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Brașovu, 12 Septemvre 1886.
De când domnesce militarismul^ în Europa, 

popârele nu se mai potu bucura de pace. Causa 
este, că ună stată vrea să întrâcă pe altulu prin 
sporirea armatei și prin înarmarea și echiparea 
ei. Se pare că pacea nici n’are adi altă menire, 
decâtă a lăsa timpu puteriloră ca să se pregă- 
tâscă pentru răsboiu. Acăsta pregătire fiindă îm
preunată cu enorme cheltuell ârășl se pare, că 
popârele numai pentru aceea mai muncescă as- 
tădî, ca să pâtă plăti sumele colosale de cari au 
lipsă guvernele pentru a susțină concurența, ce 
le-o impune militarismul^.

Nu trece unu ană ca miniștrii de răsboiu 
să nu se presenteze înaintea țăriloră cu nouă 
pretensiuni. Aci se schimbă sistemulă tunuriloră, 
aci alti pusciloră, aci e vorba de fortificațiuni, 
aci de construirea de corăbii de răsboiu și de 
drumuri de feră strategice. Pretensiunile mergu 
pănă în Infinită și atașații militari ai diferiteloră 
state sciu să raporteze, după fiecare manevră la 
care asistă, guverneloră lord, că au mai desco
perită aci la Francesi, aci la Germani, aci la 
Austriac!, câte o îmbunătățire, care trebue nea
părată să se introducă și la denșii acasă, ca să 
nu remână îndărăptă.

In timpulă din urmă a eșitu la lumină ună 
nou sistemă de pusei de repetițiă, cari au avan- 
tagiulu de a pută fi încărcate deodată cu mai 
multe cartușe, ce se slobodă una după alta. Ger
mania și Francia își înarmăză acum pe întrecute 
armatele loru cu acestă nou sistemă, de pusei. 
De aici urrnăză, că Austro-Ungaria, vrendu să 
țină pasă în armarea oștirei sale cu celelalte 
puteri se vede constrînsă de a introduce și ea 
noulă sistemă de pusei în armată.

Contribuabilii din monarchia nâstră au și 
fostă avisați de cu vreme, că voră avă să aducă 
nouă jertfe, spre a face posibilă introducerea 
pusciloră de repetițiă. De d.eci de ani se totă 
muncescă miniștrii de finance din cele două ju
mătăți ale monarchiei spre a „restabili echili- 
brulă“ în financele statului, dăr de câteori credă 
că ar fi aflată cheia, care să-i pătă conduce la 
ună asemenea resultată, vine câte o nouă pre- 
tensiune „nedelăturabilă“ și restărnă toți calculii 
loră. încă nici nu suntă plătite spesele, ce le-a 
causată introducerea sistemului „Werndl“ în ar
mata năstră și eată că acum se ceră alte multe 
miliăne pentru schimbarea pușciloră în pușcl de 
repetițiă și aceste miliăne trebue să fiă încărcate 
în spinarea contribuabililoru, pentru că visteri- 
ile din Viena și din Peșta nu dispună adi de 
nici ună fondă de reservă, cum dispune de 
esemplu Germania.

S’a încinsă în foile oficiâse și neoficiâse o 
dîscusiune în privința sumei, ce-o va recere îm
bunătățirea pusciloră. Părerea generală este, că 
puscile cu repetițiă voră costa, fiindă introduse 
atâtă în armata de liniă câtă și în cea terito
rială , celă puțină vre-o 50—60 de miliăne flo
rini. „Corespondența politică“ vorbesce numai 
de 15 miliăne, dăr ună oficiosă din Pesta cal- 
culăză, că acăstă sumă nu ar ajunge nici mă- 
cară pentru armata permanentă, care are nece
sitate celă puțină de 733,230 de pusei. Soco 
tindă o pușcă numai cu 40 florini, resultă nu
mai pentru armata de liniă o cerință de 30 mi
liăne florini, ca să pătă fi provădută cu pusei 
repetităre.

Câtă pentru necesitatea întroducerei acestui 
sistemă de pusei nici nu va mai pută fi discu- 
siune în delegațiuni, îndată ce ministrulă de răs
boiu imperială va constata, că tăte armatele sta- 
teloră mari s’au decisă a înarma infanteria loru 
cu astfelă de arme perfecționate.

In asemeni împrejurări bieții contribuabili 
voră trebui să satisfacă cu resignațiune și aces
tei cerințe, aducendă nouă jertfe pentru sigu

ranța monarchiei. Nu-i vorbă, popărele Austro- 
Ungariei nu s’au retrasă niciodată dela asemeni 
jertfe , dăr ar însemna a ascunde adevărulă dăcă 
nu amă recunăsce, că acăsta li se face din di 
în di mai grea.

Nu ne putemă asemăna noi nici cu Germania, 
nici cu Francia, unde se face fărte multă și 
pentru îmbunătățirea stărei materiale a popora- 
țiunei, așa că îi este mai ușoră a suporta sar- 
cinele budgetului militară.

In monarchia năstră din nenorocire n’amă 
sâmțită pănă acuma ca guvernele să se fi îngri
jită și de starea materială a popâreloră cum se 
cuvine. De aceea (ficemă și noi, ceea ce dicea 
(filele aceste ună diară boemă:

Dăcă administrația de stată se va îngriji de 
înaitarea spirituală și materială a națiuniloră din 
monarchiă, atunci aceste voră suporta încă sar
cini și mai grele, dăcă nu, atunci ele voră fi 
îmbrâncite deja de povara sarcineloru, ce trebue 
să le părte a^i.

Pressa și crisa bulgară-
ț)iarulă rusescă „Novosti“ scrie despre 

crisa bulgară următârele:
„Singura recompensă a Rusiei pentru nenumăratele 

jertfe ce le-a adusă ea in interesulă poporeloră balca
nice pâte și trebue să fiă numai, ca aceste popore eliberate 
de Rusia celă puțină să nu servâscă apusului ca armă 
în contra Rusiei. Rusia are ună dreptă a cere acesta, 
și acesta o și pâte dobândi. Dăcă cei din Sofia credă, că, 
grațiă sprijinului din partea Angliei și Austriei, va suc
cede domniloră Stambulov și Mutkurov de-a împiedeca 
împlinirea acestei pretensiuni a Rusiei, atunci se amă- 
gescă acolo fărte. Dupăce Rusia a sciută să o ispră- 
vescă cu Battenbergulă, va fi în stare a face același 
lucru și cu aderenții lui. Interesele vitale ale Rusiei o 
pretindă acesta".

„N. fr. Presse“ scrie cu privire la atitudi
nea Germaniei în cestiunea bulgară:

„In sînulă poporului germană se simte fărte viu 
trebuința de a se justifica politica Germaniei în cestiu
nea bulgară, dăr decă acăstă justificare nu consistă, de- 
câtă în articululă din urmă ală fâiei ,NordI. Allg. Zei- 
tung«, atunci îndoiăla nu se va delătura, dăcă a fostă 
de lipsă ca Germania să cedeze Rusiei în așa măsură. 
Organulă oficiosă dice, că Rusia n’a cerută dela Germa
nia nici o concesiune. Acăsta păte să fiă adevărată, și 
pâte că Germania a făcută concesiunile fără să fi fostă 
provocată.

„Dăr acăsta nu schimbă nimică din starea lucrului. 
Din contră articululă confirmă numai că cei din Berlină 
au lucrată cu considerația la Rusia și [nu pentrucă ar 
fi convinși că politica inițiată este cea mai bună. Nu 
de multă tfiarulă »Post< a (fisă, că politica germană ar 
fi fostă pâte [altfelă, dăcă s’ar fi putută basa pe aceea, 
că Anglia va păși energică față cu Rusia. „Nordd. Allg. 
Zeit.< cjice aceeași mai lămurită. Acăstă fâiă declară, 
că situațiunea ar fi deja cu totulă alta atunci, când s’ar 
sci, că Anglia caută ună aliată, care cu ea împreună să 
se opună întrărei trupeloră rusescl în Bulgaria.

„In acăstă declarațiă este cuprinsă mărturisirea, că 
actuala cedare a Germaniei față cu Rusia nu este fruc- 
tulă amiciției, ci ală necesității. Ceea ce înse nu pu
temă înțelege cu mintea nâstră politică este causa, pen
tru care esistă acăstă necesitate, mai alesă dupăce »Nordd. 
Allg. Zt.< asigură astădi pentru a decea âră apreaLă, că 
între cele trei împărății domnesce cea mai deplină în
țelegere.

>Raportulă dintre cele trei puteri a ajunsă a fi o 
mare enigmă, pre care nimeni nu o mai înțelege. Nici 
în Italia nu o înțelegă, precum arată articululă publicată 
de Bonghi în „Nouva Antologia*. Nu e mirare, dăcă 
politicii italian! se întrăbă, că âre ce să facă adi Italia, 
și ce folosă ar aduce amiciția ei pentru Austria și Ger
mania?»

Contele Apponyi câtră alegători.
La 19 Septemvre, contele Albert Apponyi făcu o 

dare de semă înaintea alegătorilor^ săi din Iaszbereny.
In văra acăsta, dise oratorulă, multe lucruri s’au 

întâmplată, care nu suntă nici salutare nici folositâre 
națiunei nâstre. Incepă cu afacerea Edelsheim-Ianski. 
In interpelarea mea adresată ministrului președinte în 
sesiunea trecută am (fisă, că armata nu e permisă să 
încorporeze astfelă de idei, care stau în contradicere cu 
dreptulă publică ală patriei nâstre, și să aibă astfelă de 
spirită, care stă în contrazicere cu simțămintele națiu
nei, ci dorescă ca armata să rămână o instituț.iune co
mună. Dorescă totodată, ca să fiă adusă armata în 
armoniă cu spiritulă publică ală națiunei ungurescl și 
cu simțămintele acesteia. Și dela acestă punctă de ve
dere nu mă voiu abate. N’am luată parte nici la adu
nările poporale, pentrucă acea mișcare nu putea duce 
la altceva, decâtă să întărâscă neîncrederea contra ar
matei ca instituțiune și să promoveze nisuințele contra 
comunității armatei. Din punctulă de vedere ală parti
dei independente trebue să încuviințeză acestă mijlocă 
căci nu esistă nici o partidă în acăstă țâră, care să 
pacteze cu astfelă de elemente, cari nu s’au împăcată 
deplină cu constituțiunea țerii seu cari conspiră con
tra ei.

Ce privesce resolvarea ce sa dată cesjtiunei arma
tei prin autograful^, regescu, mărturisescă sinceră, că eu 
ași fi dată altă stată corânei. Constată, că autografulă 
este ună faptă îmbucurătoră, întru câtă din elă reese 
acea zelâsă alipire cătră constituțiune, ce o dovedesce 
gloriosulă și înălțatulă nostru monarehă și rege ; spiritulă 
armatei nu pote fi altulă decâtă ală comandantului ei 
supremă. Sub acăsta din urmă enunciațiune însă nu 
să pâte înțelege decâtă spiritulă monarchului, care pâr- 
tă pe capulă său corâna ungurâscă și care a jurată pe 
constituțiunea ungurâscă. In acestă sensă autografulă 
regescă e de mare însemnătate.

De aci însă nu urmâză, că problemele nâstre privi- 
târe la armată s’au terminată. Datoria nostră e ca spi
ritulă părții ungurescl a armatei să se apropiă de sim
țămintele națiunei ungurescl, cultivândă oficerl unguresc!. 
De altmintrelea consideră ca înlăturată pericolulă unui 
coflictă între națiune și armată, care ar periclita cele 
mai înalte interese de esistență, Ună greu noră, care 
anunță periculă, plutesce peste Europa, amenință în 
prima liniă monarchia nâstră, dâr și mai multă patria 
nâstră. In contra acestui periculă amenințătoră puterea 
nostră armată e singurulă scută.

Cu durere trebue s’o spună, că ultimele eveni
mente au deșteptată în noi o mare neîncredere cu pri
vire la ună factoră ce ne obiclnuiserămă ală privi ca 
ună sprijină sigură ală monarchiei nâstre, cu privire la 
aliații noștri Germani. Deducă din ultimele evenimente, 
că ar fi o sinamăgire a conta pe acăstă alianță. Diplo
mația germană protegiază nisuințele puterei dela nordă, 
care pericliteză interesele nâstre. Numai pe propria 
nostră putere putemă conta, pe Austria și pe dinastiă, 
factorulă tăriei și solidarității interne, cu care nu e bine 
să înăsprimă conflictele.

In legătură cu acesta să vorbescă despre natura 
încurcăturiloru orientale. 0 crisă îndoită ne amenință: 
periculuhl că întinderea Rusiei periclitâză posițiunea de 
mare putere a monarchiei nâstre, și pericolulă că Rusia, 
sprijinită de nisuințele panslaviste ale poporațiuniloră 
slave de acolo, transplantâză în propria nostră țâră acelă 
venină, care formeză ună motoră principală ală nisuin- 
țeloră sale d’a-șl întinde puterea Politica nâstră es- 
ternă n’are altă problemă, decâtă să împedece pe Rusia 
a se înțeleni în peninsula balcanică și popârele d’acolo 
să-și păstreze libertatea și independența.

Der ceea ce s’a întâmplată în Bulgaria stă în con
trastă cu acestă direcțiune și pericliteză siguranța mo
narhiei nâstre. Prin acâsta Bulgaria devine satrapiă 
rusescă. Căci dăcă disgrația Țarului e de ajunsă să 
răstorne ună principe de pe tronă, atunci oricine ar fi 
prință în locu’i nu pâte fi decâtă ună instrumentă ală 
Rusiei.

Acăstă politică esternă, care șl-a luată punctulă de 
plecare dela Skiernevice, e în contra intereseloră nâstre 
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și dâcă națiunea ungurâscă nu vrâ să abdică de vii- 
torulă ei, monarhia dela posiția sa de mare putere, spre 
a întâmpina ună răsboiu, pe care ar trebui sS-10 pur- 
tămă în cele mai nefavorabile condițiunî, atunci trebue 
să ne reculegemă și să ceremtî o radicală schimbare a 
acestei politice, care nu e politică de pace, când ea 
permite unei puteri ce ne concurâză să pășâscă pe acea 
cale, pe care mai curândă său mai târdiu va trebui să 
ne ciocnimă. Acâstă politică ne duce sigură la răsboiu 
și deci nu o mai putemă permite, pentru că stă în contra
zicere cu chemarea istorică a națiunei ungurescî: d’a fi 
acâsta o stâncă în care să se sfărîme pericululă ce ame
nință din ostă.

Oratorulă încheiă arătândă desavantagele ce le 
aduce țării legea municipală și criticândă situațiunea 
financiară. îndemnă apoi petâte elementele oposiționale 
să lupte la alegeri spre a răsturna guvernulă.

Călătoria ministrului Sturza.
Cetimu în „Pester Lloyd.“ de Marți:
Ministrulă română de esterne, d. Sturza, care apă

ruse la manevrele din Galiția ca să salute pe monarhnlă 
nostru în numele regelui Carolă, a petrecuLă în săptămâna 
trecută câteva dile în Berlină și Ia întorcere a dată prin 
Viena. Ministrulă română de esterne trebue că în acâstă 
călătoriă a avută în vedere ținta, d’a se informa în Ger
mania și în Austro-Ungaria despre situațiune, și nu ne 
îndoimă că a avută ocasiune a afla, cu câtă stimă și 
recunoseință se vorbesce pretutindenea despre atitudinea 
de totă demnă, ce a observat’o regatulă română în cur- 
sulă întregei durate a crisei bulgare.

F6ia ungurescă vorbesce apoi de atentatulă 
contra d-lui Brătianu, condamna acestă atentată 
și turburările pricinuite de cetele ce au năvălită 
în redacțiunile pressei oposiționale, precum și a- 
gitațiunile acesteia contra guvernului, cordnei și 
dinastiei, care au înăsprită opinia publică în Ro
mânia. D-lă Sturza, dice „P. L.“, s’a putută 
convinge, că și în Ungaria a produsă consterna- 
țiune atentatulă, deși ea ar av6 să se plângă de 
atitudinea d-lui Brătianu în cestiuni economice.

Revolta din Madridtt
Revolta era să se facă în Barcelona, dâr mai târ- 

Ziu s’a preferită Madridulă. Din Madridă vine următorea 
depeșă: La 7 c. pela 12 ore noplea s’a revoltată infan
teria din casarma St. Gil și a dărîmată Zidurile ce o des ■ 
părțeau de cavaleriă. Rebelii au rănită pe trei ofițeri, 
apoi vr’o 300 soldați au alergată în stradă strigândă: 
„Trăiâscă Republicai* Alte trupe au trasă focuri asupra 
rebeliloră. Aceștia au pusă mâna pe linia de sudă, der 
fură goniți de acele trupe. Generalulă Vellarde, nevoindă 
să mărgă cu rebelii, a fostă rănită de morte, âr colone- 
lulă de artileriă, cornițele Mirasal, a fostă ucisă. Patru- 
ZecI de insurgenți au silită pe șefulă de stațiă să le dea 
ună trenă separată cu care au fugită. A plecată ună 
altă trenă în găna fugariloră. Panica e mare.

Corespondentulă Zarului »Neue Freie Presse“ a 
avută o convorbire cu președintele Camerei spaniole, d. 
Martos, la care a asistată din întâmplare și ambasado- 
rulă spaniolă din Parisă. Președintele a Z>să între altele: 
Liniștiți opinia publică. Ultimulă evenimentă din Ma
dridă n’are nici o importanță politică. Nu e o adevă
rată revoltă militară, ci numai o conspirația nereușită a 
vre-unui căpitană; soldații acestuia au făcută gălăgiă fu- 

gindă din casarmă, apoi s’au împrăștiată văZândă că nu 
găsescă nici ună ecou. Ei îșî aruncaseră puscile și să
biile pe stradă. Generalii suntă credincioși, ca și grosulă 
armatei. Nu se sciă bine, dâr conspirația pare a fi 
avută intenții republicane, însă populația n’a secundat’o 
de locă.

Ambasadorulă a Z:să: Am văZută multe depeșe, 
primite de Spaniolii de aici, în care se spune că popu
lația e indignată contra conspiratoriloră.

D. Martos a mai adăogată că nu s’au simțită pre
gătiri pentru aceste turburări și că a trecută timpulă re- 
voluțiuniloră în Spania, deore-ce poporulă e sătulă de 
veclnice disordim. In Spania poporulă se bucură de 
libertăți destule.

SOIRILE DILEI.
Au sosită în Pesta doue note ale guvernului aus

triacă, una privită re la cestiunea vămii pe petroleu, alta 
privitore la celelalte amărunte ale pactului. Deorece a- 
cesle răspunsuri nu dau basă comună pentru continua
rea trădăriloră asupra pnncteloră de diferență pendente, 
nu e probabilă o apropiată întrunire a conferinței vamale 
austro-ungare.

—x—
Intr’o conferință a partidei independente și dela 48 

Geza Polonyi a arătată că va interpela în cameră în a- 
facerea incidenteloră dela primirea prințului Alexandru 
de Battenberg în Pesta și dela demonstrațiunea studenți- 
loră înaintea consulatului rusescă. Polonyi va interpela, 
că cu ce dreptă ministrulă Kalnoky se amestecă în afa
cerile interne ele Ungariei, cerând să se împedece o pri
mire a prințului. Șefulă detectiviloră, când a provo
cată pe studențl să nu demonstreze, avea în mână o te
legramă dela Kalnoky. Va mai interpela și asupra pe- 
depsirei studențiloră, care s’a făcută la avisulă ministru
lui Tisza. Gabrielă Ugron va interpela asupra encicli
cei papale, er luliu Gybrffy va interpela in afacerea în
călcării granițeloră de lângă Bucovina și România.

—x—
Representanții căiloră ferate austro-ungare, după 

ce au espusă motivele cari ’i face să nu se folosescă de 
denunțarea tarifului unionistă, au cerută guverneloră din 
Austria și Ungaria să aprobe continuarea tarifului unio
nistă. »Cu modulă acesta, Zice „Fremdenblatt", s’a fă
cută primulă pasă pentru mai bune raporturi între Aus
tro-Ungaria și România; rămâne acum să vedemă, dâcă 
acestă pasă va avea vr’o înriurire și asupra relațiuniloră 
politico-vamale între ambele state.*

—x— -r
Din partea armatei comună austro-ungară va asista 

la manevrele române d. generală Bernard și d. locote
nentă Goertz.

—x—
Ună »patriotă* din comuna Suciacu se află forte 

îngrigiată din causa relațiuniloră dușmănose, în cari 
Zice că s’ară afla naționalitățile din comuna sa și în nu- 
mărulâ mai nou ală lui »Ellenzek« învinovățesce pe con
ducătorii poporului, că nu suntă destulă de stricți față 
de poporă, care »astăZI bombardeză ferestrile scdlei de 
stată, mâne va cuteza — precum s’a mai întâmplată a- 
câsta — a amenința cu răsturnare statulă țărei unguresl 
și a se ocupa cu negurosulă chipă ală Dacoromânimei*. 
— Patriotului se vede că frica de coleră i-a pricinuită 
ferbințeli la capă.

—x—
Din Miercurea i se scrie Ziarului „Sieb. Deutsch. 

Tgbltt.* »O patrulă de financl a dată la 8 Septemvre n. 

lângă muntele Frumosă peste ună nou transportă de 16 
porci, celă treceu ca contrabandă din România 4 inși. 
Contrabandiștii au luat’o la fugă, âr patrula a împușcată 
după ei omorândă pe unulă, care se Zice că nu era vi
novată, pentrucă venea dela stână și a însoțită pe drumă 
pe contrabandiști.* — .Frumdse* măsuri d’a se ’mpe- 
deca contrabandele; în glonț! găsescă Ungurii singnrulu 
mijlocă d’a le stîrpi! Câtă civilisațiă !

—x—
Guvernuliî rusescu a înființată carantină pentru per- 

sânele și mărfurile din Austro-Ungaria.
—x—

Miercuri în săptămâna trecută s’a începulă funda- 
țiunea statuei lui Ovidiu, care va fi așeZată în pieța 
Independinței din Constanța, în Dobrogea. Statua e su
perbă ca execuțiune și ca artă, ZIce .România,“ și va 
fi rădicată pe la finele lunei Octomvre. Statua va avea 
6 metri și 10 centimetri înălțime dela pământă.

—x—
Cetimă în »Fremdenblatt*: »Edificiulă redacțiunei 

nostre a fostă în Zilele acestea teatrulă unui atentată. 
Contele Paul Festetics jun. cu care acum câteva luni 
s’a ocupată o notiță reprodusă în foia nostră și în alte 
foi din Viena după diarele ungurescî, apăru într’ună 
timpă, căndă localitățile redacțiunei erau închise, în lo
cuința privată a d-lui redactoră Iosifă Regnier, ce șede 
în acestă casă, și după ce a adresată fâiei cele mai 
obraznice insulte, lovi cu pumnulă în față pe bătrânulă șî 
bolnavulă redactoră. Dlă Regnier îi întorse imediată 
lovitura și nulă său, care alergă din odaia laterală, a- 
runcă pe ușă afară pe contele. In contra atentatorului 
s’a făcută arătare.*

—x—
„Divina Comedia11 alui Dante e oprită de minis- 

terulă tureescă, în urma unui avisă superioră, a întră 
în Turcia, sub motivă că acâstă lucrare îșî bate jocă 
de tote religiunile.

Congresul ti studenților!! din România.
Diarulă »Tulova* din Bârladă spune, că în tot timpul 

câtă a durată ședințele congresului, orașulă Bârladă era 
ca într’o sărbătdre. Se observa o mișcare în continuu de 
diminâță pănă în sără, așa încâtă tâte afacerile erau lă
sate la o parte. Ședințele congresului au fostă visitate 
de sute de persdne și din toJLă ce are orașulă mai inte
ligentă. Bârladulă a rămasă încântată de frumdsa pur
tare a tineriloră săi âspeți, care n’a lăsată nimică 
de dorită.

Cu ocasiunea banchetului dată de primăria orașului 
Bârladă, în onârea studențiloră universitari în Ziua de 
8 Septemvre, s’a oferită d-lui Marină Dumitrescu, stu
dentă în litere și filosofîă, dela universitatea din Bucu- 
reșci, o frumosă cunună de stejară, precum și ună oro
logiu de aură, din partea unui mare numără de cetă
țeni Bârlădenl din tote ramurile societății, asemenea și ună 
mare și frumosă buchetă de flori de cătră comitetulă de 
recepțiune pentru sentimentele religiăse și naționale, ma
nifestate prin conferința d-sale ținută conformă programei 
congresului despre „Mișcarea Româniloru sub Horia.“

In ultima ședință a studențiloră în urma tragerei 
la sorți a orașului, în care se va ținâ ală 8-lea con- 
gresă la anulă viitoră 1887, sorții au destinată pentru 
acestă finită orașulă Craiova, capitala Olteniei.

FOILETONU.

STAFII.
O credință populară ne spune, că dâcă cineva voia, 

în vechime, să ’șl dureze o casă, trebuia, pentru ca ea 
să nu se dărîme, să ia pe furișă umbra, seu mai bine 
Zisă măsura corpului unui omă și s’o Zidescă în pivniță.

Omulă, căruia i se lua umbra, după șâse săptămâni 
înceta să mai viețuiescă, și sufletulă lui, trecândă în piv
nița casii, se transforma în stafiă și casa atunci se în
țepenea așa de tare pe umerii ei, încâtă nu mai avea 
habară de nici o vijeliă și trăia câtă lumea.

Trebuia însă, ca stafia să nu-șl piarZă puterile, se 
fiă îngrijită bine, dându-i-se în fiăcare seră mâncare în- 
destulătore și vinuri vechi și neoțătite.

Dămă aci trei anecdote asupra stafiiloră din acele 
vremuri depărtate.

*

Pe la anulă 1840, locuia în Câmpu-Lungă Postel- 
niculă Gavrilă O...

Avea mai mulțl copii, între cari ună băiată și o 
fată, gemeni, erau încă în leagănă; pe lângă ei mai avea 
din păcate și o stafiă în pivniță.

Era în Ziua nunții fetei celei mai mari a Postelni
cului. Slugile, zăpăcite, uitaseră să ducă Coconei, după 
cum îi Ziceau dânșii, mâncarea și vinulă obicinuită.

Pe când se făceau cununiile tineriloră, niște țipete 
îngrozitore, ce veneau din odăița copiiloră, încremeniră de 
spaimă pe toți cei de față.

întâia clipă de groză trecândă, toți se repeZiră în 
odăița gemeniloră și acolo Zăriră, plecată pe corpulă golă 
ală copiiloră, ună țigană despoiată, cu ochii bolboșați și 
sângeraticî, cu părulă vîlvoiu și lungă pănă la călcâie, 
sugândă cu buzele-i scârbâse din sângele caldă și dulce 
ală nevinovateloră ființe.

Intr’o clipă fu prinsă și legată, cu tote opintirile și 
casna ce ’și deduse să scape.

Când se uitară bine la dânsulă, recunoscură pe ună 
țigană, dispărută de multă din laia de robi a boerului, 
care, ca sâ scape de muncă și să trăiâscă după pofta 
inimei, profitase de credința omeniloră și se făcuse 
stafiă.

*

Mai mulți ofițeri de suita caimacamului Vogoride, 
fiindă trimiși în misiune la Bucuresci, după o Z> de cale 
obosiți, setoșl și c’o fome cumplită în stomacă, poposiră 
pe sâră la mănăstirea Neamțului.

Dupăce odihniră puțină, văZândă că prâ sfinții că

lugări u’au nici gândă să Ie dea să mănânce, cerură să 
le puiă masa.

— Vai! strigară sfinții înspăimântați, nu putemă să 
vă dămă nimica de mâncare.

•— Și pentru ce?
— In pivniță, sfirșiră clănțănindu-le măselele și 

tremurândă din tote mădularele, e stafia!...
— Ei, ași!... Z'se unulă din oficerii prin gândulă 

căruia, precum și prin ală camaraZiloră săi, trecuse idea 
că popii din sgârceniă nu voră să le dea de mâncare.

Dupăce se sfătuită între dânșii, unulă din ei Zise:
— Părinte chelară, dă-ne cheile să ne aducemă noi 

de mâncare....
— Domne Sfinte!., strigară îngrijiți, ce vreți, să vă 

omăre?....
— Taci, părinte, și dă cheile !
Popa dede cheile, cari îi zăngăneau în mâni de 

frică, er oficerii luândă luminările de pe masă și sco- 
țândă săbiile, porniră rîZendă pe ușă, pe când bieții 
popi turnau la mătănii una și una.

Ajungendă la pivniță deschiseră chepengu și In
trară.

De odată o suflare puternică le stinse luminările și 
o droiă de cărămiZl curse ca plâia pe capetele loră.

Oficerii, uimiți câtva, înaintară, cu sabia înainte, în
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Ultime soiri.
Constantinopolă, 21 Septemvre. (Cale indi

rectă.) Singurulu faptu vrednică de semnalată 
și a cărui transmisiune directă a fostu oprită de 
censură, este că Sultanulil, contrară cu ceremo- 
nialulu fixată mai înainte, n’a primita eri pe du
cele de JEdimburg după debarcarea sa. Sultanulu 
s’a scusatu prin tenărulu său fiu, care a spusă 
că tatălă său suferea de ună reumatismă acută. 
Audiența va avea locă probabilă astădi. Se 
scie de altminteri că audiențele și invitările Sul
tanului Abdulă Hamid suntă totdăuna obiectulă 
amânăriloră succesive- Astfelă mai deunăzi ună 
ministru streină și-a veȚutu amânată audiența sa 
de șăpte 6rl. Să pretinde că astrologulă pala
tului a făcută o prezicere sinistră pentru casulă 
în care Sultanulă ar contraveni acestei reguli.

Viena, 22 Septemvre, „Noua Pressă Li
beră11 semnalăză înarmările formidabile ce se facă 
în Anatolia. Erzerum e complectă fortificată; 
ală patrulea corpă de armată e mărită cu 2 
regimente de cavaleria și cu 2 regimente de ar- 
tileriă.

Roma, 22 Septemvre. — Ministrulă marinei 
a hotărîtă construirea a 6 monitdre.

Londra, 22 Septemvre. — In Camera Co- 
muneloră lord. R. Churcliill, răspun^ândă la o 
întrebare a deputatului Cremer, spune că guver
nulă nu va esita a convoca în modă estraordinară 
parlamentulă, dăcă politica orientală, în interva- 
lulă sesiuniloră, ar necesita adoptarea unoră re- 
soluțiuni importante. Guvernulu, adauge elă, 
cunâsce starea seridsă a lucruriloră actuale, stare 
ce p6te face ca afacerile Bulgariei să devină cri
tice, dăr crede că p6te avă 6re-care dreptă a 
reclama încrederea parlamentului pentru tratarea 
dificultățiloră existente. Scopulă principală ce 
urmăresce guvernulă în tâte cestiunile europene 
este de a susțină concertulă puteriloră, pentru a 
mănțină pacea Europii.

Constantinopolă, 22 Septemvre. Circulă scirea 
că marele duce ereditară ală Rusiei va visita în 
curendu pe Sultană.

Londra, 22 Septemvre. Camera Comuneloru 
a respinsă bilulă Parnell prin 279 voturi contra 
202. Deputatulă irlandesă Dillon a declarată 
că se va duce în Irlanda să îndemne pe arendași 
la resistență D. Hicks-Beach, secretară pentru 
Irlanda, a dată să se înțelăgă că parlameutulă 
ar pută fi convocată în curendă pentru, a vota 
o lege de coercițiune. ț)iarele consideră situa- 
țiunea în Irlanda ca fărte .gravă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

MADRIDtl, 24 Septemvre. — Capii cons- 
pirațiunei de Duminecă, generalulă Villacampi, 
căpitanulă Gonzalez au fostă tăcuți prisonieri. 
Propaganda antimonarhică, condusă de deputa
tulă Salmeron, continuă.

Dare de seină publică.
In comuna T. Santău (Selagiu) s’a ținută la 30 

Aug. a. c. adunarea generală a Reuniunei femeiloră ro
mâne selagiane la olallă cu a Despărț. XI ală Assoț. 

mai multe direcții. Lupta ținu încă câtăva vreme pănă 
ce ună țipetă răsună într’ună colță.

— Iartă-mă, cocone, că nu mai facă, să mai audî 
și îndată eșî la ivelă o namilă de țigană dusă de ceafă 
de oficerulă care-lă prinsese.

Sărmanii călugări, cari obosiseră, făcendă la mă
tănii, începură să rîdă printre lacrămî, și unulă din e- 
vădendă pe țigană, dise:

— Uite mă!... Gheorghe!... Ce mai faci?...
Stafia era ună Țigană mănăstirescă.
Chefulă oficeriloră ținu trei dile și trei nopți, după 

cum Qice povestea, și călugării de bucuriă că scăpaseră 
de stafiă, uitară de slujba bisericei și se chefuiră așa de 
bine, încâtă durmeau duși, unulă peste altulă, pe 
sub mese.

*

In colțulă dintre strada Dămnei și calea Victoriei 
din București era mai acum cinci-deti de ani o eâr- 
ciumioră.

De cum se însera, bietulă cârtiumară nu mai putea 
să vem}ă nici pică de vină, din pricina stafiei din pi vi 
niță, care se pripășise de câtva timpă și care îi sleise 
totă ce bruma agonisise.

Desnădăjduită, într’o di, își luă inima în dinți, în
chise prăvălia, își încărcă pușca bine și cu tăte că tre

Transilvane pentru liter. și cult, poporului română, cu 
care ocasiune s’a arang’ală in sera acelei dile ună bală 
împreunată cu sorțire de obiecte în folosulă fondului a- 
mintitei Reuniuni.

Conformă apelului, emisă la timpuiă său, călră on. 
publică prin subscrisulă Comitetă locală de primire, au 
incursă bani și obiecte pentru scopulă indicată dela ur
mătorii binefăcători:

Prin d. colectante Teodoră Medanu, învăț, și cant 
în Hotoană, dela p. t. domni și dămne : Ioană Ciuleană, 
proprietară în Băbeni 1 fl; Maria Malinașiu, învățătorăsă 
în Băbeni, ună fundă de perină; Vincente Tamașianu, 
notară în Cuciulata 50 cr.; d-ra Ana Gîțiu din llănda 
mare ună fundă de perină și o șervetă; Ioană Besenski 
neguțătoră în Lăpuș. ung. 50 cr.; apoi din Căp. Mănăș- 
tură: d-ra Regina Iuga ună ștergară și 50 cr. ; Alesan- 
dru Culceriu, medică 1 fl.; Ana Bobă Hangea o catrință 
și d-ra Maria Anca ună ștergară. Vasiliu Dragoșiu, adv. 
în Șiomcuta mare 1 fl., Gavrilă Floriană, învăț. în Pre- 
luca 25 cr.; d-ra Lucreția Corvină din Vadă 20 cr; Ună 
Română 20 cr.; Teresia Cosmuța, notăreșiță în Coașiu 
2 șervete; Ună Română 20 cr.; N. N. 20 cr; Helena 
Costină n. Lucaciu, preutăsă, oînvălitâre de pome; Ioană 
Costină, preotă în Sătulă nou de susă 1 es. din opulă: 
Manuală de stupărită; Helenca Herscoviciu 20 cr.; Pe
tru Petrovană, notară în Săcălășieni 40 cr. — Din Baia 
mare: Ana Bilțiu, protopopesă 1 fl.; Buciu Șiandorăsa 
50 cr.; Gizela Drumariu 1 fl.; d-ra Paulina Popă, o ți- 
nătăre de perie și 50 cr.; N. N. 50 cr.; d ra Rosalia 
Mureșianu, o învălităre de p6me. — Din Ciomocoză: Mi- 
haiu Butănu, propr. 2 fl.; Ioană Oroșă, mașinistă 1 fl ; 
Vasiliu Săitoșiu, 1 fl. — Din Sanislau: Gavrilă Lazară, 
protopopă 1 fl.; Alexandru Bonea, poștariu 1 fl.; lu- 
liana Cosmuția, notăreșiță 1 fl.; Ioană Bardoși, propr. 
in Piscoltă 1 fl. — Din Vașadă : Paulă Papp, archidiaconă 
1 fl.; Iuliana Bozintanu 1 fl.; Ioană Ciuleanu, învăță- 
toră în Erkâvâs, 2 coșiere de speteză. — Din Hotoană: 
D șărele Teresia și Christina Matheocu, tasă pentru po 
cală de flori și o șterg, de pene; juna fetiță Teresia 
Cavașianu ună șterg, de pene; Junimea română din Ho
toană 2 pocale de ținută flori și o cutiă pentru tutună. 
Din Mădărașă: D șora Eleonora Dragoșiu, o cătrință; 
Ioană Szeremi, ?rchidiaconă 1 fl.; Paulă Blahoviciu, 
plebană rom. c. 1 es. din opulă „A lelek napi tâpja;« 
Petru Bancu 20 cr ; D-șora Emilia Marcușiu 50 cr. ; 
Cornelia Marcușiu, preotă<â în Hodisie 1 fl.; Elisabeta 
Romană, notăreșiță în Vima m. ună ștergară; D-ș6ra 
Maria Kerezsi din Portelecă, o tasă pentru bilete.

Prin d. Ioanu Kdvari, teologă în Peșta: dela d. Fe- 
liciană Branu, teologă 50 cr. și câte ună es din Dia- 
manten und Perlen, Angelina, Le Novelle și Mărgări
tare; Ioană Fersigană, teologă abs. 50 cr.

Prin d. Vasiliu Leșianu, prof. în Beiușiu: din pro
pria bunăvoință ună serviciu de mesă peniru 6 persone 
și o picsidă pentru tutună; Eufimia Stefanică, profesoriță 
1 fl.; D-ș6ra Florica Leșianu, o perinuță și o punguliță 
pentru orologiu.

Prin d-lă G. V. Borgovanu, prof. preparând. în 
Gherla: Junimea preparandială o cutiă de speteză, Lu- 
dovica Borgovană, o tasă pentru bilete; N. F. Negruțiu, 
redactoră 5 fl.; Grigoriu Stețiu, adv. 60 cr.

(Va urma.)

DIVERSE.
Amorurile Victoriei. — Este vorba de d-na Sehil- 

ling-Hulskamp, născută Victoria Morosini, fiica unui ban- 
cheră bogată din New-York. Ea se amorezase de vizi- 
tiulă tatălui său și-lă luase de soță. Familia refusândă 
d’a recundsce acăstă căsătoriă, Schilling deveni conduc- 
toră de tramway, pe când soția lui făcu să fie primită 
ca figurantă într’ună teatru. Dăr, ăcă că fugi cu ună 
tânără elegantă, ună studentă, George Mac Clellan, fiulă 
unui neguțătoră de cauciucă. Soțulă ei se mângâia de 
nenorocirea lui, povestindă unui Ziaristă (amorurile sale, 
pe cari »Curierulă Stateloră-Unite* le publică în terme
nii următori: »Când intraiu, dise elă, la d. Morosini, mă 
aflamă numai de cinti-spre-dece minute în grajdă, câne

mura ca varga, intră în pivniță de cu nămedă și se as
cunse după o bute.

Când se înoptase bine, ătă că răsare deodată o 
mătăhală care, după ce ocoli pivnița de trei ori și bătu 
cu ciocanulă în tăte buțile, ală căroră ecou răsună pănă 
în fundulă inimei cârciumarului, luă două căldări din- 
tr’ună colță și punându-le la două buțl, dete drumulă 
canaleloră.

Cârciumarulă, deși înțepenită de spaimă, vădiândă 
că i se golescă așa de bine buțile, uită orice frică, puse 
pușca la ochi și strigă:

— Închide canalele, că dau focă!...
Stafia dădu să fugă, dăr cârciumarulă, care se 

însdrevenise, alergă după ea și o prinse.
Era o Țigancă despoiată cu părulă despletită, dela 

una din clădirile vecine, care găsise ingeniosulă mijlocă 
de a’șl apropia vinulă cârciumarului, trecândă printr’o 
deschizătură a didului, spartă de tovarășii ei.

In halulă în care se afla și cu căldările în mână, 
cârciumarulă o duse la Agie, unde i se dete o bună re
compensă națională pentru invențiunea ei.

(„România') Marion.

ăcă că Victoria se cobori în curte; ea voia »să văZă 
mutra vizitiului." Era într’o diminăță. După amiaiji 
er veni la grajdă, și apoi, îșT făcu ună obiceiu ca să vi- 
siteze de două ori pe di caii și să vorbăscă cu vizitiulă. 
Ea era cu mine fărte amabilă, și acăsta o atribuiamă bu
nătății inimei sale. Intr’una din dile mă lovi ună cală 
cu piciorulă; Victoria alergă să mă vacjă, se interesă de 
mine și ’ml dete 2 dolari pentru a plăti pe doctoră. Apoi 
găsi acestă preteestă pentru a’mi aduce totă felulă de 
mâncări. Acăstă stare de lucruri ținuse vr’o trei luni, 
când într’o Z’ îmi d[’se :

— »Sci care este contrariulă cuvântului hate ? 
(a urî.)« — »Contrariulă cuvântului eight ? (optă)“, îi Zi- 
seiu, privind’o uimită. „Este nouă!" — Dăr nu vreau 
să dică asta, adaogă ea; nu eight, ci hate! Contrariulă 
ui hate este Iove. Ei bine! află că te iubescă/ — „Rî- 

deți de mine?* Ea se supără și jură că mă adără. Voia 
să plece cu mine, și să trăimă împreună ori unde ar fi. 
O colibă și o inimă nu ne este de ajunsă? Căutaiu să 
raționeză și s’o convingă, dăr nu voi s’audă nimică. In 
fine, îmi spuse că are să se arunce în rîu. In cele din 
urmă, mă hotărîiu, plecaiu cu densa... și' ăcă resultatulu 
acestei nebuniile De alminteri, cu tote doleanțele sale, 
don Juanul de grajdă nu este câtuși de puțină intere
santă ; elă însuși a aruncată pe soția lui în brațele cur- 
tesanului ei. Când Mc. Clellan scrise pentru prima 6ră 
actriței, cerândă permisiunea d’a se presenta, celă care 
răspunse fu soțulă ei: „Te vomă primi amândoi cu 
plăcere." Elă nu șl-a făcută nici ună scrupulă d’a pe
trece cu .scumpulă său amică", tumândă țigări și bândă 
șampaniă. Celă mai bună amică ală soțului deveni celă 
mai bună amică ală soției lui.. Acesta este clasică.

*
* +

Unu omu care nu dorme. — Dăcă la Milan este 
ună omă care nu mănâncă (doctorală Succi), la Roma 
este ună altulă care nu dorme. Acestă fenomenă se 
numesce Massimiliano Ranzani și este în etate de patru- 
deci și doi de ani. Elă esercită modesta funcțiune de 
portară, pieța Montanara, și în orele sale de repaosă se 
ocupă cu meseria de cârpaci. Massimiliano Ranzani s’a 
presentat trei dile d’arândulă la biuroulă unui cliară pen
tru a ruga pe chronicară să anunțe că suntă optă-spre- 
dece dile și optă-spre-dece nopți de când nu dârme. 
Ranzani a citată numele mai multoră persone cari potă 
să dovedăscă că aserțiunea sa este adevărată; de alt
mintrelea, elă a disă că este în stare să facă o lungă 
esperiență înaintea unui comitetă compusă de persone 
cari ar voi să-lă supravegheze. Ranzani pretinde că în 
timpuiă în care nu dărme păte să facă totă felulă de 
eserciții obositore, de esemplu să umble fărte multă, fără 
ca să-i fiă somnă. De altmintrelea, pare că are obiceiulă 
d’a umbla ore întregi. Singura trebuință ce simte este 
d’ași spăla forte desă capulă cu apă rece și d’a purta 
asupră’i ună flaconă cu amoniac pe care îlă respiră din 
cândă în când. Elă mănâncă forte puțină, și declară 
că in timpuiă celoră optă-spre-dece dile n’a simțită nici 
odată trebuința d’a dormi. Ună singură lucru îi face 
rău, sărele; și pentru aceea este nevoită d’a sta totdâuna 
la umbră.

*& *
Unu contu curiosu. — Cunoscufulă cuartetă de 

violiniștl Maretsek întreprinse în trecutele dile o călătoriă 
artistică prin diferite lîrguri și orașe mici. Deunădl mu- 
sicanții ajunseră la ună orășelă depărtată în fundulă 
munțiloră. La birtulă d’acolo primulă violonistă afișase 
în persănă ună placart manuscriptă, anunțândă pentru 
sâră o producțiune musicală ; programa cuprindea în li
tere mari numele compositoriloră din care aveau să 
cânte: ‘Astădi la optă ore săra, musică de cuartetă: Mo- 
zart, Rossini, Beethoven, Meyerbeer." A doua Zi birtașulă 
mai versată în chimia ocnologică decâtă în arta musi
cală, presenta musicanțiloră următărea socotelă: .Dom
nului Mozart pentru locuință, mâncare și vină ună florină 
70 cruceri; Domnului Rosini pentru cameră, mâncare, 
vină și o buteliă de bere ună florină 90 cruceri; Dom
nului Meyerbeer pentru cameră, cină și două butelii de 
bere ună florină 85 cruceri, âr d-lui Beethoven pentru 
cele de mai susă și diferite alte consumațiuni duoi flo
rini și 5 cruceri, peste totă șepte florini 60 cruceri!

* A *
Libertatea pressei în China. — „Gazeta de Pe- 

king« publică ună decretă ală împăratului Kurang-su, 
care transformă pedâpsa literatului și publicistului Wor.g- 
tzi, care era să fiă tăiată în patru, într’o simplă deca
pitare. Acestă publicistă comisese crima de Iaesa-maies- 
tate că într’ună din scrierile sale științifice a pomenită 
și numele mai multoră împărați chinesl răposați, ceeace 
interdice strictă eticheta Curții chinese. Copii acestui 
mare criminală voră fi executați la morte la tămnă.

RECTIFICARE. In fruntea numărului de eri 204 
ală foiei nostre este a se corege data, cetindu-se „ Vi- 
nerl“ în locă de Joi 12 (24) Sept.
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GAZETA TRANSILVANIEINr. 205. 1886.

CursuJn Ia buraa de Vieaa Bursa de BururescM.
din 23 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4% . . . 105 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.85 
Imprumutulâ căilorii ferate

ungare........................—. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. dG sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

zmștt............................104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 1004.0

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.75
Imprumutulâ cu premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de liărtiă austriacă 84.05 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aură austr. , . 117 20 
Losurile din 1860 , , . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 861 —
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credită austr. 276.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.94

| Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
| Londra 10 Livres sterlinge 125.40

Cota oficială dela 9 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). —94 95—
Renta rom. amort. (5%) 96^ 97—

» convert. (6°/0) 88- 881/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 331/,
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103’/4 101—

» ,, >, (5°/0) ■ 87Va 87’/4
» » urban (7%) . . lOOVe 101—

» (6°/o) • 92— 927a
’ , > (5°/o) • • 82— 82^2

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

< » » Națională — ——
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.25
Bancnote austriace contra aură. 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovii
din 23 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.59 V6nd 8.62
Argint românesc . . . . . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI .... . , > 9.90 > 9.94
Lire turcescl................. . . » 11.20 > 11.25
Imperiali..................... . . » 10.23 » 10.26
Galbeni......................... » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121. Va » 122.1/a1

Discontulă . . . » 7—10 % Pe ană.

Nr. 1965/1886.

oncurs
Postulă de notară comunală în comuna SSliste, comitatulă Si- 

biiului, devenindă prin mdrte vacantă, pentru îndeplinirea acestui postă 
se escrie concursă.

Pe lângă salarulă anuală de 600 fi. notarulă comunală pentru 
lucrări private se remunerăză după tarifulă existentă.

Cei ce dorescă a câștiga acestă postă suntu provocați deci a-șl 
înainta cererile provădute cu dovadă despre cualificațiunea legală celă 
multă pănă în finea lunei lui Octomvre st. n. Ia subscrisulă.

Săliste, în 13 Septemvre 1886.
Pretorele supremă ală cercului:

Liviu de Lemeny.

ÂlioiiMiils la Gazeta Transilvaniei
se potii face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

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

I
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

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

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMI.NISTH. „GAZ. 7RANS“

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ................................
„ șăse luni.....................................

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

10 franci
20
40

Admînîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei/-

MersulU trenurilor!)
pe linia Pred&țtâ-Budapesta și pe linia Teiușfl.Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

PredealfrJSndapesta Rudapesta—Predeald

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

omnibus

4.50
9.32

7.30
1.14

Timișii

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Grăciunelă
Teiușft
AiudU 
Vințulă de
Uioraj 
Cuceriea 
Ghiristi
Apahida

Clușin

Nedeșdu 
GhirbSu
Aghirișâ 
Stana
HuiedinS 
Ciucia
Bucia
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.31
6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3.29
6.38

Viena 3.00

9.56
10 29

1.45
2.32
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3.12
4.59
5.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușia

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

(
(

( 
(

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15 

—8i00| 6.05

8.0Q
8.3Î|
8.591
9.56

10.161
11.04
12 171
12.47]

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54,
4.05

Uiora 
Vințulă de 
Aiudfi 
îeiușu 
Crăciunelfi
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mie 
Meaiaștt 
Elisabetopolo 
Sigișdra 
Hașfaleti 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

sust

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15

5.17
5.25

10.—

Brașovă

Timișă

Prodealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grosc.

Trenu Tren Trenă Trenă Trenu
omnibus accelerat omnibue de

persdne
omnibus

1
11.10 — — — —

7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
11.05 3.44 7.28 9.11 11.40
2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 6.41 — 1.28
— — 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 .—.
— 7.42 11.36 3.18 —«.
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —

— 8.31 1.31 4.26 ,_
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27
— — 4.00 5.50 —
— 4.18 6.02
— — 4.36 6.24 —
— 10.28 5.05 6.43

10.45 ._ — 7.03 ___

11.14 _ — 7.26 —
1.06 _ — 8.51 —
— __ — 9.31 —

2.01 __ .— 9.43 —
2.10 _ — 9.51 —
2.19 _ ,— 9.58 —

2.33 __ — 10.24 ___

3 35 __ — 10.44 —
4.09 __ — 11.28 —
4.29 - — 11.44 __

5.08 - — 12.18
5.45 — — 12.36 —
6.06 — — 1.22 6.01
6.45 — — 1.56 6.40
7.40 — — 2.34 7.20
8.07 — — 3.02 8.01

10.05 — — 4.41 10.05
11.02 — — 5.30 11.02
11.37 — — 6.03 11.37
12.14 — — 6.35 12.14

1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kăniges & Kopony, Zernescă

Teiwșft- A’mdftuJBn da jrest a Budapesta- Aradtt-Teiușft.

Trenă Trend Trenu de Trend de Trend Trend
omnibus omnibus persdne persdne acceleratd omnibus

Teiusft 
Alba-Iulia

Viena11.09 — 3.56 11.00 — —
11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00

Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 _ 12.00
Ovăștia
Simeria (Piski)

1.19 — 5.41 Aradăi 3.37 — 5.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6’19

Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58

Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — - 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradti 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Tiiaaiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Tren ii de Trenii de Trend Trend
omnihna pers 6 ne persdne persdne omnibus omnibus

Aradft 5.48 Simeria 11.50 2.23— 6.05 —
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
— — — Banița — 3.35 6.07

H’firaaișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul '— 4.04 6.39

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trend Trenu Trend
peredne persane omnibus omnibus omnibus de pers.

Tinaișdra
Merczifalva

6.25 — 5.00 Petroșani
Banița

6.49
7.27

9.33
10.14

—

Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58
Ar&dife 9.27 — 8.17 Simeria 10.53 1.35 —


