premiia, și o recomandațiune 
pentru d-ta la viitore premii. Premiulă ce l’ai primita, 
deși din bani de ai nostsi, e dată de o mână dușmană 
nouă, cu anume intențiunl și d-ta decă ești buna ro
mână și apostolă ală poporului, care te plătesce, nu tre
buia să-lă primesci, tocmai pentru motivulă ce-lă aduci, 
că ai făcută numai ce e în planulă de învățământa. — 
Red. —

2) Slabă dovâdă; convingerea nu și-ar putâ-o câș
tiga, decâtă controlându-te oră de oră în scdlă, ceea ce 
nu să p6te. — Red. —

3) De ce se te miră? Pote că’i va fi bătută la 
ochi diferința dintre progresulă scolariloră în limba ro
mână și dintre celă în limba maghiară. — Red. —

*) Asta e cestiune de onâre și de caracteră, și ți- 
se voră atribui în măsura în care vei primi, seu nu
premii dela dușmanii noștri. — Red. —

6) Ai fostă premiata de ai d-tale și prin urmare
aci nu întră nici o temere, că ți se dau în alta seopă
decâtă că l’ai meritată. — Red. —

°) Sperămă și noi, că nu se va mai da prilegiula
la asemenea bănuell. — Red.

Apoi, că n’nm propusa limba maghiară în mai 
multe âre de cum demandă planulă ministerială, din 
care causă mi s’ar pute imputa progresula în propu
nerea limbei maghiare, domnulă corespondente, deeă e 
»un0 RomânD* adevărată și dâcă întru adevărata i dace 
la inimă causa învățământului, sa putută convinge de 
pe planulă oreloră de prelecțiunl* 2) de presle săptămână, 
ce e afișată pe păretele salei de propunere.

Mă mird, cu ce scopă publicistulă »română“ din 
Reghină vine chiar la trei ani după premiarea mea, și 
arată publicităței marele meu pâcata!3 * *) Că, vedi Domne, 
pentru 20 florinașî m’așî fi ruptă de corpula națiunei?1)

Cum de a uitată D-lă -- ună Română — a arăta 
publicității, că Iota în acela ană am mai fostă ajuto
rată din partea unei supreme autorități bisericescl cu 
30 fl 6 * * * *)

Nu e adevără dâr D-le Redactoră, că am fosta 
premiată de trei ani in coje în fiăcare ană, căci numai 
odată am primită 20 fl. E neadevăra, că aceea se-ar 
fi întâmplată la cererea mea; Sâ-ini demonstrezO, când? 
unde? și prin cine, am cerută ca să fiu premiată? sunt 
convinsa, câ aceea nu o va pute arăta.

Ve asigură D-le Redactoră, că nu merită impu
tarea0) ce mi s’a făcuta, căci simțulă și caracterulă meu 
nepătata, pănă acum prin nimenea nu mi s’a trasa la 
îndoială. Georgiu Maiorii.

învățătoră primară.

De pe valea Zagarului, Noemvre 1886.
Domnule Redactoră 1 Mai din tâte părțile neferici

tei Transilvaniei cetimă prin parele nostre numai totă 
năcazuri ce avemă a îndura dîn partea adversarilora noi 
tri. Și să nu cugetați, Domnule Redactoră, că dâră eu 
vă comunică spre publicare în prea stimatulă d-vostre 
ciiara «Gazeta Transilvaniei* ceva îmbucurătorăj; ne fe- 
rescă adversării noștri de unele ca acestea în timpulO 
de acum.

In 6 Noemvre st. n. au fostă conchiemațl alegă
torii din cerculă Bolaușieriului ca să-șl alâgă represen- 
tanți la comitetulă comitatensO ală Târnavei mici, alo 
vestitului comitată, care a votata celea 10.000 fl. v. a. 
pentru kulturegyletă și cari miișore trebue să iasă din 
spinarea bietului popora română cea mai mare parte, 

cu durere de inimă și cu sufletulO mâhnită sunt nace- 
sitată și silită a aduce la cunoscința publicului, că ale
gătorii români au fostă fârte puțini, ba, spuindă și măr- 
turisindă curatulă și purulă adevără, afară de jutjii co
munali nu au fostă alțî alegători dintre Români decâtă 
unO preotă și urnă proprietara româna. Vai Domne, pu
țina se interesâză preoțimea nostră de căușele și aface
rile naționali — aci nu au participată preoții, pentrucă 
nu li s’au împărțită bancnote de căte 5 și 10 fl. ca la 
alegerile dietali din 1884 și nu s’au data tocană și pa- 
pricașă, nici beutură ca atunci.

La 12 Septemvre st. n. a. c. când și-a data seină 
înaintea alegătorilorO faimosulă și vestitulO deputata lu- 
liu Horvath, acelă deputatu alesd de slabii Români, 
care mai în dilele trecute a publicată o lucrare sub tit- 
lulă „Particularismus,« în care tractâză cestiunea națio- 
nalitățiloră, au luata parte dintre preoții români ca 
Ioană Romană din Ernea, omO bătrână, care ar mai 
putea pădi biserica, să nu se totă bage slugă la dârlogă 
fundă și di de Duminecă, Ioană Boeriu din Jaculă ro
mâna, cu puțină duchă românesră, fost-a și docențele 
Teodoră Opreană din Loslau română, care mai bine îșl 
vedea de afacerile sale docentall, să fi mâncata mai 
bine grâu fiertă ca creștinii pe timpurile persecuțiunilor 
din coliva martirului Teodora, ală căruia nume îlă 
portă; fost-au și alții precum mândruțiulă și îngâmfatulă 
preotă ală Agristeului Ioana Popă și alții, cari nu mai 
merită ai înregistra. Așa dâră la aetulu alegerei repre- 
sentanțiloră în congregațiunea comitatensă numai unO sin
gură preotă română a participate, deși ară fi trebuită 
se se presenteze și să participe vre-o 13 preoți și totă 
atâția docenți; a mai participată ună proprietară româna, 
fiă-i disă spre laudă, anume Domnulă Teodoră Dană din 
Nadeșiulă săsesed. Și ce a putută să facă acelă preotă 
cu proprietarulă ? Sau pusă în «înțelegere cu Sașii ca 
se scotemă din urnă 2 Români și 2 Sași, der în vana 
ne-au fosta «înțelegerile și opintirile nâstre, pentru că 
judii comunali români au trebuită să joce după cum le- 
au fluerată notarii.

E de însemnată, că ședulele (biletele) le-au împărțita 
notarii și subpretorele și erau alcătuite și făcute încă în 
D. Sân-Mărtina cu litografia și nu a fostă în acelea șe- 
dule ună puiu de Română pentru bunulă lumei aceștia 
ci nu mai totă fii de ai lui Tuhutum și Arpadă. Cum 
am Qisă, făcurâmă pactă cu frații ’SasI și în ședulele 
nostre am verîtă câte 2 Români și 2 Sași; noi Românii 
amă înscrisO pe preotulu Nicolae Galea din Hundorfă și 
pe advocatulă SimeonO Căluțiu din D. Sân-Mărtina. Câtă 
ce au vâdută Ungurașii mei numele Căluțiu din D. Sân- 
Mărtină, cugetai că țipă și vomeză focă și piatră pu- 
ciosă. Se purcede la scoterea ședuleloră din urnă și 
âcă resultatulă e, că aleșii suntă totu Unguri. VedI as- 
ta’i frățietate maghiară și egalitate ungurescă ! Câtă de 
bine era să fi participată preoții cu alegătorii români! 
noi scoteamă vre-o câțiva representanțî, dâr așa amă 
rămasă cu buzele umflate și opăriți. Pănă când frați- 
loră Români și preoți atâta indiferenlistnă și nepăsare 
față cu căușele și trebile nâstre românescl. Vă rogă 
și vă conjură pe Dumnezeu, ca pe viiioră să vă inte
resați mai bine și mai cu inimă de totă ce e română 
și națională! N. M. Tâmpahazanu.

Selagiu, Noemvre 1886.

In 1 a lunei Noemvre a fosta în Băsesef, loculă 
nascerei și locuirei cunoscutului anteluptătorO româna, 
George Popă, alegere de cantoră-învățătora. Invățăto- 
rulă de păn’acum, meritatulă Teodoră Popă, ajungendă 
la neputințele bătrânețeloră, se puse în pensiune și în 
loculă lui se alese cu unanimitate unulă dintre cei mai 
buni învățători români din Sălagiu, Ioană Chira, cantoră- 
invățătoră pănă acum în OrtelecO. Treeutulă acestui 
învățătoră tânără îndreptățesce la cele mai frumose spe
ranțe. Băsescii, comună frumosă, mare și pură româ- 
nescă, e terenă frumosă pentru de a-și validita rara sa 
capacitate și desteritate învățălorescă, er din partea in
teligenței ei frumâse pote fi sigură de trebuinciosulă spri
jină materiala și morală.

In preziua alegerei, Duminecă septuagenarul der 
încă totă vigurosulă archidiaconO ală BăsescilorO, Rvd. 
d-nă Gregoriu Popa, celebra sânta liturghia cu eoră mu
sicală, ce nu s’a întâmplata, pdte, de când e Băsescii. 
Venise adecă pe acâstă di sub, conducerea multa meri
tatului cantoră-învățătoră în pe'nsiuue din DorolțO, Gre
goriu PopO, banda musicală a țăranilorO români din Do- 
rolța, însoțită de patru drăgălașe Româncuțe ca cântărețe. 
Nimică nu se pdte asemăna cu efectuiă puternicO, ce a 
produsă asupra inimiloră tuturora asistențilorO cântulă 
frumosă ală Româncuțeloră și capela simpliloră țărani. 
La prima intonare puternică se împlură cu lacrimi 
ochii, er inimile deslipindu-se de profanulă pământă se 
ridicară cătră celă nemărginita și nepricepută de mintea 
omenescă. Câtă de minunată armoniadă tonurile puter
nice produse cu instrumentele de suflată cu simțămân- 
tulă ce cuprinde inimele la aiuțulă cântărei imnului trei 
mei: sânto, sântă, sânta! țșju eșirămă din estasiare pănă 
la capătulă serviciului divina. O cântare bisericescă se 
esecuta mai frumosO și mai precisă decâtă cealaltă. Ne 
puneamă întrebarea cu mirare, cum au putută învăța 
acești simpli țărani să cânte atâtă de minunată din in
strumentele lora și încă toți din note?

Dorolțulă e o comună bisericăscă română, constă- 
tătâre numai din o mână de âmeni și încă și aceștia 
săraci, alăturea cu două comune bisericescl puternice r. 
calh. și reformată. Și ce a făcută acestă mână de 
âmeni sub conducătorii lorO bravi! Au jertfită sute de 
floreni pentru instrumente, alte sute pentru dirigintele și 
invățătorulă capelei, ostenelă enormă și timpă, care s’a 
câștigată dela cârciumă și în loca de lucruri stricăciâse 
s’a întrebuințată pentru satisfacerea unei ambițiuni no
bile, pentru oțălirea voinței și nobilitarea inimei.

Se vorbia de acești âmeni bravi, că și marea co
mună bisericescă Jidani, aparținătâre diecesei Oradei-Marl, 
încă a voită să ’șl facă o capelă musicală, dăr ordina- 
riatula diecesană i-a interdisă să cânte în biserică.

Nu precepa pentruce nu se admite în 'bisericele 
nâstre musica instrumentală. Nu se cântă âre: «LăudațI 
pre Domnulă... în cimbale bine răsu.nătâre?* N’a fosta 
âre musica totdăuna și e și a dl unulă dintre cele mai 
acomodate mijlâce a îmblânzi inimile și a le face mai 
ascultălâre, mai nobile? Credă, că ar merita să cuge- 
tămu asupra acestui obiectă, ăr bravii noștri DorolțenI să 
fiă părtiniți și îmbrățișați cu căldură de noi Selăgenii cu 
ocasiunea festivităților^ bisericescl d. e. sânțire de bie- 
sericl etc., nunte mai însemnate, baluri și alte adunări 
naționali. *) Selăg^nulă.

Ateneul!! românii.
Programa conferințelor ii publice pe anulă 1886—87.

Duminecă 23 Noemvre, 8l/2 âre săra : D. G. Esarcu : 
Discursulă de deschidere. D. V. A. Ureche: Fapte din 
Istoria Națională.

Duminecă 30 Noemvre, 8l/a ore săra: D. Tache 
Ionescu: Reforma învățământului.

Joi 4 Decemvre, 8Va ore sera : D. C. C. Dobrescu: 
Organisarea învățământului primarO.

Duminecă 7 Decemvre, 8r/a ore săra: D. N. Io
nescu: Imperiulă Bulgaro-Român.

Joi 11 Decemvre, 81/.i ore săra. D. C. O. Dobrescu 
Organisarea învățământului secundară.

Duminecă 14 Decemvre, 8Va ore sera: D. Gr. Ven- 
tura: Musica lui Vagner.

Duminecă 21 Decemvre, 87a ore săra. D. A. Pe- 
trescu: Despre drepturile de resistență ale poporului după 
constituțiunea englesă, câ mijlocO de a înlătura, sgudui- 
rile violente.

Joi 25 Decemvre, 8V2 ore săra. D. Dr. V. A. Ure- 
chiă: Despre ereditate.

Duminecă 28 Decemvre, 81/a ore sera. D. Dr. Ga- 
rofiidi: Omulă și desiinațiunea lui.

Duminecă 4 Ianuarie, 81ți ore sera. D. B. Stefă- 
nescu dela Vrancea: Ce este patria.

Joi 8 Ianuarie, 8^'a ore săra. D. A. Djuvara: 
Despre monopoluri.

Duminecă 11 Ianuarie, 8V2 ore săra. D. Anghelu 
Dumitrescu: Arta de a vorbi.

Joi 15 Ianuarie, 81ji ore săra. D. Emanoilu M. 
Porumbaru: Statele unite și confederațiunea intre State.

Duminecă 18 Ianuarie, 81f ore săra. D. Gr. La- 
Jiovary: Procese celebre vechi și noi.

Joi 22 Ianuarie, 8^^ ore sera. D. Gr. Vulturescu: 
Efectele civilisațiunei în orașe și în state în România.

Duminecă 25 Ianuarie, 8Va ore săra. D. Gr. G. 
Tocilescu: Vieța municipală în Dacia.

Joi 28 Ianuarie, 8l/2 ore sera. D. Popovici: Da- 
tine și legi conslituțiunale.

Duminecă 1 Februarie, 8^2 ore săra. D. G. Pallade: 
Rolulă femeei în democrația română.

Joi 5 Februarie, SVa ore săra. D. St. Vellescu: 
Onorați și onorabili.

Duminecă 8 Februarie, 8V2 ore sera. D. G. Ma- 
rianu: Satira română.

Joi 12 Februarie, 8lll2 ore săra. D. St. Mihăilescu: 
Determinați sociali.

Duminecă 15 Februarie, 81/.] ore săra. D. Vlahuți: 
Mișcare literară.

Joi 19 Februarie, 8^2 ore sera. D. Dr. Stefănescu : 
Câmpu Lungă și vecinătățile sale sub punctula de ve
dere balneara și pitorescO.

Duminecă 22 Februarie, 8^2 ore săra. D. C. G. 
Arionu : ConvențiunI sociale.

Joi 22 Februarie, 8V2 ore săra. D. A. Eustațiu: 
Pădurile din punctula de vedere economică.

Duminecă 1 Martie. 8U2 ore sera. D- B. P. Haț- 
deu: Transilvania și Macedonia.

Ultime scirl.
Pesta, 4 Decemvre. — Studenții de aici se 

pregâtescă a face o primire demonstrativă de- 
putațiunei bulgare ce va sosi aici mâne.

Paris, 5 Decemvre. — „Journal des De- 
bats“ află din Bulgaria, că acolo cresce pe 
ce merge influința rus6scă și că aderenții Rusiei 
sperdză că voră pută delătura în curendă re
gența.

*) In biserica nâstră românâscă numai corurile vo
cale suntO admise și fârte bine se facți. pentru că aces
tea înalță multă mai multă inimile, decâtă musica in
strumentală, care e potrivită pentru petreceri. Fdrte bine 
faceți dâeă veți încuragia pe musicanții români la petre
ceri, la baluri, la escursiunl. la adunări naționale, și lă- 
sațl pe sâma festivitățiloră bisericescl corurile vocale. — 
Redacțiunea.

Editoră: lacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 264. GAZETA TRANSILVANIEI

Ouraulu Ia buraa de Viena
din 4 Decemvre st. n. 1886.

Bursa de Bucurescl.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 50 
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 9450 
Imprumutultt căilortt ferate

ungare..........................152.70
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.90

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 12080 

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.75
Imprumutulti cu premiu

ung.................................. 124 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.50 
Renta de hărtiă austriacă 8415 
Renta de arg. austr. . . 84 90 
Renta de aurii austr. . . 125 05 
Losurile din 1860 . . . 139.30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 884 —
Act. băncel de credita ung. 307.25 
Act. băncel de credita austr. 298.30 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cota oficială dela 22 Noemvre st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). 9P/a 927a
Renta rom. amort. (5%) 94— 95—

» convert. (6°/0) 85l/a 86%
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 101%

’ 5! >> (5°/o) • 87^ 8774
» » urban (7°/0) 1017» 10274

» (6%^ . 93x/a 9474
> (5«/0) . . 84V. 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 267 269

< » » Națională 206 208
Aură contra bilete de banca . . 17.50 18.—
Bancnote austriace contra aură. 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.42 Vând. 8.44
Argint românesc..................... > 8.40 • 8.42
Napoleon-d’or!......................... > 9.94 » 9.97
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— 10B/a pe ană.

T/Tc-r- cEsarendare.
Pănă în 10 Decemvre a anului cureDtu se primeseti oferte în 

aerisii provS^ute cu vadiulu de 10% a arendei de'unu anu, timbrate și 
sigilate, pentru darea în arendă la celu ce va îmbia mai multu a urmă- 
tdreloră case de ăspeți, pe timpii de cinci ani, începăndu din 1 Ianu- 
ariu 1887 la miadă ndpte pănă în 31 Decemvre 1891 la miadă nopte 
și anume:

1. Ospetăria din NâsSudu, cu arândă de 400 fl. pe anu ca prețu 
de strigare.

2. Cea din Rocna-vechiă cu 300 fi. v. a. arendă pe anu ca 
prețd de strigare.

3. Cea dela Anieșu (Dombhât) cu 250 fl. arendă pe ană.
4. Din Borgo-Prundb cu 150 fl. v. a. pe anu.
,5. In Tihuța cu 60 fl. v. a. pe anii.
6. In Măgura Calului cu arândă de 100 fl. v. a. pe ană.
întreprinzătorii ce cumva s’ar oferi, voru primi informațiunl mai 

cu deamăruntulă aici în cancelariă pănă în 10 Dec. 1886 la 6 6re săra.
Oferteie ce voru întră mai târziu să voru înapoia necons’derate.
Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen

trali din districtul!!:
Năsăudii, 18 Novembre 1886.

Președ.: Ionii Ciocanii. Secret.: Ioachimu Mureșianu.
L â t t a m:

Beszterczen, 1886 6vi November h6 28 ân. 1—3
Br. Bânffy Dezso s. k. foispân, kirâlyi biztos.

se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a ni se trimite esactîi arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:

Ptntru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ șăse luni..........................................6 fl. —
* urni ană........................................ 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersul# trenurilor#
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta si pe linia Teîușii-A.radd-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealii

Bucurescl

Predealu (
(

Trenti 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbUB

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenti 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

7.30
1.14

Timiștt

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

i’JElisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teinștt 
Aiudtt 
Vințultt de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
HuiedinO 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

sustt

I 
( 6 03

6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Bada-pesta

(
(

Viena ?

1.45

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.62 
12.31 
12.48

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
4 51.
5.28
5 56

2.32

Viena
Budapesta
Szolndk 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V ăsărhely 
Meztt-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36:
9.02
9.32

lO.ll
10.51
12 16
12.50’
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudtt 
Teiuții 
Crăciuneltt 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Bra^ovă
Timiștt

sustt

Predealu

Bucurescl

Nota: Orele de n6pte suntfi cele dintre liniile grâse.

(
(

(
I

(
i

( 
(

1
U.10| — — —
7.40 2.— 3.10 6.20

11 05 3.58 7.38 9.34
2 02 5.28 5 40 11.26
4.12 6.58 9.14 1.38
— — 9.24 2.06
— — 9.41 2 17
— 7.33 10.19 2.40
— 8.04 11.38 3.24
— — 12.18 3.47
— — 12.54 4.07
— 8.58 1.57 4.33
_ 9.28 3.11 5.15
_ — 3.40 5.34
— — 4.15 5.55
_ — 4.36 6.07
_ — 4.58 6.24
— 10.28 5.26 6.43

11.00 _ — —
11 19 — — —
12 30 — —

1.01 — —
106 _ — —*
1.13 _ — —
1.20 _ — —
1 41 - — —
2.C0 _____ — —
2.35 - — —
2.48 , - — —
3.20 — —
3 36 _ — —
4.C0 _ — —
4.3n __ — —
5.12 — — —
5.37 — —
7.0? — —
7.43 — — ■
8.11 — —
8.41 — — ■
9.21 — — —
__ .-- 1.55 —
— — 2.53
— — —

_ 3.28 —
9.35

8.00
11.40

2.31

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 Brașovii. Hârtia din fabrica d-lorQ KOniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- fkradft-Budapesta Budapesta* Aradfr-Teiușft.

Trenîl Trenă Trenă de • Trenă de Trenă Trenă-
omnibua omnibus peradne peradne de peradne omnibua

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 1 ___

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulti 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 Arad ăi 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațti 4 4. 3 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliști 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 [7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopti 6C9 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.t 8 —
Pauliști 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 —

Glogovațti 7.59 —J- 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotti 11.43 12.— —

— 1 - 5.12 | Vințulti de joșii 12 18 12.29
Budapesta — — 1 B.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Ttnrișdra Sinaierfa (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenii Trenă de Trena Trena
omnibua peradne mixt persdne omnibua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegti 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 3.05 — 6 41
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșent—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trena Trenă Trenă
peradne persdne omnibua de pers,

1
omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegti 12.42 — 9 01
Aradulti nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradtt 9.27 — 8.17 SimeBdn 153 1 — 10.81


