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I.
Brașov», 1 Ianuarie a. c.

Anulă 188G a fostă pentru popdrele aces
tei monarhii unu anu de neliniște și de mari în
grijiri. , . ,

A simțilu fiă-care din aceste popore mai multă 
ca ori și când, că situațiunea din afară apasă 
cumplită asupra stăriloru din lăîntru ale Austro- 
Ungariei. Cercurile decidătdre din Viena recu
noscură că multe aru trebui să se facă, multe să 
se diregă în relațiunile interiore ale popâreloru, 
ce constitue acăstă împărăția, der de câte ori este 
să se facă pasulu decisivă, se aude dicendu-se, 
că nu merge una, nu merge alta, din causă că 
nu iârtă împrejurările din afară.

Se părea la începutulu anului 1886, după 
încheiarea păcii sârbo-bulgare, că s’au delăturatfl 
dificultățile esteridre și că la acăsta a contribuită 
mai cu sdmă posițiunea forte a alianței dintre 
monarchia și dintre Germania. Se mai (jicea, că 
întâlnirile împăraților» dela Skiernievice, Krem- 
sier și Gastein aru fi pusă temelia unei păci 
durabile. Detronarea prințului Alexandru ală 
Bulgariei însă a adusă fără veste o mare schim
bare în tdte.

Relațiunile Austro-Ungariei cu Rusia au de
venită deodată forte încordate. Nu multă după 
întâlnirea cancelarului germană cu d. de Giers 
la Franzensbad, a trebuită să aucjimu că Ger
mania, pe a căreia alianță se basa, după de- 
clarațiunile repețite ale ministriloră din Pesta și 
din Viena, tdtă politica austro-ungară, este de
cisă a merge cu Rusia în cestiunea bulgară. 
Acăsta a produsă mare nedumerire dinedee ca și 
dincolo de Leitlia. Cu tdte acestea însă s’a ac
centuată în programulă orientală ală d-loră 
Kalnoky și Tisza, că alianța cu Germani* a 
rămasă nealt.erată. Acdsta era tdtă speranța față 
cu amenințătorul» conflictă din Orientu și în 
contulu ei politicii din Pesta erau gata de ac
țiune, ca să reguleze cestiunea bulgară. Tdte 
se’ntemeiau pe pretinsa solidaritate de interese 
cu Germania.

Cum s’au împlinită aceste așteptări ?
Discursulă pronunțată de principele Bismarck 

în ședința de Marța trecută a Reichstagului ger
mană ni-o arată.

„Intr’ună momentă"—scrie „N. fr. Presse“, 
când posibilitatea unui răsboiu între Austria și 
Rusia nu este numai reflecsulu fricei, când par- 
lamentulă germană este instruită despre greu
tatea d’a susțină pacea dintre aceste două state, 
cancelarulă Bismarck î.și bate jocă de bulgaris- 
mulă acela, care pdte că va chiăma la arme 
monarchia ndstră, declară, că-i este indiferentă 
cine va domni în Sofia, combate idea, ca o na

țiune să se pună în serviciul» alteia, fant.asdză 
pentru relațiunile cele mai amicabile cu Rusia 
întrebuințând» aceleași cuvinte, pdte chiar ace
leași gesturi, ce le găsise odinidră pentru alianța 
eu Austria11.

,,Ce valdre au chiar și convențiunile dintre 
cei mai puternici dmeni? O suflare de ventil le 
răstdrnă. Legătura între Germania și Austria, 
cum și-o închipuiau popdrele, nu asistă. Principele 
Bismarck a asigurată, că Germania nu va avă 
nici lină aliată într’unu răsboiu cu Francia, și 
a dată să se cundscă, că nici Austria nu pdte 
conta la ajutorul» ei în cașulă unui răsboiu cu 
Rusia.11

„Ce însemnătate are însă o alianță, care 
nu se probdză în acele grele momente, când na
țiunile se luptă pentru esistența loră?.... Alianța 
cu Germania nu apără Austria nici dinaintea 
unui răsboiu. nici în răsboiu, nici după ună răs
boiu. Odinidră t.rebue se fi fostă altfeliu, căci 
încă înainte cu trei ani asigură contele Kalnoky 
în delegațiuni, că Austria nu va fi singură într’o 
luptă cu Rusia, și acum trebue să ne dedămă 
cu idea, că în Berlină și inimicii noștri simtă 
considerați ca amici. Discursulă principelui Bis
marck distruge orice sînamăgire. Ddcă monar
chia ar fi constrânsă a începe o luptă ce i se 
impune, ar fi avisată numai la propriele sale 
puteri și acea alianță, care în timpă de pace a 
fostă de atâtea ori mândria bărbaților» de 
stată austriaci, s’ar dovedi nefolositdre în ora 
pericolului". . .

„Ddr nu numai față cu Bulgaria este ne
păsător» principele Bismack. „Interesele ce le 
are Austria în Constantinopolu, o privesce pe 
dânsa. Noi n’avemă acolo interese.11 Așa vorbi 
cancelarulă și în aceste cuvinte se esprimă o 
înstrăinare între Germania și între Austria, care 
tdtă atențiunea și-o îodrdptă asupra evenimen- 
teloră din Berlină.“

„Noi nu ’nțelegemă" — adauge „N. fr. 
Presse“ — • relațiunea cu Germania. Monarchia 
n’are să se aștepte la nici ună ajutoră în ca
șul» unui răsboiu orientală și singura îndatorire, 
ce-o recundsce principele Bismarck, este că cele 
două împărății au să mdrgă mână ’n mână în 
cestiuni de esistență. Când este dată însă acestă 
casă? Austria va privi cu liniște, dăcă Fran- 
cesii voru străbate în inima Germaniei, Germa
nia vi; rămână nepăsătdre ddcă Rușii voru trece 
peste Carpațî... De acolo că prințul» Bismarck 
ndgă a avă vr’ună interesă în Orientu, urmeză, 
că alianța oferă numai marele avantagiu de a 
apăra Austria de-o ofensivă germană. Dâr aedsta 
promisiune a dat’o cancelarulă imperială și Ru
siei, ba chiar și Franciei..."

„Ori câtă de întunecdsă ar și fi enigma a- 
lianței germane, ună lucru este acum clară, că 
milionele de combatanți ai armatei germane nu 
esistă pentru Austria. Discursulă principelui 
Bismarck le-a pregătită cetățenilor» austriaci o 
grea desamăgire . . .“

Amu citată aedstă voce din Viena, pentru 
că caracteriseză situațiunea esteridră o monarhiei 
la încheiarea anului vechili și la începutulu anu
lui nou. Nu ne mai putem» face ilusiuni, Aus- 
tro-Ungaria e avisată în viitor» la propriele ei 
puteri.

Ce urmeză de aici? Urmdză, csclamă fdia 
vienesă, că bărbații noștri de stată trebue să’și 
pună ca celu mai înaltă scopă susținerea păcii 
și învingerea cu precauțiune a acelor» greutăți, 
care ne desbină cu Rusia.

Pdte să-i fiă aedsta spre mare folosă Austro- 
Ungariei. Ddr bre, decă este ea avisată la pro
priele sale forțe, nu urmdză că trebue să și-le 
întărdscă? Ori câte încercări s’ar face în direc
țiunea aedsta, condițiunea cea mai fundamentală 
a succesului este și va fi împăcarea și mulțu

mirea popdreloru din năuntru. Fără de aedsta 
nu se pdte pune pe base tari organisarea și 
progresul» economică din năuntru.

Bismarck despre situațiune.
In 11 lanuariu n. au începută în Reichsiagulă ger

mană desbaterile asupra proiectulni militară. Publică 
nespusă de mullă a asistată la desbaterl, aprăpe întreg» 
corpulă diplomatică și număroși generali.

Iluene raportă asupra proiectului militară, decla- 
rândă că n’are mandată să pledeze pentru vre-una din
tre propunerile făcute, deorece nici una n’a obținută 
majoritate în comisiune.

b eldmareșalulu Moltke dice că Get mania are ne
voia de pace și prin proiectă se pune în defensivă; de 
aceea trebue să fiă tare și înarmată de răsboiu. „Decă 
fără voiă vomă fi încurcați intr’ună răsboiu, atunci îlă 
vomă pute purta; decă respingem» proiectulă, atunci de 
sigură avemă resboiu..

Prințul» Bismarck ia cuvântul» și combate mai 
ânteiu pe Richter, Windthorst și Grillenberg, împutân- 
du-le că denșii, cu partida loră, dorescă ca Germania 
se nu fiă norocdsă în celu mai apropiată resboiu. (Oho'l 
în stanga ) Nimenea nu crede, că împăratul» cere spo
rirea armatei, după cum ceră cuceritorii, cu intențiune 
să pdrte răsboiu pentru scopuri determinate, spre esemplu 
să dirigeze de aci cestiunea orientală. Negreșită a fostă 
silită impăratulă să porte două răsbâie mari, der acestea 
au fostă resultatulă moștenită în modă istorică ală unoră 
stări de mai nainte. Dreptulă Germaniei, d’a trăi și 
răsufla ca națiune mare, s’a putută esecuta numai prin 
sabiă. Acum suntemă, cum a (fisă Metternich, ună 
stată saturată. Nu mai avemă trebuințe în afară. Dela 
pacea din Frankfurt ne-amă silită să susținemă câtă mai 
multă pacea, să ne consolidămă înăuntru. A face pace 
a fostă mai ușoră decătă a o susține. Grăua problemă, 
cu tote astea, a isbutită timpă de 16 ani Mereu ne-amă 
silită să câștigăm» acele state, cu care a trebuita să 
purtăm» răsboiu. Acista ne-a succesu deplină cu Austro- 
Ungaria, cu care dela 1866 suntemă multă mai amici 
decătă mai nainte, stămă cu Austro-Ungaria multă mai 
bine, decătă pe timpulă confederațiunei țBundestag). 
Ne-amă unită asupra tuturoră cestiunilortl. (Bravo 1) S’a 
stabilită ună raportă de încredere reciprocă. Avemă 
alianța celoră trei împerați ai trei mari puteri ostice.

Ce privesce pe Francia părerea mea e: Decă vremă 
sc susținemă pacea, trebue se avemă o armată tare, tre
bue se fimă tari fără aliați. (Aplause ’n drăpta). Rapor
turile nostre cu tdte puterile suntă cele mai bune, și ra
porturile năstre cu Rusia suntă neschimbată bune. Aces
tea niciodată n’au suferită întrerupere. Și a<jl suntă ri
dicate peste ori ce îndoială. (AucJițII) [Trăimă cu Rusia 
în aceleași bune relațiunl, ca pe timpulă răposatului îm
păiată. Noi nu vomă ataca pe Rusia și nu credemă, 
că Rusia ne va ataca pe noi, seu că o altă alianță 
caută. Orice argumente, ce se aducă cu privire 
la Rusia pentru proiectă, după convingerea mea, cadă 
neavăndă valore. ^Audhțt! în stânga). La o coali- 
țiune intre Francia și Rusia în adevără că nu ne amă 
gândită cu ocasia proiectului. Totă ce ni s’a imputată în 
acestă direcțiune nu se potrivesce. Cu Rusia nu vomă 
avea certă, decă nu i ne opunemă în Bulgaria. Eu (jică 
cu Hamlet; -Ce ne pasă de Iiekuba?“ Ce ne pasă de 
Bulgaria? Amiciția cu Rusia ne este mai importantă. 
Pentru Bulgaria nu ne vomă desbina cu Rusia. Amiciția 
Rusiei ne este mai importantă, decâlă aceea a Bulgariei 
și a tuturoră amiciloră germani ai Bulgariei (Aplause și 
ilaritate). Problema nășiră este se susținemă pacea prin 
rolulă de mijlocitoră între Rusia și Austro-Ungaria. Acolo 
stă lucrul» altfelă. Greutatea mijloeirei e mare, dăr nu 
putemă să încetămă a rămâne advocații păcii, cu care 
oeasiune negreșilă că suntemă espuși periculului, ca în 
Auslro-Ungaria să trecemă de amici ai Rusiloră și vice
versa. Suportămă bucuroșii acesta, dăcă împăcarea are 
succesă.

In nisuințele mele pacinice cu Francia n’am fostă 
vșa norocosă, ca în Ostă. (Mișcare.) Și cu Francia stăm 
în bune relațiunl. Intre noi și între Francia este sus-
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ținerea păcii mai grea, fiindcă aci are să se îndeplinesc^ 
încă ună lungă procesă istorică, mai nainte de ce se 
voră liniști tote resturile trecutului, mai nainte de ce se 
voră inpăca tbte discordiile. Noi din parte-ne amă fă
cută totă, ca să indupleeăină pe Francesi să uite și să 
ierte. Noi n'avemă nici ună motivă să ne îngrijimă de 
ună răsboiu cu Franci», der n'avemă n.cl temeiu să ne 
tememă de elă. (Auriți!) Cugetulă da începe răsboiu, 
fundă că mai târdiu ar fi inevitabilă, e departe de noi. 
dăr trebue cu tote astea să ne provedemă contra ata- 
curiloră. In nici o împrejurare nu vomă ataeaca 
pe Francia, dăr totă-deuna vomă fi nevoiți să ne 
inarmămă astfelă, ca să fimă pregătiți pentru reis- 
bucnirea răsboiului. Acesta e scopulă proiectului. (Bravo!' 
Și in 1867 am fostă în contra răsboiului din causa Lu
xemburgului. Nu putemă vedea cărțile provedinței. 
Decă Francesii țin pace pană când ii vomă ataca noi, 
atunci e asigurată pacea pentru totdt!una. In 1871 
m’am gândită multă, că ore să păstrămă pentru noi Me- 
țulă, pănă ce mi s’a (Ji-să, că Mețulă la ună viitoră răs
boiu are mai mare valore ea 10.000 de 6meni. Așa 
stă lucrulă astădi. Decă ne dațl soldatii ceruțî, acesta 
insemneză intr’ună viitoră răsboiu mai multă decâtă ce 
încuviințați astătjl. Istoria francesă ne învăță, că cu de 
cele mai multe ori minoritatea târăsce cu sine majorita
tea. Cu totă încrederea in iubirea de pace a poporului 
francesă, sunt convinsă, că vomă avea rlsboiu prin- 
tr’ună atacă francesă. Că-lă vomă avea peste dece dile 
ori peste dece ani, negreșită că eu nu sciu. Acesta a- 
tărnă de durata guvernului actuală, în ale cărui senti
mente paclnice am firmă încredere. (Aucjițt!) Nu piotă 
se dau nici o asigurare de pace. Acestea ară fi frase 
gole. Trecutulă ne învăță, că nu putemă conta pentru 
durată pe pacea cu Francia. Fără veste ar pută veni 
acolo la cârmă ună guvernă, care să ne aducă răsboiulă; 
de acesta trebue să ținemă sămă. Foculă se susține și 
se nutresce contra nostră cu îngrijire. Dătătore de tonă 
pentru proiectă e singură împrejurarea, că suntemă ata
cați de Francia.

Am în vedere combinațiunea, că ne vomă ciocni 
cu Francia singuri, fiăcare fără abați. Probabilitatea unui 
atacă franceză se ivesce, decă Francia păte spera suc- 
cesulă, său prin alianțe său prin preponderența armeloru. 
Trebue să avemă în vedere și eventualitatea unei per- 
derl. D-vostră prețuițl pră puțină pe Francesi, cari suntă 
ună poporă mare, puternică, viteză. Nu putemă sta cu 
mânile în șină. Pole că căpătămă o lege, ca deputății cari 
prin hotăririle loră aduc nenorocirea țării, se vină înaintea 
barei judecătoresc!. (Bravo!; Dăcă ar învinge Francesii 
și ar sta în Berlină, nu ne-ară tracta cu atâta cruțare, 
cum i-amă tractată noi. Amă alia în fața nostră pe 
aceeași Francesi, ca in 1807 pănă Ia 1813. Despre Al- 
sația-Lotaringia nici nu vreau să mai vorbescă, dăr ne-ar 
stbrce pănă la măduvă, ară căuta să ne facă mici, pote 
că se cără dela noi regatulă Hanovera și să ne nimicăscă 
pentru 30 de ani. Dăcă vomă învinge noi, atunci să 
scie Francia, că totă așa le-amă face și noi și că pacea 
dela 1871 ar fi numai o jucăriă pe lângă pacea din 
1890. (Îndelungă mișcare). Cine vrea să ia asupră’șl po
sibilitatea și răspunderea pentru aeăsta, acela să o facă. 
Guvernele confederate nu o voră. De aceea vă presinlă 
ele aci legea și vremă să avemă pentru durată ună nu
mără îndestulitoră de soldați instruițl.

Bismarck amenință că va cere disolvarea Reichsta
gului în casă de neprimire a proiectului militară.

Deputațiunea bulgară în Parisu.
In 7 lanuariu dimineța. ministrulă de esterne Flou

rens a primită pe membrii delegațiunei bulgăresc!.
întrevederea, la care asistă dirclorulă politică al 

ministerului aluceriloră streine, d, Francis Charmes, a 
ținută o oră. D. Grekoll' a «spusă mai ititâiu d-loi F ou- 
rens împrejurările in cari s’a formată guvernulă bulgară, 
diversele (ase prin care a trebuită să trecă și dificul
tățile sale actuale. Regența, a disă d. Grekoll, înțelege 
perfectă situațiunea sa și a Europei, și va face pentru 
a eși din ea tbte concesiunile compatibile cu indepen
dența Bulgariei ; der nu crede se tiă eu putință a ac
cepta candidatura prințului de Mingrelia, căci alegerea 
acestui prință nar asigura țărei stabilitatea și libertatea 
la care are dreptă.

I). Flourens luându atunci cuventulă, esplicâ că 
primesce pe delegați cu titlu privată, pentru că nu le 
putea recunosce în nici ună gradă, ună mandată regu
lată. Bulgaria a spusă că ministrulă se bucură de in
dependența ea în năuntru. der in ceea-ce privește rapor
turile internaționale, ea atârnă de Porta, care singură 
are dreptulă să vorbescă în numele său.

Franța e destulă de respectubsă pentru tratate și 
forte dorilbre de a manținâ integritatea imperiului oto
mană pentru a eși din acostă regulă. Ministrulă com- 
pătimesce sincesă situațiune penibilă a Bulgariei, der 
crede că celă mai bună mijlocă de a eși din greutățile 
semnalate ar fi să țină multă contă de sentimentele Ru
siei căreia Bulgaria îi datoresce existența sa, și să facă 
chiar ore cari concesiuni. IJ-nulă Flourens n’are de alt
minteri a se esplica asupra nici unei candidaturi, căci 
momentul» ar fi prematură; der este pote regretabilă 
ca regența să respingă candidatura prințului de Min
grelia intr’ună modă absolută. De altminteri ori câte 
simpatii ar merita Bulgaria, Franiia trebue să se ali- 
pescă la interesulă generală ală Europei, care e pacea, 
și ea nu pote decâtă să recomande mijlbcele cele mai 
repezi și cele mai sigure pentru a ajunge la o solnțiune.

Delegații răspunseră că guvernulă bulgară doresce 
ș: elă pacea Europii și că numai pentru acesta a renun
țată la candidatura prințului Alexandru. Der, adăogară 
ei, între prințulă Alexandru și prințului de Mingrelia nu 
se mai pote găsi altă combinațiune ? Și puterile neinte
resate în cestiune n’ar putea să ajute pentru a găsi?

D. Flourens replică că nici o putere n’avea acestă 
calitate afară de Portă. Francia nu are de jucată ună 
rolă particularo în cestiune. Ea nu pote decâtă să în 
curageze soluțiunile cele mai proprii a fi acceptate de 
principalii interesați, că'I scopulă său este de a manține 
pacea.

Delegații apoi să despărțiră de d. Flourens în ter
menii cei mai curtenitori.

SOIRILE PILEI.
Unu preotu română din comitatulă Tiraișorei, cu 

numele Ioană Balta, a fostă trasă la cercetare de tri- 
bunalulă din Timișora — după cum scrie „Kolozsvâr* 
— pentru delictă de vătămarea regelui. Foia clușiană 
dice, că preotulă română ar fi declarată înaintea unui 
cunoscută ală său. care este decorată cu medaliă de răs
boiu, că «regele ni<-i haine cum se cade nu le dă osta
șilor», er ce atinge medalia de răsboiu, acesta o face 
Maiestatea Sa din nisee plăci de tinichea". Pentru vor
bele aceste procurorul» legescu a cerută condamnarea 
preotului, tribunalul» insă i’a achitată, declarându-lă ne
vinovată.

- ■x—
In Reghinul» săsesc» școlile au fostă închise pănă 

la 3 Ianuarie nou din causa versatului ce grasâză între 
copii. Boia grasâză încă și acum, din care causă -după 
cum ni se scrie — terminulă închiderei școleloră s’a 
prelungită pănă la 17 Ianuarie.

„Națiunea11 scrie: „Cu tăie desmințirile ce s’au 
dală de „Voința Națională" mai multoră diare din opo-

sițiune, putemă afirma pcsilivă, că d. I\ 8. Aureliană 
’șl-a dată demisiunea din delegată ală comisiunei pentru 
negocierile convențiuniloră de comerciu. Esactilatea 
acestei scirl se pote vedea și din aceea, că d. Aureliană 
nu s’a du<ă la Viena cu ceilalți delegați. Cu lăte aceste 
aflăm» insă că se facă insistențe pe lângă d. Aureliană, 
ea să dea celă puțină concursulă său la negocierile ce 
se voră mai urma de aci înainte".

—x—
Celimă in diarele din BucurescI: „Ună Română 

mocană transilvăneană, venindă cu trenulă dinspre Buzău, 
Marți, săptămâna trecută, și ne mai putendă să mergă 
inainte cătră Brașov» simțindu-se rău, s’a dată josă a 
intra și a se căuta in Floescl, der pe bulevard», câ- 
(jendă în nesimțire, a fostă radicală de omenii poliției și 
dusă acolo cu o birje, pănă unde a încetată din vieță. 
Se supune că s’a găsită la densulă 150 franci, decă nu 
va fi avută și mai mulți*

— x —
Ascultătorii dela facultatea teologică din Bonn, în 

Germania, au adresată o adresă cătră Reichstagulă ger
mană, declarând», că ei voescă să lupte pentru patriă 
și de aceea ceră ca cu privire la denșii să încete privi
legiul» sustragerei dela servieiulă militară. In privința 
acesta teologii din Bonn au trimisă o provocare la toți 
clericii din Germania, ca să urmeze esemplului loră.

—x—
Domnul» Ioană Cipu, locă-țiitoră de inspector» de 

dare din Brașovă, își va serba cununia sa cu d-șora 
Hermina Fiala Marii în 6 (18) lanuariu a. c. ia orele 
4 p. m. în biserica sf. Treimi din cetate. Adresăm» ti
nerei părechi sincere felicitări.

Reuniunea de comerță și industria din Brașovă 
va ține Duminecă în 16 lanuariu n. 3 ore d. a. în sala 
sfatului adunare generală ordinară cu următorul» pro
gramă : 1 discursulă de deschidere ală președintelui; 2) 
raportă anuală pe 1886; 3) conspectulă cassei pe 1886 
și darea absolutoriului ; 4) ficsarea lefei secretarului pe 
1887 ; 5) modificarea statuteloră pe temeiulă hotărîrei 
adunării generale dela 1 Augustă 1886; 6) propuneri 
libere. Fotă asista și nemembri ca ospeți.

Valahisarea îu Câmpia?
Tergulu Mureșului, Decemvre 1886.

Fe timpulă când »Kulturegylet«-ulă se afla în prima 
fașă a desvoltărei sale, îmi aducă aminte de ună arti
cula apărută în .Ellenzek," prin care, spre a documenta 
necesitatea acelei societăți «culturale", auctorulă născo
cise păte pentru prima bră ideea: „valahisărei Maghia
rilor» din Gămpiă", cu care în timpulă mai din urmă se 
ocupă așa de desă diarele ungurescl din Clușiu. Spre 
scopulu acesta elă, auctorulă, se provocase atunci la co
muna roinânescă Bozediu, diu comitatulă Mureșă-Turda, 
susținând», că locuitorii acestei comune suntă de origine 
Maghiari valahisațl.

Din argumentele, la cari se provocase respectivulă 
auctoră, faptă este numai atâta, că locuitorii din Bo
zediu ce-i dreptă și acjî în mare parte umblă in portă 
ungurescă, er pe teritoriulă loră se află urmele unui 
vechiu cimiteriu, care odinioră a fostă cimiteriu un
gurescă.

Din aceste argumente slabe — la cari se provocase 
auctorulă arliculului de mai susă, fără a-le studia mai 
deaprăpe — nu urmeză încă, că locuitorii români din 
Bozediu ar fi de origine maghiară. Scriitorul» acestor» 
șire a stată în atingere imediată ună șiră lungă de ani 
cu locuitorii din Bozediu și nu numai din povestirile 
tradițiunale ale bătrânilor» locuitori de astădi, cari alt- 
mintrea merită a fi luate în seriosă considerațiune, ci și 
din scrieri și documente vechi, de pe timpulă lui Leo-

FO1LETONU.

Rol ulii și influința comerciului în 
civilisațiune.

(Urmare.)
Industria comerciului nu e de locă primitivă, de

brece ea se aplică numai la obiectele deja produse prin 
alte industrii, deși fbrte puține din acestea își tragă ma
teriile brute altfelă decâtă prin comerciu. Singura e 
pote indnstria agricolă, care opereză directă asupra pro- 
ducteloră solului. Câtă pentru necesitatea comerciului 
ea nu se pote contesta. Nu se pote nicidecum închipui 
ună sistemă brecare, unde tote celelalte industrii să pbtă 
subsista fără a avă ca ajutoră factorul» principală, care 
să Ie înlesnescă continuarea activității loră.

Din esemplulă citată mai susă amă putută înțe
lege, care e natura comerciului. Ea nu diferă întru ni 
mică de natura celorlalte industrii. Elă are îndreptă
țirea și necesitatea de a esista în tendința necesară, 
care îndămnă neîncetată pe ființele raționale de a-.șl a- 
meliora posițiunea loră, tendință cătră infinită, care face 
pe om» în multe împrejurări să lucre cu puteri îndoite 
la opera atâta de grea, pe câtă e de măreță, a perf'ec= 
țiunii. Ca artă însă mijlbcele comerciului suntă cu to
tul» alte. Avendă scopulă de a răspândi în spațiu și 

in timpă productele create pe ună punctă și într’ună 
timpă valorea ce o dă elă materiei resultă din procesele 
mai multă seu mai puțină perfecționate de locomoțiune, 
precând» utilitatea ce o împrumută lucrurile dela cele
lalte industrii resultă din procesul» de transformațiune. 
Din aeăsta putemă forte bine vede ce e comerciulă. Elă 
e acea activitate, care are de scopă de a pune, pe lângă 
ună beneficiu brecare, productele tuturor» acteloră și 
industriilor» la îndemâna consumătoriloră, seu cu alte 
cuvinte: comerciulă mijlocesce schimbulă între producă
torii și consumătoră, firesce pe lângă o remunerațiune 
justă a ostenelii ce-și ia de a transporta productele dela 
ună locă la altulu și de a le conserva ună timpă mai 
lungă seu mai scurtă fără a le lăsa să se altereze. Cele 
patru operațiuni ale comerciului suntă: a cumpăra, a 
conserva, a transporta și a vinde. E cu totală imposi
bilă de a face o dislincțiune între industria comercială 
si industria de cărăușiă, debrece, dăcă individl și popbre 
aplică activitatea loră esclusivă la distribuțiunea produc
telor», ei cu toții îndeplinesc» numai una dintre func
țiunile industriei comerciale prin divisiunea mum ii. In 
principiu faptulâ dislribuțiunii mărfuriloră nu se păte 
despărți de locă de faptul» conservațiunii, căci în ca- 
sulu acesta ar trebui se dicemă că ună comersantă în 
mare, care cumpără mărfuri pentru a le revinde mai 
târziu în detailă, nu e comerciantă. Actulă de a 

transporta mărfurile dă nascere la ună schimbă și mă- 
resce valorea producteloră ca și actulă complexă de a 
cumpăra și a vinde, apoi fiă aceste acte separate unulă 
de altulă seu împreunate, ele constitue o muncă și prin 
urmare adaugă utilitate mărfuriloră. Decă mărfurile ar 
pute fi transportate din America in Europa prin inter- 
vențiunea gândirei, de sigură valbrea bumbacului dela 
Londra va fi totă aceea ca în New-York. Debrece însă 
transportulă adauge mărfuriloră o valbre mai mare pentru 
locuitorulă din Londra ca pentru celă din New-York, 
trebue dreptă cuventă să recunoseemă că și numai sim
plul» transportă face parte din comerciu, debrece ope
rațiunile de a vinde fără a cumpăra, de a cumpăra 
pentru a vinde și a transporta suntă de aceeași natură 
și deși nu suntă esecutate simultană, ele facă totuși 
părți integrante ale aceleiași industrii, care e industria 
comercială. Comerciulă este o ramură a activității ome- 
nescl a cărei desvoltare depinde de aceleași cause ca și 
celelalte industrii și cari aducă aceleaăl fructe. Scopulă 
comerciului nu e cum s’a repetată și se repeteză și adl: 
de a cumpăra eftină pentru a vinde scumpă. Din punctă 
de vedere individuală scopulă comerciului este crescerea 
bunei stări prin schimbuiă său de producte său de ser 
vicii pentru producte, adecă muncă pentru muncă. Co- 
merciantulă, care are aspirațiuni mai superibre, care pre
tinde că atribue mărfii sale o valbre superibră utilități 
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poldQ. Maria Teresia, Acatius Barcsay ș. a. a cercată ți 
s'a convinsa despre adevărata origine a locuitorilor! de 
acjl, precum și despre istoricule comunei Bozediu.

Fapta esie, că Bozediulă e comună mic-ă, de 80, 
multa 100 de lumuri; se vorbesce limba romănescă in 
sala, pentru că locuitorii sunta toți români, cu escep- 
țiunea unui singura Ungur!. Portulă cs-i drepta esie 
unguresc-a, der acesta împrejurare nu ateslă nicidecum 
originea loră maghiară, ci este numai o urmare a fata
lului nobilism! (nemeșug!) de odinioră, căci sciută este, 
că Românului nu-i era ertata odată să porte in acestă 
patriă haine de postava. decât! numai sub condițiunea 
decă era nobila, er cei ce erau nobili, ambițioși fiinda 
de privilegiul! loră, își făceau vedi-bine haine de pos
tava și âmblau in porta unguresc!. pe care ila consi
derau ca pe una semna de distinețiune nobilitară. Stră
moșii locuitorilor! de adi ai Bozediului încă erau „nemeși" 
și ea «nemeși» vedi-bine âmblau in porta unguresca și 
m-estă porta din nefericire a rămasă și la strănepoții loră 
de acum, cari și astădi țină forte multă la titlul! lora 
de „nemeșă11. Etă deră eausa pentru care pe Românii 
din comuna Bozediu ii vedem! diformați prin una po
cită porta unguresca. ceea ce este forte regretabilă și 
ar fi de dorită, ca atâta ei, câtă și confrații loră ro
mâni de prin unele comune învecinate să se grăbâscă 
a'și relua portulă loră națională romănescă, care este 
adevăratul! portă alu strămoșilor! loră.

Credă deră, că până aci am arătată motivul! pen
tru care Românii din Bozediu iși au portulă unguresca 
Câtă pentru aceea, că strămoșii loră au fosta adevărați 
români, nu mai incape nici o îndoelă, decă vomă con
sidera, că cea mai mare parte din locuitorii Bozediului 
suntă de aceeași famiiiă, așa disâ familia Conțesciloră, 
cari toți își tragă originea din comuna romănescă Car- 
penișiu, ceea ce. fundă că localisarea loră în Bozediu nu 
s'a întâmplată tocmai așa de multă, bătrânii și astăzi o 
povestescă, ț|ca faptă aurită dela moșii și părinții loră, 
er mai pe susă decâtă acesta o arată diplomele loră no
bilitare, pe cari și astădi le păstrez! cu scumpătate pe 
fundulă iădii loră, și din cari aprială se vede atâta ori
ginea loră romănescă ,de Cărpenișă*, câtă și titlulă no
bilitară ce li-s'a dată ca Români. Vetji bine, Unguriloră 
«patrioți" nu le cade bine se veaă și adi «nemeși" români, 
fiindă că ei s’au obicinuită a vede pe .nemeșii» români 
cu totulă maghiarisați, căci, într’adevără, fatalul! de „ne- 
meșugă’ pe mulți Români i-a răpită din sinulă nostru, 
der Dumnedeu ea prin tninun" a conservată sentimentulă 
națională ală „nemeșilor!« din Bozediu, care deși este 
puțină cam infectată, der totuși este romănescă. și spe- 
rămă, că respectivulă preotă. d. Augusfină Aldea, prin 
zelulă său va isbuti a deștepta și mai multă consciința 
națională a fiiloru săi sufletesc!, nu numai in inimă, ci 
și in portă și obiceiuri.

Câtă pentru cimiteriulu unguresc!, ale căruia urme 
cjice auctorulă susă dhsului articulă din .Ellenzek», că 
le-ar fi aflată în comuna acesta, eu nu am date positive. 
Am petrecută multă timpă in Bozediu, der cimiteriu un- 
gurescă eu n’am vedută acolo. Se pdte insă să fiă la 
vre-ună mormânt! ori două monumente cu inscripțiune 
ungurescă, pentrucă in Bozediu, mai ’nainte de a se co- 
lonisa acolo Români, au esistată și Unguri; Ungurii a- 
ceștia insă au părăsită Bozediulă și s’au aședată într’unu 
locă din apropiare, alegendu-și ună teritoriu mai frumosă 
și mai fructiferă, unde grupându-se au fundată comuna 
de adi Săbediu (Szabed), er Românii ce erau pe terito- 
riulă Săbediului — cari încă formau ună numără frumu- 
șelă, avendu și chiar și o mică biserică, a căreia clopot
niță o vădusemă acum 6—7 ani—s’au întorsă la Bozediu 
intre confrații loră români, lăsând! Unguriloră frumosul! 
teritoriu ală Săbediului de adî, fiindă că a loră era stă
pânirea și atunci, și puteau să facă ce voră vre, er Ro
mânii s’au grupată in Bozediu, care este ună sală arun
cată intre nisce delurl prosle și puțină fructifere, fiindă 
că așa erau pe atunci împrejurările timpului, precum și 
astădi sunlă.

Afară de aceea, prin comuna Bozediu trecea pe tim- 
pulă acela drumul! de țeră dela Târgul!-Mure.șiului spre 
Câmpiă și până la Clușiu, și apoi sciută este și aceea, 
că locuitorii din jurul! drumuriloră de țeră erau pe tim- 
pulă acela forte îngreunați, fiindă datori să provâdă și 
încuartireze miliția și alți individ! călători ai statului gra

tuită. Împrejurarea acesta abună-semă încă va fi fostă 
unulă din motivele principale, cari au determinată pe Un
guri să părăsesc! Bozediulă și să se așede în Săbediu, 
unde nu aveau să fiă așa multă incomodați, er sarcinele 
publice ale statului le au împinsă câtă numai au putută 
asupra Românilor!. fiindă că ei au purtată totdăuna și 
loru le-a rămasă și astăzi să suporte în prima liniă sar
cinele publice ale statului maghiară.

Adevărul ii despre Siberia.
(Urmare)

Siberia trebue să devină o coloniă agronomică în 
eminentul! înțeleși! ală cuvântului ; embrionii pentru o 
vieță viilăre a țării se află deja înainte de tote în des- 
vollarca putei iloru^agrare prin colonisare continuă, apoi 
în desvoltarea unei organisațiuni solide sociale. Refor
ma pretinde pentru toți Siberianii garanța drepturilor! 
personale, întinderea drepturiloră generale-eetățenesci, 
introducerea procedurei judecătoresc! publice, atragerea 
ee'oră mai bune puteri ale poporului la (activitate pu
blică, seu, cum se esprimă Rusul!, acordarea constitu- 
țiunii- zemstovo, în fine o administrațiune organisată, si
gură. liberă de ori ce volnici! și de spiritul! tutorisării, 
Sub administrațiunea de pănă acuma statulă amploiați- 
loră a rămasă coruptibilă și poporațiunea nu avea nici 
măcar! o umbră de deplină îndreptățire civilă. Cele 
mai grozave stări anormale domniră sub guvernulă de 
patrusprezece ani ală lui Pestei, care a lăsată Siberia 
să fiă administrată de coruptibileiă și despoticul! Tres- 
kin. pănă ce in fine la anulă 1818 a fostă trimes! ca 
revisoră la Siberia Alihailă Speranskji care prepară o 
reformă binecuvântată in administrațiune, dâr firesce se 
opri cu ea la jumătatea drumului, pentru că nu se a- 
flau puteri inteligente între amploiați. Nouele revisiunl 
făcute de atunci încdce Ga 1827, 1846, 1851) dovediră, 
că corupțiunea și esislința unei mulțimi de abusuri în 
administrațiune este nestârpibilă. Abia dela anulă 1870 
incoce a pătrunsă în administrațiune ună spirit u mai 
viu și mai s.nătosă; representanței comunale numite duma, 
i s’au concesu competințe însemnate. In timpul! de față 
popo"ațiunea Siberiei spereză cliiaru că 1 se va acorda 
o autonomia intr’o măsură mai mare, ea spereză mai 
departe în cassarea cangrenei țărei — a deportatiunii. 
Iadrincev însuși a luat parte de mulle-ori la acestă luptă 
in contra acestei sisteme, așa de esemplu prin scrierea 
sa: „Comuna rusescă în jyrinsore și în esiliu,“ 1872.

Re fiăcare ană trecă vr’o 20.000 de criminali fron
tiera Siberiei ; în^ă numai cam a cincea parte din aceștia 
trecă de domiciliabili — jumătatea mai mare o ia la 
sănătosa, cam vr'o 40.000 de individ! se află in stare 
de „vagabundi“ seu „brodiagi“, umblând! mereu încăce 
și încolo, pentru ca în cele din urmă să se sferșescă în- 
tr’ună modă neomenescă. Durata mijlociă a vieței ce- 
loră într’adevără colonisați nu trece peste dece ani, și, 
fiindă că numărulă femeiloră deportate este mică și a- 
fără de acesta poporațiunea cealaltă se feresce, se ingro 
zesce chiar de căsă'oriile cu deportați!, nu pote fi vorba 
de o sporire absolută a -oloniștiloru. Afară de acesta 
deportațiunea costă muită, forte multă, pe stată și pe 
poporațiunea siberiei!. Iadrincev și Petri socotesc! a- 
ceste spese pentru unu singură individă cu celă puțină 
80 de ruble pe ană. Chiar în insula Sachalină a pro
dusă deportațiunea numai forte slabe resultate. Inlrega 
măsură n’a făcută alta decâtă nnu penitenciară (Zucht- 
liaus) din Siberia și a produsă nenumărate stări anor
male, cari apasă greu pe bieta țeră. Să luămă numai 
in considerațiune, că între esilați „vagabiindiP facă ma
rea maioritate. Țâra primesce in locă de lucrători folo

sitori ună proletariat! in massă mare, care fuge de lu
cru și degenerăză totO mai tare. Vieța socială trebue 
să ajungă prin acesta într’o disordine, care aduce mari 
pagube siguranței publice — fârte multe procente din 
crimele, cari le arată statistica Siberiei, cadă pe depor
tați. Cu câtă se va scăpa Siberia de aceste elemente 
necurate, duse acolo cu sila, cu atâta mai multă va 
câștiga ea în privința morală și materială. Deportațiu
nea va trebui să dispară cu încetulă de totă în viâța 
socială a Siberiei; poporațiunea are ună dreptă să pre
tindă acâsta, tocmai așa precumă au fostă îndreptățite 
la acesta coloniile australice. Țâra ^viitorului, ppămen- 
tulu de aură,* nu pote să mai jâce rolulă unui peni
tenciară — acâstă convingere și-a făcută cale chiară 
și în cercurile guvernamentale din Petropole. Ministrulă 
Possiel de pildă se esprimă în memorandulă său despre 
deportațune: »Acfstă mesură a putută se-și aibă moti
vele sale în timpurile mai dinainte; în timpulă de față 
Inse, când Oceanulu celă mare câștigă din ce în ce în
semnătatea unei mări mediterane și când statele vecine 
ale Asiei-orientale mergu iute spre o desvoltare mai re
pede, acum trebue se fiă eliberată Siberia de pata unei 
teri de criminaliști, care pată o apasă greu, decă este, 
ca țera se nu fiă impedecată în desvoltarea ei.“

(Va urma)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

LONDRA, 13 Ianuariu. — Ministrulă de 
esterne Idesleigh a murită subită eri.

BERLINtJ, 13 Ianuariu. — In Reichstag 
continuându-se desbaterea asupra proiectului mi
litară, priuțulă Bismarck ataca fbrte violentă 
oposițiunea Reichstagului, declară de repețite ori, 
că guvernulă ține strînsă la septenată. — Des
baterea se continuă adi.

CONSTANTINOPOLtT, 13 Ianuariu. — 
Scirea „Agenției Havas“ : Pe insula Creta a în
cepută o agitațiune, care se atribue agențiloră 
englezi. Se crede că Auglia vrea să pună mâna 
pe Creta.

BERLINU, 14 Ianuariu. — Reichstagul! a 
amânată votarea asupra proiectului militară pe 
adî. In urma unor! sgomote neacreditate, or
dinală de disolvare a Reichstagului ar fi 
deja gata.

PARISlT, 14 Ianuariu. — Senatulă a alesă 
pe Leroyer președinte cu 194 contra 168 voturi. 
— In cameră președintele a accentuată între vii 
aplause, că Fiancia este atâtă de devotată păcii, 
ca oricare altcineva pe lume. — Deputațiunea 
bulgară pldcă la Roma.

DIVERSE.
Vîrsta suveranilor! lumii.— £tă după almanahulă 

din Gofha. vîrsta la 1 Ianuarie 1887, a șefiloră impe- 
rieloră lumii: Wilhelm, împăratulă Germaniei 89 ani. 
Papă Leo XIII 76. Wilhelm 111, regele Țăriloră de Josă, 
69. Carol III, principele Monacului, 68. Victoria, regina 
Marei Britanii. 67. Petre ală II-lea, împăratulă Brasiliei 
61. Franț losef I. împăratulă Austriei 56. Leopold, re
gele Belgiei, 51. Ludovic 1, regele Portugaliei, 48. Ca- 
rolă I ală României 47. Abdul-Hamid, mare Sultană, 44. 
Uurnbert, regele Italiei, 42. Alexandru III, împăratulă 
Rusiei 41. George, regele Elenilor!, 41. Milan I, regele 
Serbiei, 32 ani. In fine regele Spaniei in vîrstă numai 
de câteva luni.

Editoră : Iacobă Mureșiann.
Redactor! responsabilă Dr. Aure] Mureșiann

primite prin munca sa, nu mai e comerciantă, schim- 
bistu leală, care să dea eehivalentulă pentru ceea ce 
primesce. Ună astfelă de comerciantă este ună antago
nistă, care caută să se îmbogățesc! prin paguba altora, 
ună inimică, care aduce disordinea și răsboiulă in So
cietatea, unde a intrată numai cu condițiunea de a prac
tica morală și a mănține pacea.

Industria comercială s’a esereiată mai întâiu pe 
piață, adecă în raionulă primei grupe a asociațiunei. 
îndată ce s’a recunoscută utilitatea de a stabili ună 
centru de operațiuni de schimbă spre a ușura schim
bul! în natură, evitândă producătorilor! și consumălo 
riloră mergerea dela ună locă la altulu, care aducea cu 
sine o perdere de limpu considerabilă, s’a creată inme- 
diată boltița, după aceea s’au formală succesivă târ
gurile și târgurile de țeră, caravanele, navigatiunea și 
drumurile de feră apară cu multă mai târdiu, cănd 
munca începe a lua proporțiuni mai esfinse. Atunci co- 
merciulă se împarte în două funcțiuni mari: aceea, care 
are de scopă de a împrăștia diversele producte in Iote 
punctele teritoriului națională, adecă comereiulă interior!; 
și ală doilea aceea, care constă în faptul! de a stabili 
între diferitele popore aceleași relațiuni de schimbă, ca 
și intre provinciile aceleiași țări, adecă comereiulă es- 
terioră. Ilustrând! aceste două feluri de comerciu în ta
bloul! citată la începutul! acestei teme, vomă numi co

merciu interior! relațiunile între părțile Transilvaniei 
între sine și comerciu esterioră relațiunile Transilvaniei 
cu vecinii ei.

Basagiulă următor! al! nemuritorului Thiers ne de
monstrez! cu o elocință rară necesitatea relațiuniloră co
merciale în lume și cu deosebire in lumna civilisată: 
«Aruncați privirile, diee el!, în discursul! său asupra re
gimului comercială ală Franciei, asupra zonelor! tempe
rate și vedeți micul! locă ce ocupăm! noi pe suprafața 
globului; avem! t5—16 grade de lățime geografică și 45 
de lungime TOtă Europa... întorceți ună glob! prin 
mână.... inlregă Europa nu e nimic! în raportă cu res
tul! pământului. Ei bine! Ce i a dată Europei Creato
rul!? Stejari, bradi, pășuni, de abia ceva cereale, ani
male mari de statură, der de frumsețe mijlociă, prj când 
din contrâ el! a înzestrată China cu mătase, a dat! In
diei bumbacul!, Thibelului cele mai frum6.se rasse de oi, 
Arabici calul!, Americii metalele prețiose și lemnele cele 
mai fruraose, cele mai admirabile. Cu ună cuvântă : el! 
a dat! în abundanță de Iote celorlalte părți ale pămân
tului. In Europa însă <e se afla superior!?.... Ună sin
gură lucru, omidă! omul! !.... Totul! era inferior! în 
Europa afară de omă, deore'ce ținuturile stâmpărale sunlă 
cele mai favorabile desvoltării organisațiunii omenesc!. 
In țările frigurdse omul! amorțesce ; în țările căldurdse 
el! adOrme în moliciune. Numai aci putea fi omul! tare, 

mare, mândru și ambițios!. De aceea s’a și dus! el! 
să ia totă din aceste ținuturi atâtă de bine înzestrate sub 
raportul! materială; el! a luată Chinei (mătasea, Indiei 
bumbaculă, Thibetului oile, Arabiei calul!, Americei me
talele, lemnele, cu tote aceste lucruri a înfrumsețată el! 
Europa, scumpa sa patriă ; el! a făcută din ea teatrul! 
civilisațiunii; în fine a plecată de nou pe mașini puter
nice pentru a cuceri și civilisa aceste ținuturi depărtate 
unde nu s’a inăscută și dela cari a luată totulă 1“

Acest! pasagiu admirabilă esplică faptul! atâtă de 
bine cunoscută ală enormei diversități în calitățile și pro
prietățile Omeniloră și ale ținuturilor!. Omul! să nasce 
în lume cu o mulțime de trebuințe fisice, intelectuale și 
morale, cari trebuescă neapărată satisfăcute spre a’și pute 
mănținâ esistința sa și a’și perfecționa ființa. Lumea es- 
lernă pusă față în față cu el! posede de asemenea acele 
calități, caractere de diversitate ca și facultățile lui. Pă
mântul! în nenumăratele varietăți de minerale, vegetale 
și animale, eu oceanele sale, cu munții săi, cu huma sa 
roditdre, eu atmosfera, care o înconjură, isvărele de căl
dură și lumină, cari alimentez! vieța pe suprafața pă
mântului, âlă materii abundante puse de Providență la 
disposițiune și spre serviciul! omului.

(Va urma).

frum6.se


Nr. 2 GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Oxirsnl* l» bursa de Viena 
din 15 lanuariu st.

Rentă de aură 5’, . . . 102 30
Rentă de hârtia 5°/,, . . 92 05 
împrumutul!) căilor!) ferate 

ungare ....... 149 50
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorS ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 117 —

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

mișQ............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 —

u 18b 7
Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................ 99 60
împrumutul!) cu premiu

ung....................................120.75
. Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 25 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82 45

, Renta de aura austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 137.70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 847.—
Act. băncel de credita ung. 298.50 
Act. băncel decredita austr.290.10 
Argintula —. — Galbinl

împărătesc) ................. 5.94
I Napoleon-d’orI .... 9.99

Mărci 100 împ. germ. . . 61 95 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.65

Bursn de Buciirescl.

Cota oficială dela 32 Decemvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 92— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 931/a 94bs

» convert. ;6°/0) 861/, 87—
împr. oraș. Buc. (20 ir.) 33— 3—6
Credit fonc. rural (7°/0) 101- - 102—

’ >> >> \.5°/o) • 85>u 86—
» > urban (7°/0) . 98— 99—
• ’ » (6°/o) ■ 91'A 92—
* . ’ (b°/o) ■ «D/s 82—

Banca națională a României 500 Lei------ ——
Ac. de asig. Dacia-Rom. — ——

« • > Națională — ——
Aură contra bilete de bancă 17.60 17.85
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 — 2.03

Cursulu pieței Brașovu

din 14 lanuariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cumf 8,41 V^nd. 8.43

Argint românesc . . . . > 8.40 • 8.42

Napoleon-d’orI .... > 9.94 * 9.98

Lire tureesel ..................... * 11.30 > 11.33

Imperiali......................... » 10.30 • 10.33

Galbeni............................. > 5.92 > 5.95

Scrisurile fonc. >Albina» 100.50 » 101.50

Ruble RusescI................. 116 — » 117.—

Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

Tarifa anuntiiriloro si iBiliiiiilift
I , 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6 
Pentru inserțiuul și reclame pagina a III linia A fi. — cr 10.

BRAȘOVU
în cetate, Strada Vămii Sr. 11. 

clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totă 
comfortulă.

Restaurațiune și hală de bere. 

Oiiinibiisiilii hotelului la eară. 
Uniculu hotelu 

comfortabiu din cetate în apropierea pieței.
1&. BARTHA.

Pentru repeți rI se a c 6 r d ă u r in ă t,6 r e 1 e raba te:
Pentru repețirî de 3— 4 ori . . . . 10"|o

M ÎJ V 5— 8 ii 15°|o
n u H 9—11 ii . . . . 20°|o
11 ii 11 12—15 n . . . . 30° □
V 11 11 16—20 . . . . 40°|o

Dela 20 de repețirî în susu • . . . . 50°io
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.

Avisă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumeraținnei s6 

bine 'oiască a scrie pe cnponnlu mandatului poștalii și numeri! de pe 
fâșia sub care au primitu c|’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și s§ arate și postault.iină. ADMINISTlt. „GAZ. Ut ANS*

IVlersulu trenuriloră
Valabifu dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealft-ButiapeNln și pe linia Teiâișfi-Arsi dit-SSadapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal ii-Biidapesta BSudnpestm -PredeaSfi

Bucurescl

Predealu

TimișO

Brașovfi

Eeldibra 
Apatia 
Agostoufalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișora 
JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelt) 
Teiușfi 
Aiuda 
Vințula de susfi 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiriafi 
Apahida

Clnșiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin t) 
Ciucia 
Bncia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

TrenQ Tren TrenO Treun
accelerat omnlbua omnlbua

(

( 
(

Apaliida
Gliiriș

Cueerdea

Clușin

Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbCu 
Nedeșdu

7.30 Viena 11.10
1.14 Budapesta 7.40
— Szolnok 11.05

1.45 P. Ladiny 2 02
Oradea mare 4.12

2.32 Vărad-Velencze —

Oradia-mare

P. Ladăny 
Bzolnok
Buda-pesta

(
i

Viena

8 24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
1201
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

«03
6 21

2 48
2 56
3 64
4;>l
5 28
t> 56

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10 38
12.20
2 15

I0.551
, 23

3 24

Brașovfi

Timiși)

8.09

l'.U,
2.15
Toi

Nota: Orele de nâpte sunta c.elo dintre liniile grOse.

(

Predeali

Bucurescl

Tren fi 
omuibua

7.33
8.04

Uiora 
Vinț'-ilă de 
Aiudă 
feiuță 
Crăciunelfi
BlașO 
fdicăsasa

Mediașfi 
ilisabetopole 
sigișdra 
Hașfaleu 
tlomorod 
Agostoufalva 
Apatia 
Feldiâra

Trenfl Tren 
de pers, accelerat

TrenO Trenfi 
omnlbua de 

peraone

8.58
9.28

s ;sB

2.
3.58| 7.38
5.28
6.58

3.10

1.55
2.53

3.28
9.35

5 40
9.14
9.24
941

10 19
11.38
12.18 
î.2.51

1.57
3.11
3.40
4 15
4.36
4.58
5.26

2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, Zernescl.

’i'eiușft- i :-iidft-Buda|iesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Tre tO Trend de Trend de Trend Trend
omnlbua omc.bua peradne peradne de peradne omnlbtu

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 ț 4 10 5.45 -- 1
Orăștia 1.01 5.18 Ar:»dft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Pwki) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Baulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfl 6 09 7.37 —
Zara 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 846 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 llia 8 55 9.;8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 .. -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Biski) 10.35 11 07 —
Arad fi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 1 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( _ — 5.12 Vințulă de joșii 12 18 12.29 - -
Bw.dapesta — 1 — I 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — I 6.05 1’eHușft . 1.29 1.41 —

AriMlfi-T8)Haîș6rib 8ia*es*5a (Piski) PetroșenI

Trend Trend de Trenu Trend de Trend Trend
omnlbua persane mixt peraone oninibni mixt

ArtuJfi 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulfl nou o,19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6inelh-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Tlmișidra 9.02 — 9.08 IPetroșeni 3.37 — 7.12

Tim Iș6 i*u-A r ad ft Petroșeut—Simeria (Piski)

Trend de Trend de Trend Trend Trend Trend
perndne peradne oumibus de pera. omnlbua mixt

TitnișAra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — _ Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Ciivadia 11.25 — 7 37
Vtnga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh | 8.36 — 6.23 Hațegă , 12 42 — 9 01
Z radulă nou | 9.11 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arodfi | 9.27 ___ 8.17 Btnserlp 1 53 — 10.31


