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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., s’au începută unft nou 

abonameutft, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețultt Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
„ șâse „ 6 ,,
„ unu anu 12 ,,

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu num&rulu fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii ce se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 2 Octomvre 1886.
Alegerile pentru marea Sobraniă bulgară 

s’au terminată. Ele au eșită după placulu ac
tualei regențe bulgare din Sofia, care a scrisă 
pe stâgulii ei: libertatea și independența Bul
gariei.

Condusă de aceeași nobilă însuflețire, care 
l’a făcută să iâsă victoriosă din răsboiulă cu a- 
gresorii sârbi, poporulă bulgară pare a fi gata 
să jertfâscă totu pentru independența sa națio
nală. Dela ună capătă până la celălaltu ală 
Bulgariei și alu Rumeliei orientale răsună adi 
strigarea: „Trăiâscă Țarulă!“ „Trăiâscă Bulgaria 
liberă.1,1

Strigătulă acesta pusă față cu strigătulă 
partisaniloră Rusiei, ală Țancoviștiloră, cari for- 
mâză și ei o minoritate nu tocmai neînsemnată, 
caracterisâză de minune situațiunea de adi a 
Bulgariei. Și Zancoviștii lasă să trăiască mai 
întâiu pe Țarulă, dâr în locu de a se gândi la 
neatârnarea și libertatea Bulgariei ei adaugă: 
„Trăiască Rusia".

Bulgarii toți dorescu să stea în cea mai 
strînsă amicițiă cu Rusia. Gruvernulă actuală din 
Sofia a declarată de repețite ori, că Bulgaria 
este recunoscătdre Rusiei și că o râgă să fiă și 
în viitoră binevoitărea ei protectăre, dâr nu cu 
prețulă jertfirei libertății și a independenții sale.

Rușii și partisanii loră pretindă însă ca în 
Bulgaria să nu domnâscă voința Bulgariloră, ci 
numai și numai voința Rusiei. Țarulă să nu fiă 
numai protectorulă, ci stăpânulă absolută ală 
Bulgariloră.

Din purtarea representanțiloră Rusiei în So
fia se vede că Rusia în adevără consideră Bul
garia ca o satrapiă rusâscă. Greneralulă Kaulbars 
călătoresce prin t6tă țâra numai ca să spună po- 
porațiunei bulgare care este „voința Țarului11.

Pe temeiulă acestoră vederi gerantulă agen
ției rusescl în Sofia a remisă guvernului bulgară 
o notă și în privința alegeriloră dela 10 Octom
vre. Rusia declară în acestă notă alegerile pen
tru marea Sobraniă, care va avă să alâgă pe 
noulă principe, de ilegale și de nevalabile in o- 
chii săi.

Protestulă Rusiei contra alegeriloră, cari s’au 
făcută conformă constituțiunei bulgare și cu în
voirea poporului bulgară, formâză adi obiectulă 
preocupațiuniloră și ală temeriloră, nu numai a 
patrioțiloră bulgari, ci a lumei politice din tâte 
statele europene.
j Anevoie se pdte admite că Rusia va ceda 
cumva în acestă punctă și (Țârele din Peters- 
burg s’au și pronunțată unisono, că este de 

lipsă să se facă o schimbare decisivă în privința 
mijldceloră, ce suntă de-a se întrebuința pentru 
„pacificarea Bulgariei/'

Care să fiă acâsta „schimbare decisivă" ?
Pănă acum Rusia â întrebuințată t6te mij- 

ldcele posibile de presiune ca să facă să iâsă 
voința ei deasupra: A răsturnată pe prințulă 
Alexandru și, dupăce acesta rechiămată de popo
rulă bulgară s’a întorsă în țâră, l’a silită să 
abdică la tronă și să-o părăsâscă; a intimidată 
regența din Sofia cu note, care de care mai a- 
menințătdre; a căutată să corupă armata, ca să 
se pronunțe pe partea ei; agenții ei în frunte 
cu generalulă Kaulbars au cutrierată și cutrieră 
țâra ca să corupă și să teroriseze poporulă și ca 
să împiedece alegerile.

T6te aceste mijlâce însă au fostă zadarnice. 
Ce mijlocă i-a mai rămasă dâră Rusiei de a 
face să se recunâscă voința ei, dâcă nu între
buințarea forței și ocuparea Bulgariei ?

„Invalidulă rusă" deodată cu anunțarea 
„schimbărei decisive" de cătră celelalte foi din 
Petersburg, comunică că se voră chiăma sub 
arme reservele.

Se pare dâr, că Rusiei dâcă nu vrea să re
nunțe la Bulgaria, nu i a mai rămasă altă mij- 
locă, decâtă a-și porni^sotniele de căzaci spre 
Bulgaria.

Ce se va alege de dreptulă și de tractatele 
internaționale, dâcă stateloră mari le va fi ier
tată a călca în picidre independența stateloră 
mici pusă sub scutulu dreptului internațională 
europeană ?

„întreruperea relațiuniloră diplomatice ale 
Rusiei cu guvernulu bulgară —'scrie „Neue freie 
Presse" — dovedesce, că Rusia voiesce să pro- 
câdă făr’ de nici o cruțare, dâcă celelalte puteri 
nu-i voră opune ună veto. Voră face ele acâsta ? 
— Dâcă diplomația nu se va reculege spre a-și 
apăra propria ei creațiune de încălcarea Rusiei, 
atuuci, fiă ea condusă de ori și ce considerațiuni 
înalte politice, nu mai esistă ună dreptă inter
națională în Europa".

Crisa bulgară.
— In călătoria generalului Kaulbars, Șumla era 

considerată ca ună orașă în care s’ar putea cine-va aș
tepta la o surprindere. Iacă incidentele ce s’au ivită în 
Șumla: La 10 kilometre depărtare de orașă, ună dele
gată zancovistă și primarulă din Șumla s’au presintată 
generalului Kaulbars. Primarulă e din partea guver
namentală, dăr voi să facă onorile cuvenite generalului. 
Sosirămă la intrarea orașului, unde totă populațiunea se 
adunase cu totă plăia torențială ce cădea. îndată ce 
apară trăsurile, urale frenetice isbucnescă din tote păr
țile. E de sigură unanimitate. Se pote crede că tâtă 
populațiunea e favorabilă Rusiei. Lumea înconjoră pe 
generală, care stândă în piciăre în trăsură ascultă o a- 
dresă zancovistă. Pe câtă timpă generalulă în răspun- 
sulă său vorbi de Rusia și de Țară, era întreruptă la 
fiă-care vorbă prin aclamațiunl; dăr îndată ce începu 
să atingă cestiunea alegeriloră și a oficeriloră, începură 
protestările din tote părțile. Generalulă îi ' trecu cu ve
derea, dăr vătjendă că nu se mai făcea tăcere dete or
din visitiului să între în orașă. Mulțimea alerga după 
trăsură fără a scăte vre-ună strigătă. Trecândă pe dina
intea casarmei de cavaleriă vre-o sută de soldați salu
tară într’ună modă respectuosă pe generală. Abia gene
ralulă intră în casa sa, și oratorii ținură mulțimei întru
nite mai multe discursuri respectuose pentru Rusia, dăr 
favorabile guvernului. Ei fură aclamați. Mulțimea se 
risipi îndată. Generalulă Kaulbars primi apoi o deputa- 
țiune jzankovistă. Pe de altă parte o deputațiune gu
vernamentală se pregătesce a se prăsinta la dânsulă și 
a-i remite o adresă ală cărei sensă este acesta: „Nați- 
onea are încredere în guvernulă actuală și speră că va 
reînoi relațiunile frățesc! cele mai sincere între Ruși șl 
Bulgari. Ună altă pasagiu Țce: , Poporulă va aprecia 
în totdăuna bunătățile Țarului și a marei națiuni ru- 

sesci și presintându-se ocasiunea va sprijini prin fapte 
și nu prin frase dorința sa de a păstra neatinse relați
unile Rusiei cu Bulgaria/ Acăstă cuvântare este cea 
pe care partidulă guvernamentală pare că o are pen
tru cuvântulă de ordine ce trebue ținută generalului 
Kaulbars la trecerea sa. Alegerile s’au terminată aci fără 
incidență. Au fostă 3000 de abțineri din 7000 votanțî.

Generalulă Kaulbars a sosită la Varna, unde o de
putațiune zancovistă îlă aștepta la gară. Generalulă a 
fostă aclamată la stațiunea Privadia de ună grupă. La 
Vidă i s’a făcută asemenea o ovațiune. După sosirea 
generalului Kaulbars la consulatulă Rusiei, mulțimea a 
stată în timpă de o <5ră înaintea casei sale și strigăte 
ostile s’au auȚtă. Generalulă rugă pe comandantulă 
pieței să deșerteze strada, ceea ce și făcu. Niște depu- 
tațiunî din ambele partide se presintară apoi generalului, 
care le expuse succesivă vederile guvernului rusescă.

„Times« și »Standard< făcu să reăsă importanța 
alegeriloră bulgare, cari suntă respingerea cea mai vădită 
a pretențiuniloră rusești și cari arată alipirea Bulgariloră 
pentru neatârnare.

— 0 telegramă din St. Petersburgă, adresată Ța
rului „Daily News“, afirmă că Țarulă a declarată că nu 
face resbelă pentru Bulgaria.

— «Fremdenblatt* dice că: Regența bulgară are 
ună mare merită, căci a mănținută ordinea mai bine de
câtă cum împrejurările făceau să se presupună. Ea a 
probată că posedă totă atâta autoritate ca și forță pen
tru a mănținâ liniștea. Ea datorește acestă succesă pro
gramului său de independență națională. Dobândindă 
din nou încrederea majorității țării, ținta sa va fi a în
dulci pe câtă e cu putință legăturile cu Rusia.

— .Telegrafulăc a primită dela d-lă Zaharia Sto- 
janoff următârea telegramă din Rusciucă cu data 11 Oc
tomvre: Suntă aleși numai candidații partidei naționale. 
Ordine domnesce în tâtă Bulgaria. Resultatulă defini
tivă ală alegeriloră nu este încă cunoscută aci la tele- 
grafă. Kaulbars a fostă acompaniată numai de doi bul
gari. La Rasgrad nici ună omă n’a venită să-lă întâm
pine. La Șumla 1500—2000 omeni l’au întâmpinată cu 
strigătulă: Trăiască Bulgaria independentă. Pe drumă 
la Șumla peste 10,000 Omeni îlă urmară cu acelașă stri
gătă. Partidulă rusă ală iui Iconomow se compune din 
12 Omeni. Cu ună cuvântă generalulă Kâulbars e în
vinsă definitivă.

Uneltirile rusesc! în Bulgaria.
„Telegrafulii" din BucurescI publică nisce 

importante documente, privitâre la uneltirile ru
sesc! în Bulgaria, ce i le-a trimesă cunoscutului 
patriotă bulgaru Zaharia Stojanoff. Docu
mentele fiindu oficidse, credemă că voră interesa 
pe cetitorii noștri în modă deosebită și de aceea 
le reproducemă :

Rusciucu, 28 Septemvre.
Pentru ce diplomația rusă voiesce amânarea alegeriloru 

și desființarea stărei de asediu.

Ori ce vomă dice nu ni se va da crezare, căci se 
va dice că suntemă proseliții principelui Battenberg, că 
suntemă austrofill, anglomani, dușmanii ortodoxiei și în 
generală ai slavismului. Așa dâr supunemă opiniei pu
blice din Europa următOrele documente, autenticitatea că
rora nu pOte fi bănuită, căci de altmintrelea vomă putea 
produce facsimile. Pănă atunci însă 'iscălescă acâstă scri- 
sore cu numele meu propriu și jură pe onOre, că n’am 
adăugată absolută nici o iotă. Documentele în cestiune 
voră proba flăcărui omă onestă, că generalulă rusă, care 
spândură și persecută pe anarchiștii în Rusia, la noi în 
Bulgaria îi ocrotește și chiar ’i organisâză. Iată docu
mentele în cestiune:

Circulară către toți prefecții (ocrujni praviteli). 
Stara-Zagora, 26 Septemvre.

»Aci s’a arestată Bacho Ivanoff, inculpată de a or- 
ganisa bande pentru a rădica rescâla în contra guver
nului. Acestă omă a mărturisită că bătrânulă George 
Voivoda din Panaghiurița, ună săptagenar, (statura mij- 
lociă, portă mustăți și barbă) a fostă trămisă de către 
consululă la Sofia și Filipopolă cu o scrisâre. Elă duce 
cu dânsulă bani pentru a le împărți prin tote orașele 
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âmeniloră însărcinați a organisa cete de voinici, pentru 
a rădica poporuiă în contra guvernului. Dedo (bătrânulă) 
Gheorge, care nu este prinsă pănă acum, a declarată 
lui Bachusevanu, că cetele trebue să fiă gata pentru diua 
de 5 Octomvre. Omenii pentru bande să voră recruta 
la Varna de către Efrem Dumitroff și de vărulă său, a- 
ceste bande să voră concentra la Siștov și Rusciucă. 
Dedo George va organisa la Plovdină. Stavry Stomenoff, 
care locuiesce în Sofia, macedoneană de origine, va or
ganisa căta la Târnova și Orhani. Se va forma și ca
valeria, caii pentru ea se voră cumpăra în România de 
către ună opoleneță. Caii se voră duce la Rusciucă.

Pentru cetele din Rnsciucă și Siștovă șefii voră fi 
Dumiter Panița și Stefo Macedoneană, cu cari voră fi 
macedonenii: Alecsandru Macedonă și Toder Rachaiioff. 
Acestă din urmă este numită comandantă de escadronă. 
Cetele se voră înarma cu Piabodi-Martini. Fiăcare omă 
de cătă va primi 90 lire otomane pe lună lăfă. Banii 
au fostă primiți aci dela consululă rusă din Rusciucă. 
Ținta ceteloră a trebuită să fiă răscola în Bulgaria dela 
Nordă și Sudă, âr scopulă că prin răscolă să deviă ine
vitabilă ocupațiunea rusă. Ocupațiunea nisă este iicsată 
pentru diua de 21 Octomvre. In diua de 18 Octomvre 
cetele aveau să se întrunăscă la Stara-Planina (Balcani) 
în valea numită Sf. Gheorghe. De acolo trebuiau să mârgă 
unii la Nordă, âr alții la Suda. Ștefană Stoiloff trebuia 
să coopereze lângă Tîrnova, și anume lângă mănăstirea 
»Sf. Treime*. Dedo George Voevoda, are de adjutantă 
pe macedoneanulă Grubceff, arestată deja la Zagora. Lo
cuințele pentru conspiratorii suntă : la Plovdin „Catigra 
han», la Cirpan »Dumitru han", la Rusciucă »Angheloff 
han“.

Vă comunică tâte astea pentru ca să luați măsurile 
trebuitâre. Ce veți descoperi în acăstă privință îmi veți 
comunica telegrafică. No 1503.

27 Septemvre.
Procuroră, M. Miloff.

După acestă documentă oficială, iscălită de ună 
magistrată, credă de prisosă a mai face comentariu. Eu
ropa întrâgă vede, că nihiliștii și anarchiștii, în contra 
cărora s’au făcută tratate de estradare, s’au năpustită 
asupra nenorocitei Bulgarie. Diferența între ceea ce să 
face în Rusia și la noi constă în faptulă, că acolo lu- 
crâză Kropotkin și ceilalți, er la noi aci generalulă Kaul- 
bars, consulii și agenții ruși.

Acesta este o crimă, pe care o denunță Europei 
civilisate. Ne adresămă cătră acăstă Europă și ceremă 
dela dânsa la rendulă nostru ocrotire și salvgardarea 
ordinei și siguranței publice. Să ne scape Europa de 
anarchiștii lui Kaulbars. Ce a făcută Bulgaria în contra 
lumei civilisate, care rămâne rece față cu crimele ce să 
comită aci de anarchiștl. Voiește âre Europa ca biata 
Bulgariă să fiă stropită de sânge nevinovată.

Pentru a isprăvi cu documentulă de mai susă 
n'am decâtă a adăoga că cunoscă pe mulțl din cei 
menționați în depeșa procurorului Miloff. Acești âmenl 
suntă mocirla pestilentă, drojdiele societății bulgare Pe 
Grunceff fam întâlnită acum o lună pe ună vaporă 
mergândă la Turnu-Severină. — Iată alte documente :

Cătră prefectulă dela Rusciucă,
După declarațiunea lui Bocha Ivanoff, caii din Ro 

mânia să voră primi de cătră Stefa Macedoneanu. Lângă 
orașulă vostru caii se voră distribui ceteniloră. Vă rogă 
a aresta pe acești omeni. Nr. 1508. 27 Septemvre. 

procuroră, M. Miloff.
Cătră prefecți,

Confidențială.
In diua de 23 Septemvre, poliția din Sofia a ares

tată pe individulă Nichita Baneff, supusă rusă, imbrăeată 
în uniformă de gendarmă. Acestă omă cutriera ora
șulă și escita lumea. Atragă atențiunea d-loră vostre 
asupra omeniloră deghisați militărește. Ii veți aresta 
și îi veți aduce la parchetă.

Nr. 7551. Șefulă secțiunei Panoff.
NB. Generalulă Kaulbars a plecată. Cu dânsulă 

au plecată d. IurkewicI din Șiștov, supusă rusă, d. la- 
cobsohri, Evreu dela consulată și d. Șatochin.

Zacharia Stojanoff.

Pregătiri militare.
Din Basarabia se scrie „României libere“ : 
Comandantulă trupeloră concentrate între Chișineu 

și Beuda, pentru manevrele de tâmnă, a primită ordină 
din Petersburgă, ca îndată să plece în marșă forțată la 
Odesa. Pănă acum în Oiesa se află concentrați 25,000 de 
ostași. In Basarabia se lucrâză cu o activitate febrilă 
pentru repararea liniiloră ferate.

Intr’o corespondență din Constantinopolu a- 
dresată „României “ cetimă :

înarmările continuă fără întrerupere, și se mai tri
mită încă, după cererea mareșalului Wensel-pașa, 4ece 
baterii de tunuri pentru întărirea și armarea fruntariei 
rumeliote dela Mustafa-pașa, și s’a dată ordină a se mai 
forma încă ună corpă de 60,000 de cavaleriă neregulată, 
compusă din intrepridi călăreți Kur^I, și care se va forma 
după modelulă Cazaciloră ruși. Pentru acestă sfîrșită 
Ismailă-pașa va pleca în curândă Ia Kurdistan, spre a 
organisa corpulă.

SOIRILE PILEI.
Câtă p’aci să se dueleze deputatulă Ugron cu ad- 

vocatulă din Clușiu Bokros. Intr’o vorbire ce a ținut’o 

Ugron în cameră la 21 Maiu c. aminti, că ună advocată 
neconsciențiosă din Clușiu a fostă numită pe timpulă 
alegeriloră substitută de primară. Advocatulă Alexiu 
Bokros se simți lovită și ceru lui Ugron satisfacțiune. 
Secundanții lui Ugronă, deputății Olay și Komjathy, ac
centuară, că e dreptulă și datoria unui deputată să cri
tice întâmplările vieții politice și pe personele amestecate 
în ele, dâr că Ugronă, dâcă a vorbită neadevără, e gata 
să dea satisfacțiune. Ca să arate, că Ugron a spusă ade- 
vărulă, presentară secundanții ună documentă judiciară, 
prin care se dovedesce, că Bokros într’ună procesă a re- 
presentată ca advocată în același timpă și partida sa și 
pe cea contrariă. Documentulă n’a fostă desaprobată de 
Bokros, deși datâză de acum trei ani. Secundanții Iui 
Bokros, conții Dem. Teleki și Ed. Bethlen, neprimindă 
ună tribunală de onâre, stăruiră să i se dea satisfac- 
țiune imediată. Atunci secundanții lui Ugron declarară 
afacerea terminată. Bokros scrise lui Ugron o scrisâre 
ofensătore. Ugron ceru satisfacțiune, prin deputății Hoitsy 
și Gyorffy. Bokros declară prin contele Keglevich și se- 
cretarulă de stată Des. Gramon, că scrisorea referindu-se 
la o afacere anterioră și caracterisândă purtarea și pro- 
cederea lui Gabr. Ugron, refusă a da satisfacțiune. Ast- 
felă s’a terminată afacerea.

—x—
Adunarea generală a comitatului Clușiu, desbă- 

tândă petițiunea comitatului Borșodă în afacerea Iansky, 
s’a esprimată că comitatulă impărtășesce temerile es- 
primate în petițiune, dâr autografulă cuprinde garanția, că 
nu se voră mai ivi cașuri, care ară pută turbura buna 
înțelegere între poporațiune și armată. Adunarea a 
luată numai la cunoscmță cuprinsulă petițiunii.

—x—
In afacerea Herbert-Cliristen se anunță din Cincl- 

Biserici, că comisiunea municipală a hotărîtă să adreseze 
guvernului o petițiune, în care se (jice, că »represen- 
tanța orășenăscă își ia de a sa afacerea onorabilului 
Herbert degradată și râgă pe guvernă ca, pentru liniștirea 
opip.iunei publice patriotice, să caute a se da satisfac
țiune legii călcate în persona lui Herbert și a dreptății. 
Legislațiunea să lucreze într’acolo, ca să nu mai fiă te
mere de repețirea astorfelă de cașuri/

—x—
Maiestatea Sa monarhulă a permisă sergentului 

majoră Dușmană Popa dela regimentulă 61 de infanteria 
să porte decorațiunea ordinului rusă Sf. Ana classa V.

—x—
Nu e multă de când s’a deschisă cu mare alaiu 

teatrulă ungurescă din Pojună. Și la urma urmeloră ? 
Trupa operei și a teatrului națională din Pesta, care în
treprinsese espedițiunea teatrală la Pojună, s’a întorsă 
cu ună deficită de 870 fi. și ar fi fostă și mai mare, 
dice „P. Lloyd«, dâcă membrii trupei n’ară fi renunțată 
la onorariele loră și autorii pieseloră la tantiemele loră.
— Ce naiba? In tâte părțile fiasco?

—x—
In părțile Ighiului, comitatulă Albei de josă, viile 

promită ună roda bogată.
—x—

Nenumărate plângeri cetimă în fiăcare cj* *n Z’a" 
rele ungurescl din Clușiu contra disordinei, murdăriei și 
abusuriloră din acestă »centru de cultură a Orientului*. 
In drumă, în mijloculă orașului, s’a întâmplată Dumi
necă nâptea, că vre-p 3—4 persâne au ținută calea 
unui bietă măsară ce se întorcea spre casă și I’au ame
nințată că-lă voră toca în capă decă nu le va da oro- 
logiulă de busunară. Nefericitulă mesară Ie-a dată nu
mai decâtă orologiulă de argintă ce-iă avea, cu lanță 
cu totă, a căroră valore se socotesce la 30 fi. v. a. Cu 
atâta înse nu șl-a salvată vieța, ci a trebuită să se su
pună la o strictă visitare din partea hoțiloră, cari însă 
n’au putută afla la elă mai multă ca 5 fl. v. a. Oro
logiulă s’a aflată amanetată la o cârciumă, făptuitorii 
însă pănă acum suntu^necunoscuțl, dlice jKolozs. Kozl.« 

—x—
In contra fiscalului Albert Ferecz din Tergu-Mure- 

șului este în curgere cercetarea disciplinară pornită con
tra lui, în urma căreia se constată o defraudare totă mai 
mare. Defraudatorulă este ună favorită ală fișpanului 
Banffy Zoltân și de aceeâ— după cum spune «Ellenzâk*
— a începută a se aduce ca pretestă de scusă prepu- 
sulă că ar fi nebună, căci și mai nainte a fostă încă în 
casa nebuniloră. »E dreptă, d['ce „Ellenzek*, că a fostă 
în casa nebuniloră, și decă a fostă nebună, cum a pu
tută fișpanulă să-lă pună între candidați? ț)ău nu prin 
relațiunl familiare și pactărl trebue să-și organiseze ună 
fișpană comitatulă său, căci âtă cari suntă urmările!"

—x—
In arestulă tribunalului ținutului Pestei se află cri- 

minalistulă Ștefană Simko, care este condamnată la 15 
ani închisore. Elă se ocupă de mai multă timpă cu 
planulă de-a o lua la sănâtâsa, der nu i-a succesă în 
nici ună chipă. In urmă veni Ia idea ca să dea focă 
arestului, fiindă decisă ca său să arijă în flăcări, său — 
ce spera mai multă — cu ocasiunea stingerei s’o ia la 

sănătâsa. A aprinsă deci paiele din pată și prin acesta 
a pusă în flăcări odaia în care se afla. Der nici așa 
n’a reușită cu planulă, căci pandurulă observândă fu- 
mulă eșindă prin ferestră, a dată alarmă și pompierii 
venindă în pripă au intrată în arestă, pe Simko, care 
stetea tupilată la o parte și legată la gură cu o ba
tistă, l’au luată și l’au închisă în altă odaiă, er foculă 
l’au stînsă repede.

—x—
Bieții Sârbi nu mai au fericirea d’a vedâ odată 

întrunită sinodulă loră episcopescu în Carlovițu, fiindcă 
nu s’a mai însanătoșată comisarulă guvernului. — Cu- 
riâsă autonomiă bisericâscă 1

—x—
Taxa oiloră și capreloră, ce se introducă în Do- 

brogea la iernatică, pe terenurile și stuhăriele statului, 
este redusă numai la 2/3, adecă la 54 bani de capă, 
dâcă Introducerea loră se face dela 1 Septemvre 1886 
și pănă la 1 Ianuarie 1887 și economii au dreptă a sta 
acolo cu vitele pănă la 21 Aprile următoră, âr nu nu
mai pănă la 1 Aprilie, cum era în anii precedențl. Pu- 
blicămă acâsta penlru sciința economiloră de vite, cari 
au trebuință a le duce la iernatică în Dobrogea, spre a 
se grăbi ca intrarea s’o facă pănă la 1 Ianuarie 1887. 
căci după acâstă dată nu mai potă beneficia de redu
cerea taxei pe anulă curentă budgetară.

—x—
La congresulu geodezicii dela Berlină, nu d-nulă 

generală Barozzi, ci d-nulă generală Fălcoianu va re- 
presenta România.

—x—
«Voința Națională" anunță, că delimitarea grani- 

țeloră dintre România .și Bulgaria e pe deplină ter
minată.

—x—
Sculptorulă română A. Georgescu a terminată 

statua lui Assaky, care i-a fostă comandată de ună co- 
mifelă dela Iași. Asemenea talentosulă sculptoră a is
prăvită și bustulă Iui Manolachi Costachi, comandată 
pentru camera deputațiloră, dice «Telegrafuiă.*

—x—
Toți miniștrii români voră asista la ceremonia sfin- 

țirei Catedralei dela Curtea de Argeșă, care va fi Du
mineca viitâre. Se dice că regele ar fi esprimată do
rința de a vede asistândă la acâstă serbare pe toți 
egumenii și starițele de pe Ia mănăstirile din țâră, scrie 
, Națiunea"

—x—
„Românului" i se scrie din Craiova, că Ia esposi- 

țiunea ce se va face în acelă orașă va fi espusă statua 
lui ludoră Vladimirescu în mărime de 3 metri, âr nu 
numai bustulă, după cum se spusese. Acâstă lucrară de 
artă este făcută de d. sculptoră G. Iolnay-Mariană.

Astă sâră Joi se va representa la redută de că
tră trupa germană «Roderich Heller', comediă ori
ginală în 4 acte de Sehonthan, piesă din repertoriulă Burg- 
teatrului din Viena.

Interpelarea d-lui Helfy.
In Camera din Pesta, d. deputată Ignatz 

Helfy a adresată guvernului o nouă interpe
lare în cești unea bulgară. Iată-o:

In răspunsulă sâu dela 30 Septemvre d. primă-mi- 
nistru a declarată în cestiunea bulgară, că ținta politi
cei nâstre esterne în astă cestiune e ca popârăle din 
peninsula balcanică să se potă desvolta neatârnate și să 
formeze acolo state Independente. D. primă-ministru a- 
semenea a declarată că acâstă politică consistă în aceea, 
că nici ună stată nu pote esercita asupra aceloră popo- 
re ună protectorată sâu o influință unilaterală, care 
n’ar fi prevăzută în tractate și care n’ar întruni consim
țământul puteriloră semnatare ale tractatului din Berlin. 
Acâstă declarațiune a străbătută în tâtă Europa și pre- 
tutindenea a fostă cu multă plăcere primită, pentrucă ea 
a fostă de toți considerată ca o espresiune a politicei 
esterne a Auslro-Ungariei și că în casă de trebuință a- 
cele vorbe se voră preface în fapte. In realitate însă 
se întâmplă contrarulă. Mai în același timpă când de
clarațiunea primului ministru cutreeră Europa, generalulă 
rusă Kaulbarsă cutreeră Bulgaria.

Dâcă intrarea unui generală ală unei puteri stră
ine într’ună stată, formată de Europa pe base constitu
ționale, spre a face în acelă stată agitațiuni, presentân- 
du-se la meetinguri, chiemândă la sine corpulă ofițeriloră 
și vorbindă cu autoritățile ca și când ar fi ună superi- 
oră ală loră, nu constitue ună protectorată, o ingerință, 
ună amestecă unilaterală, apoi (Jău nu sciu ce numire 
’i s’ar putea da acestei procederl? Se pâte că ministrulă 
de esterne, împreună cu primulă ministru să crâdă, că 
pănă ce agitațiunea din Bulgaria ar sta numai din vor
be, n’ar fi în contrazicere cu declarațiunea dela 30 Sep
temvre și îndată ce ea ar provoca ună amestecă reală 
în afacerile interne ale Bulgariei, atunci amă trece și noi 
dela vorbe la fapte, după cum §ice menționata decla_ 
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rațiune. Decă acesta ar fi așa, atunci mi-ar părea fârte 
rău, căci înțărcarea nostră cuprinde unii îndoită peri- 
culă pentru patria nostră.

Șcimă cu câtă anevoință se pote lupta diplomația 
cu faptele împlinite și împrejurarea că ună generală cu- 
tâză să facă în numele Țarului asemenea provocațiuni, 
să violeze Intr’ună modă atâtă de flagrantă dreptulă inter
națională, acăsta în sine e ună periculă destulă de mare 
pentru noi și anume acela, că deșteptă și întăresce cre
dința popdreloră balcanice în atotă-puternicia Țarului. 
Totă asemenea de însemnată e pentru mine și împre
jurarea, că înțărcarea nostră p6te să aibă și o altă ur
mare, aceea că Turcia, care chiar și în starea ei de as- 
tâcjl trunchiată totuși e încă o importantă aliată, înce- 
tulă cu încetulă va ajunge într’o posițiă strîmtorată, în- 
câtă să nu potă avea altă alegere decâtă de a se arun
ca în brațele Rusiei; căci văcjendu-se părăsită de Europa 
va crede că celă puțină Țarulă se va milostivi să’i a- 
corde o mică amânare, o mică prelungire.

Dăr după câte s’aă vorbită prin parlamentele eu
ropene, sciu că chiar puterile cele mari așteptă ca noi 
să luămă inițiativa. Lordulă Churchill a declarată ca
tegorică în parlamentulă englesă, că Anglia e gata de a 
coopera cu acelă stată, care în acesta privință ar lua 
inițiativa și că după convingerea sa luarea inițiativei e 
treba acelei puteri, care e mai multă interesată în pe
ninsula balcanică, și acesta e Austro-Ungaria.

Dupăce eu, amăsurată dateloră pe cari le am la 
îndemână, nu potă să facă să se potrivescă două lucruri 
și anume nepotrivindu-se de locă teoria prea frumosă es- 
pusă de primulă-ministru cu practica prea urîtă eserci- 
tată de Rusia, îmi permită a adresa ministrului-preșe- 
dinte următorea interpelare:

Cu privire la răspunsulă primului-ministru, făcută 
în ședința Camerei dela 30 Septemve, că atitudinea po
liticei nostre externe este ca popârele din peninsula bal
canică să se desvolte conformă individualităței loră na
ționale, formândă state independente, că acolo nici o pu
tere străină se nu p6tă întemeia ună protectorată nee- 
sistentă în tratate, precum nici să esercite o influență 
permanentă, întrebă:

Ce atitudine urmeză ministerulă nostru de esterue 
față cu misiunea și stăruința generalului Kaulbars ? (A- 
probărl în stânga estremă).

Interpelarea s’a comunicată ministrului-pre- 
ședinte, d. Tisza.

Protestul!! Creteniloru.
Scirea, cumcă Englitera are de gândii ca 

compensațiune să ocupe insula Creta, a stârnită 
o furtună de indignare pe întrăga insulă. Con- 
siliulă comunală din Rethymnos, care în cestiu- 
nile naționale are o mare influență, a luată o 
resoluțiune, rugândă pe toți representanții pute- 
riloră a o comunica îndată guverneloră loră:

Avendă in vedere că poporulă cretană formeză din 
timpurile cele mai vechi ună membru inseparabilă ală 
rassei elenice;

Avăndă în vedere că are împreună cu acăsta a- 
ceeași istoriă, aceeași limbă, aceleași tradițiunî, aceleași 
suferințe și aceleași dorințe;

Avendă în vedere că pentru libertatea sa a luptată 
necurmată și a căutată sg nimicăsca orice jugă impusă 
prin forță, cum era ală Romaniloră, ală Venețieniloră și 
ală Turciloră și că în secululă actuală s’a resculată 
pentru a se libera și a se uni cu statuia grecă fondată 
în 1821, luplândă ună întregă deceniu;

Avendă în vedere că s’a resculată în anii 1841 
și 1868 combătendă atunci forțele unite ale Egiptului 
și ale Turciei, și că în răscăla din 1878 a devenită stă
până peste mai întrăga insulă afară de acele 3 cetăți 
țărmurene și micele fortificațiuni dimprejură;

Avendă în vedere că după cerințele istoriei sale 
și ale lupteloră sale, trebue să se opue oricărei încercări 
care are de scopă zădărnicirea aspirațiuniloră sale din 
viitoră:

Consiliulă comunală din Rethymnos protesteză con
tra sciriloră date de fiarele oficiâse englese privitore la 
o ocupațiune a patriei sale de cătră Englitera și declară 
înaintea lui Dumnedeu și a omeniloră, că dâeă ună 
atare actă se va împlini, poporală din Creta îlă va com
bate din tote puterile sale.

Dată în Septemvre 1886.
(Urmâză iscăliturile primarului și ale tuturoră consi- 

lieriloră comunali)

Convocare.
«Reuniunea învățătoriloră rom. gr. or. din distric- 

tulă X Făgărașă< îșî va ținâ adunarea sa generală dis
trictuală în filele de 12, 13 și 14 Octomvre c. v. în 
comuna Cuciulata (protopresb. Făgărașă) la care suntă 
prin acesta invitați a lua parte toți membrii cum și alți 
binevoitori ai acestei corporațiuni.

Programulu.
Ședința I. Duminecă în 12/X 1886 a. m : 1. Asis- 

area în corpore la serviciulă divină. 2. Deschiderea șe

dinței prin presidiu. 3. Apelă nominală. 4 Raportulă ge
nerală ală comitetului centrală despre activitatea desvol- 
tată în decursulă annlui 1885/6.

Ședința II. Duminecă 12/X 1886 p. m : 5. Rapor- 
tulă cassarului generală. 6. Raportulă bibliotecarului. 7. 
Alegerea comisiuniloră revâdătore și de scontrare.

Ședința III. Luni 13/X 1886 a. m.: 8. „Industria 
domestică în scolele poporale* de George Dobrină. 9. 
Lecțiune practică din limba maghiară, tractată cu elevii 
săi de George Cantor.

Ședința IV. Luni 13/X 1886 p. m. 10. Geometria 
în scOlele poporale a) câtă are sâ se propună în fiăcare 
despărțământă, tractată în modă teoretică b) 0 prele
gere practică pentru despărțământulă ală V-lea și anume 
trinnghiulă de Nicolau T. Popă.

Ședința V. Marți 14/X 1886 a. m.: 11. Partici
parea în corpore la serviciulă divină împreunată cu 
parastasă în memoria lui Arone Pumnulă. 12. Rapor
tulă comisiuniloră.

Ședința VI. Marți 14/X 1886 p. m.: 13. Stavertirea 
bugetului pro 1886/7; 14. Propuneri diverse. 15. închi
derea ședinței.

Din ședința comitetului centrală ținută la 29 Au
gustă 1886 st. v.

Vincentiu Grama, Nicolau Ludu,
președ. secret.

Ultime soiri.
St.'-Patersburgă, 12 Octomvre. „Journal de 

St.-Petershurg“ spune, că telegramele venite din 
Sofia justifică întru tdte prevederile guvernului, 
care voia să amână alegerile pentru ca pasiunile 
să se mai liniștăscă înainte de a discuta gravele 
cestiuni, cari voră decide de destinele Bulgariei. 
Prima di a votului s’a însemnată prin scene vi
olente și deplorabile. Rusia nu va recundsce o 
adunare aleasă în astfelă de condițiuni, nici nu 
va sancționa decisiunile ei.

St.-Petersburgă, 12 Octomvre. T6te diarele 
renunță la speranța unei pacificări a Bulgariei 
prin mijldcele întrebuințate pănă acum. Ele 
cred că o schimbare decisivă nu s’ar mai putea 
amâna.

Moscova, 12 Octomvre. „Invalidul rus“ a- 
nunță, că se va publica o ordonanță pentru che
marea eventuală a reserveloră.

Parisă, 12 Octomvre. Circulă scirea că 
sănătatea împăratului Germaniei causăză ore-cari 
îngrijiri.

Berlină, 12 Octomvre. După „National- 
Zeitung“ prințulu de Bismark, vorbindfl de dis- 
cursulu lordului Churchill, ai fi <Țisu: „Afacerea 
Bulgariei este ună duelă între Rusia și Anglia. 
Dăcă Anglia se ascunde nu e nici ună motivă 
pentru ca Austria să o înlocuiască.“ D. de Bis- 
marck ar fi (Jisă cu câte-va dile mai înainte că 
adevărata cestiune de Orientă este aiurea, și că 
nu e admisibilă ca Germania, care a dată o ast- 
felă de desvoltare colonieloru sale oceanice, să 
p6tă lăsa o putere 6re-care să domine în Egiptă.

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

SOFIA, 14 Octomvre. — Guvernulu bul
garii a adresată puteriloră europene o notă, în 
care dice că nici o putere, ba nici chiar guver- 
nulă bulgară nu e chemată să decidă asupra lega
lității alegeriloril, ci singură numai marea adunare 
a Sobraniei.

RUSCIUCtJ, 14 Octomvre. — Scire „Lloy- 
dului“: Guvermdă bulgară a dată ordină se se 
aresteze colonelulă Filow, fiindu că la ordinului lui 
Kaulbars i-a făcută o visită.

DIVERSE.
Duelu de morte. — Ună diară italiană poblică ur- 

măterele două procese verbale: „1. Astăzi 23 Septem- 
vre 1886, în urma unei discuții animate între d. Venan- 
zio Morello și d. Baby, subsemnații martori ai ambeloră 
părți, au hotărâtă: D-nii Morello și Baby se voră bate 
cu pistolulă. Duelulă nu va înceta decâtă după ce va 
fi omorîlă unulă din adversari. (Urntecjă semnăturile 
martoriloră.) 2. Duelulă hotărîtă prin procesulă verbală 
s’a făcută aQI diminăță, 24 Septemvre, la orele șese. D. 
Baby a fostă omorîtă. (Urmeză semnăturile martoriloră.) 
£că unu modă d’a înțelege duelulă care ar mai răci 
sângele celă aprinsă ală multora. Dăcă s’ar găsi mai 
desă nisce martori ca cei de susă, de sigură că mania 
duelului n’ar fi atâtă de mare.

Cariera unui băiatu de porcarii. — Săptămânile 
trecute s’au făcută lângă Găns manevrele de temnă ale 
cavaleriei staționate acolo. Regimentulă de husari »Ra- 
detzki“ era necontenită ocupată cu serviciulă de avant- 
post și de tirailorl. D’abia să dedea repausă husariloră 
când auclea d’odată sunându-se alarma și ărăși trebuea să 
pornăscă în fuga mare. Așa continuă multă timpă pănă 
ce în (filele depe urmă se întâmplă că obosiții husari 

primeau într’o repede succesiune semnalele cele mai con- 
tradictere. Aflându se spre esemplu, în gona inamicului 
înconjurândă o pădure, se dete semnalulă: »Descălicațî*. 
Călăreții descălicau așteptândă urmarea. In același timpă 
comandantulă escadronului aștepta trupa lui, care nu ve
nea; în fine alergă furiosă și văcfendu-șl omenii descă- 
licațl, întrebă cine dete semnalulă, der nimeni nu era 
în stare a’i da o esplicațiune. Altădată, când husarii îna
intau în colâne strânse, se dete semnalulă d’a se risipi 
in tirailorl. Și așa în tete dilele In fine ună căprară 
isbutise să pună mâna pe neautorisatulă trimbițașă 
tocmai asupra faptului. Era porcarulă satului, care, 
ca se-i trâcă de urîtă, esecutase pe vechea sa trom
petă cu cea mai corectă esactitate tete semnalele mi
litare ce le audise în timpulă manevreloră. Husarii 
tare supărațl d’acestă musicantă voluntară, care le 
pricinuise atâtea osteneli, îlă trântiră la pământă cu 
intențiunea de a’i da o lecțiune de musică în care pro
fesorii voră bate tactulu pe spinarea elevului, când din 
nenorocirea lui veni căpitanulă loră archiducele Eugeniu. 
Opnndă proiectata esecuțiune și aflândă causa, ordonă 
junelui porcară a suna câteva Isemnale. Porcarulă mu
sicantă esecută ordinulă spre deplina satisfacțiune a ar
hiducelui și după acăsta ună marșă pe care celă mai 
bună trâmbițașă nu l’ar fi putută esecuta mai bine. Ar
hiducele Eugeniu, înțelegendă că descoperise ună geniu 
musicală, luă sub protecțiunea lui pe porcarulă Imre, care 
astăzi învață cu cheltuiala lui într’ună institută de 
musică.

0 statuă omucidă. — Victima este unu preotă ca
tolică irlandeză. Elă predica în biserica din Kildană, 
când o statuă de ângeră care se afla d’asupra amvo
nului, ș’ale cărei mâni erau întinse ca și cum pentru a 
binecuvânta pe predicatoră, se desfăcu de unde era 
prinsă și cădu în capulă preotului. Statua era de mar
moră, prin urmare în destulă de grea. Nenorocitulă 
preotă a fostă atâtă de greu rănită încâtă a murită 
peste câteva ore. Angerulă dela amvonă fusese deci 
ună ângeră râu.

Călare pe o turnură. — 0 istoriă de tetă nosti
mada s’a judecată dilele acestea înaintea unei judecă
toriei de pace din Petersburg: Acum o lună, în timpulă 
unei sârbărl populare de pe câmpulă lui Marte, d șâra 
Clara se preumbla cu două amice ale sale. Trei tineri 
se luară după ele și începură să le facă curte. Fetele 
însă nu se uitau la ei și căutau ca să scape de urmă
ririle loră, pregătindu-se să plece. Deodată unulă din- 
tr’înșii se așecjă pe turnura d-șârei Clara. Fata începu 
să strige și căuta tete chipurile ca să se pâtă ține să 
nu cadă josă. Amicele ei spăriate o luară la fugă. 
Mulțimea se adună împrejurulă loră; tânărulă începu să 
fugă, însă fu prinsă și dusă la politiă. La judecătoria, 
acusatulă nu negă faptulă, însă declară că turnura era 
așa de mare că fără voiă s’a suită pe ea. Tânărulă a 
fostă condamnată pentru acesta gustă d’a se sui pe tur
nura d-șorei Clara, la dece dile închisăre.

Bugetulă stateloru europene. — Bugetulă Germa
niei este de 2931,000,000; bugetulă ei particulară dela 
departamentulă răsboiului este cuprinsă în acăsta cifră 
pentru 467 miliăne. Anglia: 2998,000,000, din cari 
466,000,000pentrurăsboiu. Austro-Ungaria: 2187,000,000 
dintre cari 302,000,000 pentru răsboiu. Spania: 
890,000,000, dintre cari 151,000,000 pentru răsboiu. 
Rusia: 3 miliarde, 295 milione, dintre cari 761 milione 
pentru răsboiu. Francia dintr’ună bugetă de mai bine 
de 3 miliarde, 499.000,000 suntă pentru departamentulă 
răsboiului. Mulți bani se mai prăpădescă „de frică!!*

Bibliografia.
Călendarulfl Calicului pe anulă 1887, a eșită de 

sub țipară în Sibiiu sub editura administrațiunei «Cali
cului.* Prețulă 36 cr. v. a. seu ună francă. Colectanții 
de prenumerațiunî, precum și intreprindătorii vândătorl 
primescă totă dela 10 esemplare 2 rabată și dela 30 
esemplare câte 10 cr. după fiă-care esemplară. — Ca- 
lendarulă este tipărită pe hărtiă rină, având 64 pagine, 
după care urmăză mai multe anunțuri. Are tarifulă 
taxeloră portale, serviciulă de mesageriă, serviciulă te
legrafică, atâtă pentru Ungaria, câtă și pentru România 
și străinătate. Conține mai departe scala târguriloră din 
Ungaria și Transilvania ; apoi vre-o 20 ilustrațiuni și 
mai multe povestiri comice. Peste totă călendarulă e 
bogată în materiă și fdrte variată

Bancnote românesc! .... Cump. 8.49 Vend. 8.52

CiKSutu pieței Brașovu
din 13 Octomvre st. n. 1886.

Argint, românesc . . , . . . « 8.50 » 8.55
âlapoleon-d’orl................. . . » 9.87 » 9.91
Lire turcescl..................... . . « 11.20 » 11.25
Imperiali....................   . . . « 10.20 » 10.26
Galbeni ....... « 5.94
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusescl................. . . > 120.— » 122.—
Discontulă . . . » 7—10% pe ană.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiann
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Oursuln la burau de Vlsna
din 13 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4% • • • 103 56 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.55 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................152.—
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.90

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung,
(3-a emisiune) .... 116 80 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișfi..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

vinii ung............................98.30
împrumutul!! cu premiu

ung................................. 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90 
Renta de hărtiă austriacă 83.25 
Renta de arg. austr. . . 84 30
Renta de aură austr. . . 114 80 
Losurile din 1860 . . . 158 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 862 —
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 278.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61,35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.30

Bursa «le Bucuresci.

Cota oficială dela 30 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5°n). . ■ 9P/2 92i/a
Renta rom. amort. (5°/0) 93V2 94x/a

convert. (6°/0) 88— 88\a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 103— 104—

> n » (5°/o) • 87— 871/,
> » urban (7°/0) . lOOVa 10172
> » (6°/o) ■ 92— 93—
> > (5"/o) • 821/, 83—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 272

€ > > Națională 212 214
Aură contra bilete de bancă . . 15?/a 15.3/i
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04

Pentru o societate renumită de 
asigurare asupra vieței cu sediuld în 
Bucurescî se caută

Awli achisiniri român
pentru România.

Condițiunî forte avantagidse. Ofer
tele să se adreseze sub:

„Achisitoru Bomânu" post- 
restante. Bucuresci.

Nr. 82/1886.
of. scol.

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii în clasa I. a scdlei conf. 

gr. cat. din Rodna veche prin acăsta se escrie concursu.
Salarulu împreunată cu acestă postii e de 300 fi. v. a. în care 

e calculată relutulă pentru lemne și cuartiră, și se plătesce din cassa 
fondului școlară confes. gr. cat.

Doritorii de a ocupa acestă postă au de a-și trimite recursele 
loră provătpite cu atestatulă de cualificațiune din limba română și ma
ghiară, despre purtarea morală și de serviciulă de pănă acum , la sena- 
tulă școlară confes. gr. cat. mai josă subscrisă, pănă în 24 Octomvre 
a. c. când va fi și diua alegerei, la care concurenții au de a se pre- 
senta în persdnă înaintea senatului școlară.

Din ședința senatului școlară confes. gr. cat. /
Rodna veche, în 7 Octomvre 1886. 1—3

Președinte: Secretară:
Clemente Lupșaiă, Silvestru Mureșanu,

parochă gr. cat, învățătorii.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
Pentru repețirl se aedrdă

Pentru repețiri de 3— 4 ori
n V 5— 8 55

n D 11 9— 11 55

h Î5 55 12—-15 55

V n 55 16— 20 55

Dela 20 de repețiri în susă

următărele rabate:
10° 0
15°0

• ••••• 20° 0
• ••••• 30° 0
• ••••• 40° 0
• 50“ 0

Pentru anunciuri 
voiri și reduceri și peste

ce se publică pe mai multe luni se facă în- 
cele însemnate mai susă.

(Avisu d-loru abonați i
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (^iarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

Mersultl trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradii-lSudapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealif-Sudapesta Budapesta—Predeald

Predealu

Bucuresci

Timișii
( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu

Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciunelii 
Teiușfi 
Aiudii
Vințulti de susă 
Uiâra
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Cluțiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișii 
Stana 
Huiedinft 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

Trenă 
de 

persâne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibuB

— 4.50 —
9.32

_ 9.56 _
— 10 29 —

T47 —1 4.16
8.24 — 5.02
8 51
9.14

— 5.43
— 6.15

9.51 7.06
11.03 _ 8.52
11.29 — 9.19
11.26 9.31
12.00 — 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19
1.05 —- 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 — 12,48
2.09 — 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2.56
3.14 — 3 64
3.53 — 4.51
5.10 — 5.28
5.30 — 556
_ 6.03 —

—
6.21

—

—
7.14

—

— 7.43 —

—
8.22

—

— 8.48 —

—
9.13

— 9.18 10.55
— 10.38 1.23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.05
— — 2.15
— 8.Ooj 6.05

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia.
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Ciulin

Apahida
Ghiriș
Cucerdea \

Uiâra
Vințulti de sust
Aiudii
Teiuștt
Crăciunelii
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mic.. 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiâra

Timișii

Predealu

Bucuresci

11.10 — —
7.40 2.— 3.10

11.05 3.58 7.38
2 02 5.28 5 40
4.12 6.58 9.14
— — 9.24
— — 9.41
— 7.33 10.19
— 8.04 11.38
— — 12.18
— — 12.54
— 8.58 1.57
— 9.28 3.11
— — 3.40
— — 4.15
— — 4.36
— — 4.58
— 10.28 5.26

11.00 —
11.19 —
12.30 _ —

1.01 _ —
1.06 _____ —
1.13 _ —
1.20 __ —
1.41 ___ —
2.C0 __ —
2.35 __ —
2.48 - —
3.20 __ —
3 36 _ —
4.00 __ —
4.35 __
5.12 — —
5.37 — —
7.02 — —
7.43 — —
8.11 — —
8.41 — —
9.21 — —
— 5.45 -—
— 6.22 —
— 6.47
— —

11.45 1____

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

Nota: Orele de nâpte suntd cele dintre liniile grâse.

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- Aradik-Budapesta Budapesta-Aradfi-Teiușâ.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne peradne do peradne omnlbufl

Teiușik 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 ■ — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8.17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 —; 8.46 Soborșin 7.25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8.55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 | Vințulă de josă 12.18 12.29 —-
Budapesta — - 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 TeSușft 1.29 1.41 —

Aradăt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenfi Trenu
omnlbufl persdne mixt peradne omnibus mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 5.19 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.40
’Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persăne peradne omnlbufl de pers. omnibua mixt

Timișdra 6.25 __ 5.00 Petroșeni 10.07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradăi 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


