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

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

Pretnlfl Abonamentului:J
Pentru Austro-Pngaria:

pe trei luni 3 fi. 
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„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
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Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulti fâșiei sub care 
au primitu 4iarulti.

Domnii ce se varie abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arbta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Ungurii și libertatea popdrelorti.
I.

Brașovu, 3 Octomvre 1886.

într’ună. articulil întitulată „Gazeta" despre 
libertate", f6ia oposițională maghiară „Ellenzăk" 
se încarcă a combate unele afirmări ce le-amă 
făcută în num&rulă 214 ală fdiei năstre din a- 
nulă curentă. Amă (jisâ. adecă în acestă numără 
urmâtărele :

„Trebue să ni se pară straniă mișcarea din
tre Unguri în interesulă libertății popdreloră 
orientale, dăcă ne aducemă aminte, că înainte 
cu câteva luni, când se desbăteau budgetele, 
aceiași Unguri strigau în gura mare în dietă, 
că nicidecum nu potă să recundscă popdre- 
loru din Ungaria dreptulă de desvoltare indivi
duală națională."

„Domnii Apponyi Szilagyi și Iranyi, cari 
se arată a<jl atâtă de încântați pentru idea des- 
voltării individualității naționale a popăreloră din 
Balcani, ne asigurau altă primăvără, că în sta- 
tulă ungară numai ună poporă maghiară și o 
cultură maghiară p6te să esiste".

„Cum se potrivesce entusiasmulă pentru li
bertatea și independența națională a Bulgariloră 
cu principiele ce le profeseză și cu politica ce-o 
urmărescă corifeii ,politici maghiari față cu po- 
pdrele nemaghiare din statulă ungară?"

F6ia clușiană, neputândă răsturna afirmările 
ndstre de mai susă, cari se basăză pe fapte, se 
mărginesce a ne „documenta," că amă fi în er6re, 
dăcă susținemă, că statulă ungară nu lucră în 
interesulă libertății și ală independenței.

Și fiind-că de astădată „Ellenzăk" se folo- 
sesce de ună limbagiu mai politicosă și mai se- 
riosă față cu noi, blamându astfelă purtarea cu 
totulă necuviinciăsă a colegiloră săi dela „Ko- 
lozsvari Kozlăny", cari nu mai esă din stilulă 
loră bădărană; dupăce mai departe se tractăză 
de-o cestiune principiară atâtă de mare și însem
nată, ne vomă da silința de a ne lămuri puțin- 
telă cu pretinșii apărători înfocațl ai libertății 
popăreloră dela fdia clușiană oposițională.

Argumentele ce le aduce „Ellenzăk" în con
tra afirmăriloră năstre se resumă în următorele 
pasagie:

„Dăcă vestimă — ijice numita f6iă — li
bertatea și independența stateloră balcanice, ves
timă, că constituțiunea aceloră state trebue să 
fiă luată în apărare. România are propria sa 
constituțiune, care garantăză libertate și inde
pendență și dăcă acăsta constituțiune s’ar știrbi, 
ș’ar știrbi independența și libertatea română. 

Dăr acea constituțiune este a națiunei române 
și acolo nu e constituțiune maghiară, cu tote 
că România are mai multă decâtă o miiă de lo
cuitori maghiari, și nu e nici jidovăscă, nici tur- 
căscă. Constituțiunea română nu dă drepturi deo
sebite altoră naționalități și nici că le p6te da." 

„A vesti libertatea și independența Bulga
riei însdmnă, a vesti mănținerea constituțiunei 
și a legiloră bulgare. Acăstă constituțiă e bul
gară, nu româna, nici serbăscă, nici grăcă, nici 
turcăscă său tătară, cu tăte că în Bulgaria este 
considerabilă numărulă acestoră popăre. Acăsta 
constituțiă, sub firma bulgară scie să ofere scută 
fiă-cărui locuitoră și garantăză fiă-cărui locuitoră 
libertatea și independența."

„Dăr în Serbia și în Muntenegru nu e așa? 
Așa e pretutindeni în lume".

„Numai la noi și tocmai la noi să fiă în
dreptățită fiăcare poporă după chipsuiăla lui, 
acăsta e cu neputință".

„La noi, tocmai așa ca în alte state, este 
în vigăre constituțiunea maghiară. Acăstă cons
tituțiune oferă scută locuitorilor^ de orice rassă. 
Ce ar fi dăcă multele naționalități ale patriei năs- 
tre s’ar pută lăuda fiăcare în deosebi cu-o con
stituțiă, 6re acăsta împrejurare ar servi spre în
tărirea statului ungară? — De sigură că nu!"

Una susținemă noi, alta ne răspunde „El
lenzăk". Intr’ună articulă următorii vomă arăta, 
care e causa, că făia ungurăscă nu ne păte răs
punde la cestiune.

Crisa bulgară.
— După informațiunile unui corespondentă, opini- 

niunea generalului Kaulbars asupra călătoriei sale este, că 
cea mai mare parte din poporatiunea dela tără nu vo
iește o ruptură cu Rusia și dorește ca guvernulă bul
gară să urmeze sfaturile împăratului. Dela sosirea sa în 
Bulgaria generalulă Kaulbars informăză în totdăuna pe 
agenții gși consululă Austriei cei dintăiu despre tote 
faptele sale.

— „Times“ face laude Bulgariloră și cere pentru 
dănșii simpatiile Europei, dăr se teme de o ocupațiune 
rusăscă. -nBaily Newsa nu crede într’o ocupațiune 
iminentă.

„Gazeta de Moscova" crede că Sobrania va rechema 
pe prințulă Alexandru. Rusia va fi atunci nevoită să de
clare răsboiu Bulgariei.

— Diarele urmăză a se preocupa de situațiunea 
din Bulgaria. „Tagblatt“ constată că metoda intimidă- 
riloră a căzută și că nu e neprobabilă că Țarulă va 
fini prin a ordona o ocupațiune. Aserțiunea <harului 
„D6bats“, care spune că o ocnpațiune provisoriă nu jva 
schimba raporturile celoră 3 imperii, i se pare fără 
temeiu.

— „Temps" primeșce următărea informațiă: Acum 
o lună prințulă Bismarck a 4ish celoră din jurulă său și 
cu intenția vădită ca să se comunice aceste cuvinte la locul 
cuvenită : că Rusia nu va ocupa Bulgaria, acesta a pro- 
mis’o ea însăși, dăr admițăndă că se va face ocuparea, 
ea nu va avă din partea Austriei consecințele temute 
Austro-Ungaria șciă, că dăcă ar vre să se opue cu 
forța acțiunii ruseșcl, ea n’ar fi sprijinită de Germania. 
De atunci însă Bismarck se arată multă mai puțină si
gură ; elă vede, că sentimentulă publică ală Austro-Un- 
gariei față cu intențiunile Rusiei este prea ostilă, decâtă 
să nu pătă îndupleca pe guvernă într’ună momentă dată, 
ori câtă de multă ar dori dânsulă pacea. Dăcă Rnsia 
va ocupa Bulgaria, acăsta n’ar avea pote de urmare o 
declarare de răsboiu a Austriei cătră Rusia, dăr celă pu
țină o demonstrațiă ofensivă a Austriei în partea sărbă. 
Aceste fapte ar provoca o intervenția a Angliei, ceea ce 
ar pune în gardă puterile, care au interese în Marea 
Mediterană, chiar și pe acelea, care vorăȘ să rămână în 
cea mai mare reservă. De aceea se teme Bismarck 
acum de ocupațiunea Bulgariei, care ar pută provoca 
evenimente, pe care silințele sale de pănă acum le-au 
putută evita.

— Ună consiliu de miniștrii români s’a ținută sub 

președința regelui, scrie „Resboiulu". A fostă vorba, se 
dice, despre situația din Bulgaria și despre mișcarea 
Lrupeloră ruseșcl din Basarabia.

— Din isvoră autorisată află „Națiunea" din Bu- 
curescl, că trupe, rusești stau gata de plecare la Reni, 
decă nu voru fi și ptecatu pănă în acestu momentă. 0 
parte din vapărele destinate a transporta aceste trupe 
va lua calea spre Varna, ăr cealaltă pe Dunăre în susă; 
acestea din urmă voră lăsa succesivă trupe în tăte ora
șele bulgare dealungulă Dunărei. întrevederea pe careta 
avut’o alaltăerl primulă (ministru Brătianu cu prințulă 
Urusof stă de sigură în legătură cu șcirea de mai susă.

— Circulă sgomotulă prin orașă, scrie „Epoca" 
din BucurescI, că detașamente de trupe rusești se îm
barcă la Reni, cu destinațiune pentru Bulgaria. N’amă 
putută controla absolută esactitatea acestoră sgomote; 
ună faptă însă este positivă, adecă că mișcări impor
tante de trupe ruseșcl se facă spre porturile dunărene.

Din dieta ungară.
In ședința de Luni 11 Octomvre n. s’au continuată 

desbaterile asupra petițiuniloră în afacerea lanski.
Aurelă Munnich primeșce moțiunea comisiunei de 

petițiuni și schițeză împrejurările în cari s’a dată auto- 
gralulă. (Strigări în stânga estremă: Unde e? Neliniște 
în drăpta.) Oratorulă găsesce că afacerea lanski e ter
minată. (Așa e I în drăpta). Cu totulă suntă 25 petițiuni, 
dintre cari 18, datate înainte de autografă, pună greuta
tea pe simțămentulă ofensată ală națiunei, celelalte 7 însă 
ceră înființarea armatei independente. (Strigări în stânga 
estremă: Bine și facă!) Petiționarii dinainte de autografă 
suntă satisfăcuțl deplină, și n’ară fi petițienată, dăcă ar fi 
sciută de cuprinsulă autografului. Petiționarii din urmă 
voescă să tîrască armata în politica de partidă și con
tinuă, ca și o parte a pressei, a ataca armata. Cu de- 
clarațiunea ce o dase lanski, că n’a fostă condusă nici 
de intențiunea d’a ofensa, nici de tendință politică ar fi 
trebuită să se mulțămăscă toți. Soldatulă Ungură nu se 
pedepsesce de superiorii săi pentru că e Ungură, ci pen
tru că nu-șl face datoria. Soldatulă nu trebue să se 
ocupe nici cu politica, nici cu cestiunea de naționalitate. 
E ună norocă, pentru buna înțelegere între armată și cetă
țeni, că spiritulă militară ală armatei nu permite să răs
pundă la provocările continue. (Neliniște în stânga estremă.) 
Oratorulă a servită 8 ani în armată (OJay: Să și vede I) 
și acum are onore a face parte din honvetjime (Olay: 
Spirită negru-galbenă! Larmă. S'autjimăl) N’am atinsă 
niciodată patriotismulă d-lui Olay, și dorescă și pretindă 
ca nici elă să nu mi-lă atingă și să crâdă ceea ce spună 
aci din esperiență. (Aprobări în drâpta). NicăirI prin
tre oficeri n’a observată simțăminte dușmane Unguriloră 
și nici în cercurile pră înalte* nu domnescă simțăminte an
tinaționale, fiindcă suntă representate din tăte naționa
litățile. Ce privesce separarea armatei, pentru acăstă 
nouă organisare se ceră vr’o 20 de ani. (Strigări în stânga 
estremă: In 1848 au fostă deajunsă câteva luni!) Ora
torulă votâză pentru moțiunea comisiunei de petițiuni. 
(Aplause ’n drepta).

Contele Albert Apponyi: Antevorbitorulă, analisândă 
raportulă dintre armată și națiune, a vorbită de o na
ționalitate ungurăscă și de alte naționalități, și a adausă 
că elementele conducătore ale armatei represintă tăte na
ționalitățile, Acestă conceptă îlă respingă cu hotărîre. 
(Vii aprobări în stânga și în stânga estremă). Aci nu e 
vorba de naționalitatea ungurescă, ca noțiune etnografică, 
ci de raportulă în care trebue să stea armata și toți fac
torii ei cătră Ungaria ca stată și cătră națiunea ungară 
ca națiune politică, care formăză statulă. Dăcă perdemă 
din vedere acestă punctă de plecare, ajungemă într’ună 
labirintă de rătăciri, din care nu mai putemă eși. Ora
torulă nu primeșce nici una din cele două moțiuni. Elă 
e pentru mănținerea instituțiunei armatei comune, pentru 
că partida stângei stă pe basa pactului din 1867. Con- 
flictulă provocată prin schimbările personale îlă consi
deră ca resolvată prin autografă (Aprobări în drăpta și 
în stânga) și nu doresce continuarea conflictului dintre 
armată și națiune, mai alesă adl, când situațiunea poli- 

! tică europănă e seriăsă (Aprobări în drăpta și ’n stânga), 
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despre care nu vreau sg dicO că ne amenință directă cu 
ună rgsboiu, dgr care suntă astfelă, încâtă trebue sg fimă 
pregătiți a pune’n cumpănă puterea armată a monarhiei. 
Și dgcă e ună momentă în istoria națiunei, în care unii 
astfelă de conflicte ar putg fi vătâmătoră pentru desvol- 
tarea posițiunei de mare putere a monarhiei, atunci e 
momentulă de a<Ji. (Aprobări în drgpta și în stânga). 
Cine s’a bucurată mai multă de acestă conflictă decâtă 
pressa panslavistă, dușmana monarhiei ngstre și mai a- 
lesă a Ungariei? (Așa este!) A continua conflictulă ar fi 
cea mai mare greșglă politică. (Aplause ’n drgpta și ’n 
stânga). I s’a imputată stângei de cătră stânga estremă 
că de aceea n’a luată parte la mișcările provocate în 
vâră, ca nu cumva se se compromită și în urma posi
țiunei sdruncinate a ministrului președinte, sg i se ia 
dulcea speranță d’a-Iă moșteni. Acgstă imputare e neîn
temeiată. Din contră m’am esprimată, că râmânândă 
ministrulă președinte pe tgremulă simțului comună ală 
națiunii, p6te conta pe sprijinulă nostru , și așa s’a și 
întâmplată. Cu asta nu vreau sg dică, că activitatea po
litică a guvernului actuală e salutară și că nu țintescă 
a-lă răsturna, dgr nu găsescă cu cale sg fiă răsturnată 
prin astfelă de puteri, care provgcă agitațiuni.

Ce privescă moțiunile amă disă, că nici una nu 
accepteză. Dgcă comisiunea de petițiuni s’ar fi mărgi
nită a spune în moțiune, că cestiunea schimbăriloră per
sonale s’a resolvată prin autografă, ași fi primit-o. Der 
moțiunea <|ice că nu e necesară să se ia disposițiunl în 
nicl-o direcțiune indicată de petițiuni. De aceea n’o ac
cepteză. Autografulă nu conține nimică alta decâtă o 
declarare generală de mare valgre, anume că spiritulă 
armatei nu pgte fi altulă decâtă ală pre’-inaltului co- 
mandantă, și acesta neputendă fi altulă decâtă regele în
coronată și constituțională ală Ungariei, negreșită că 
.spiritulă armatei nu pgte fi altulă decâtă ală regelui 
constituțională. Acgstă enunciare e prețidsă, dgr e nu
mai o enunciare principiară, ună postulată, căruia ră
mâne sg’i dămă vieță. Ființa constituționalismului un
gară este stabilirea și recungscerea necondiționată a su
veranității de stată a Ungariei. De aci resultă, că sta- 
tulă ungară și factorii săi, chemați și îndreptățiți a’șl 
esprima voința legislatorică, dispună cu suveranitate 
necondiționată pe fgte terenurile vieții de stată. Deci 
legislativa de stată ungară dispune cu drepturi suverane 
nețărmurite asupra organisării puterii militare. Și dgcă 
unele instituțiunî între celelalte țări ale Maiestății 
Sale și între noi suntă comune, dgcă armata comună 
e o {instituțiune comună, atunci acgsta nu e comună 
pentrucă ar isvorî dintr’ună dreptă ce ar sta înafară 
de suveranitatea ungară sgu mai pre susă de ea, ci de 
acea, fiindcă legislativa suverană ungară de stată a gă
sită de bine, ca în înțelegere cu legislativa celuilaltă 
stată ală monarchiei sg o facă instituțiune comună. O 
altă consecință a ființei statului ungară e că nici ună 
cetățgnă ungară nu cundsce, nu pgte cunosce și nu va 
recunosce nici odată ună altă obiectă de patriotismă, 
decâtă acgstă patriă ungară. Acesta e spiritulă consti
tuțională cu care armata trebue sg fiă în armoniă și sg 
nu vină în contrastă. Cei de dincolo de Leitha vorbescă 
despre »statulă totală austriacă14 și e o fracțiune influ
entă a partidei politice ce domnesce adi dincolo de 
Leitha care urmăresce acgstă tendință politică. Ce pu- 
temă dori dgră conformă definițiunei schițate a spiritu
lui constituțională ? Ce putemă dori^ dgră dela armată 
ca instituțiune comună, o instituțiune ,a Ungariei și a 
Austriei? Sg respecte acestă spirită constituțională și 
simțgmântulă publică ală națiunei. Putemă dori, ca 
partea ungară a armatei sg protggă aceste noțiuni con

stituționale, aceste principii constituționale și sg fiă ali
pită de acelă spirită ală iubirei de patriă cu căldură și 
neclintire, ca ori ce locuitoră ală țgrii. Și putemă dori 
ca asupra inteligență părții ungare, asupra corpului o- 
ficerescă ungară (O voce în stânga: Nu esistă de locă) 
sg se influințeze de susă în acgstă direcțiune și nu în 
direcțiune contrară; putemă dori ca tinerii, cari doresc 
a’șî face carieră ca oficeri, sg se educe în astfelă de în* 
stitute, cari aferă deplină garanțiă, că voră fi educați în 
acestă spirită constituțională și patriotică. împlinirea 
datoriei militarului și patriotismului nu se bate în ca
pete. Iubirea de patriă ungară nu p6te decâtă sg înte- 
țgscă pe membrulă ungară ală armatei a-și împlini dato
ria în armată cu cea mai mare însuflețire. Acestea 
suntă postulatele ngstre. Ele nu cuprindă o răsturnare. 
Spiritulă tradițională ală armatei nu pgte merge însă 
așa departe, ca sg ignoreze acea transformare a monar
chiei, constituțiunea ungară și dualismulă. Dgcă sub spi
ritulă tradițională se înțelegă timpurile de victoriă ale 
armatei, n’avemă nimică contra, decă însă se înțelegă 
timpurile de desbinare între rege și națiune, atunci tre
bue sg peră acelă spirită. Fiindcă noțiunea comisiunei 
nu împacă postulatele ngstre, de aceea propună: guver- 
nulă sg fiă avisată a iniția tgte acele disposițiunl prin 
care sg se rgaliseze spiritulă art. de lege XII din 1867, 
așa ca sg prindă rădăcini deplina solidaritate internă 
între națiune și armată. (Va urma.)

SOIRILE DILEL
Delegațiunile suntă convocate, printr’ună pre-înallă 

autografă, pe cjiua de 4 Noemvre în Pesta.
—x—

Ministrulă ungurescu de comunicațiune a dată ur- 
mătgrele concesiuni prealabile pentru căi ferate: deputa
tului Gabriel Ugron: a) o cale ferată vicinală dela Sepsi- 
Sân-Georgiu prin Chezdi-Oșorheiu și Brețcu pănă la pa- 
sulă Oituză ; b) dela Brașovă prin Ozună pănă la Chezdi- 
Oșorheiu; c) dela Gurghiu-Sân-Miclăușă prin Sarhegy 
pănă la Ditro; tgte pentru durata unui ană; — contelui 
I6nă Nemeș pentru construirea unei căi ferate vicinale 
dela Vulcanu pe lângă Zârnesci pănă la Brașovă și 
de aci prin Preșmeră și Sepsi-Sân-Georgiu pănă la 
Chezdi-Oșorheiu, eventuală pănă la Poiana Sărată, pe 
ună ană.

—x—
Sub titlulă „Nouț impertinente valache“ scrie ,Ma- 

gyar Polgar*.- La 5 Octomvre mai mulți ostași înarmați 
din Moldova au luată 120 oi și 8 capre, ce păsceau pe 
proprietatea Iui Petru Bilibocă din Gyimesbukk, dina
intea a doi copii ce le păzeau, le-au dusă și pănă în 
timpulă de față se află deținute la oficiulă vamală ală 
Moldovei. Ca pretestă se duce împrejurarea, că oile ar 
fi păscută pe teritoriu română, pe când chiar unii din
tre Românii ce au fostă de față mărturisescă, că numai 
a treia parte din oi au apucată pe teritoriu română, 
celelalte însg erau pe teritoriu maghiară. Oficiulă va
mală a refusată înapoiarea oiloră pănă atunci, pănă 
când nu se va declara asupra acestei cestiuni guvernulă 
română. Viceșpanulă comitatului Treiscaune a împăr
tășită afacerea îndată atâtă pe cale telegrafică câtă și 
în scrisă ministrului ungurescă de interne/

—x—
Camera de comerciu și industriă din Brașovă face 

cunoscută o ordinațiune a ministrului de agricultură, in
dustriă și comerciu, care t^ice că mărfurile ce se esportă 
în Portugalia numai atunci voră fi supuse unui adausă 

vamală de 2%, dgcă nu voră porni spre Portugalia di
rectă dintr’ună portă austro-ungară. In acestă casă 
mărfurile, când dintr’ună portă străină se îmbarcă, d. e. 
Hamburg, sg fiă provgdute cu ună certificată de prove
niență cu declarațiunea: Provenance d’Austriche-Hongrie 
en transit pour le Portugal*, care declarațiune sg se 
repețgscă pe documentulă corăbiei și sg se legaliseze de 
consulatulă portugeză din portulă de esportare.

—x—
piarele ungurescl aducă vestea, că deputatulă Au- 

relă Imre s’a sinuciaă. Causa sinuciderei se dice a fi 
fostă ruina materială.

—x—
Afacerea Herb ert-Christen se va resolva, după 

cum află »P. N.<, pe cale cavalergscă. Herbert a so
sită în Pesta, ca sg provgce la duelă pe sublocotenen
tul Christen prin Hentaller și Borostyani, dgr negă- 
sindă aceștia pe representanții lui Christen, și-au lăsată 
cărțile de visilă. Afacerea se va resolva după însăng- 
toșarea lui Christen.

—x—
«Epoca* scrie: «Aflămă dintr’ună isvoră vrednică 

de credință, că aulorulă broșurei „Pravoslavia Română 
fată cu drepta credință Română^ este însuși episcopulă 
papală Camillo din Iași, care a scris’o astă vgră în să
tulă Sabaoanii, împrumutândă cărțile bisericescl ortodoxe 
cu cari s’a slujită dela cântăreții de pe Ia bisericele ro- 
mânescl din pârtea locului. Dgcă prin urmare desapro- 
barea acelei broșuri de cătră Monseniorulă Palma, Mi- 
tropolitulă papală din Bucuresci, e sinceră, ne aștep- 
tămă la depărtarea episcopului Camillo. Căci de sigură 
sf. sinodă ală României nu va putg suferi în țgră nisce 
agitatori ce-șl permită a insulta națiunea și biserica ro
mână, grămădindă asupră’i disprețuia cetățeniloră.*

Postulă gendarmeriei dela granița Sugagu a dată 
în sgptgmâna trecută, spună foile ungurescl, peste locui- 
torulă Dumitru Dobrata din Poiana, pe când trecea ca 
contrabandă ună porcă ce-lă cumpărase din România. 
Porculă i s’a confiscată și în contra lui s’a făcută a- 
rătare.

—x—
„Ellenzek“ cu bucuriă anunță, că junimea clericală 

unitară din Ciușiu a îmbrăcată uniforma maghiară, pe 
care au purtat’o strămoșii loră; spergză totodată că 
nici entusiasmulă celeilalte junimi maghiare din Ciușiu 
pentru adoptarea acestei uniforme nu va fi focă 
de paie.

—x—
La 30 Septemvre au cutrierată stradele Parisului 

așa numiții Sandwichs, adică gmeni cu mari table de 
anunțuri pe pieptă și pe spate, anunțândă 'apariția unei 
noug foi. Pe una din acelea tabele se vedea ministrulă 
de rgsboiă Boulanger și pe alta ună bălaură avendă ca- 
pulă lui Bismark, pe care’lă taiă ună soldată francesă, 
pe când ună soldată rusă taiă câda balaurului. Poliția 
a pusă capgtă repede acestui spectacolă, arestândă pe 
colportori. Cu acgstă ocasiă apare în /femps* o des- 
mințire a scirii, că ministrulă de rgsboiă ar fi permisă 
vre-unei foi sg scrie în numele lui. Ministrulă de rgs- 
boiu nu doresce altă organă specială afară de buleti- 
nulă oficială; ba se va reforma biuroulă de presă ală 
ministerului de resboiă și se va permite numai publica
rea comunicateloră oficiale.

—x—
Regele României — spune «Epoca* — a anunțată 

pe Regele Serbiei despre sfințirea Catedralei dela Argeșă.

FOILETONU.

O nopte într’o cârciumă din Prahova.
Deși legăturile comerciale și relațiunile de comu

nicațiune cu vecina Româniă au fostă deja de mai multe 
decenii fgrte vii, — și se esportau anume mărfuri din 
Brașovă sub numirea colectivă „brașovenia" chiar pănă 
la Constantinopolă, totuși starea drumuriloră și căiloră 
printre munții cei inalțl a fostă îngrozitore în adevgra- 
tulă înțelesă ală cuvântului. Chiar și în anulă 1849, 
când armata austriacă și în suita ei o mulțime de Bra
șoveni se refugiară în Țâra-românâscă, era suirea dela 
Predâlă împreunată cu cele mai mari greutăți. Mai 
târziu însg s'a construită șosâua, așa că acuma celă pu
țină cargle avâu pământă solidă sub ele; și preste mul
tele și micele văgăuni și adeseori preste adâncile rup
turi de apă se clădiră poduri de pâfră tari și frumose. 
Eră de când pe lângă acgstă șosea mai merge și o cale 
ferată, comunicațiunea de persgne și de mărfuri este 
multă mai sigură. Cu tgte acestea munții cei înalț! cu 
vijeliile, cu omeții, cu rupturile de nori și cu surpăturile 
de pământă ale loră causâză adeseori conturbările ne
plăcute.

Cârciumele, cari erau situate lângă acgstă șosg, erau 

prea puțină comfortabile, precum lesne se pgte cugeta. 
Cărăușii, cari transportau mărfuri, îșl aduceau de acasă 
în străițile loră pâne, slănină și cepă, și dela cârciumară 
cereau celă multă ună rășvară (cratiță) de feră, pentru 
ca sg-și facă o tocană. Acești âspeți erau mulțămiți cu 
rachiulă celă rgu (numită liurcă), ce-lă căpgtau aci, sgu 
că beau cu plăcere vină românescă ușoră, care mai tot- 
dâuna are puțină gustă de muce(|glă.

Cu diligența, care umbta pe atuncea între Brașovă 
și Bucuresci, călgtoriau numai astfelă de pasageri, cari, 
eunoscendă miseria cârciumeloră din munți, îșl luau cu 
sine înșiși merindea necesară și dela cârciumară nu ce
reau alta decâtă ună locă de ședere, sgu o odaiă caldă, 
pănă ce se schimbau caii.

' Acuma, în timpulă celă mai nou este, se înțelege 
de sine, cu multă mai bine, fiindcă circulațiunea de stră
ini devine din ce în ce totă mai viă, și acolo, unde odi- 
niâră trebuiamă a ne încartira într’o casă de lemnă, as- 
tădî se ridică o casă de pgtră zidită solidă, care oferă 
firesce călătorului cu multă mai multă, decâtă se putea 
pe atuncia.

Precum omulă își aduce cu plăcere aminte mai 
târdiu de filele, când a scăpată tgfgră din pericule mari 
totă așa ne aducemă și noi aminte de petrecerea năstră 
într’o mică cârciumă din Prahova. Sperămă, că amica- 
bilulă lectoră nu-și va perde răbdarea, dgcă îi vomă pune 

înaintea ochiloră simplele ngstre pățănii, câtă se pgte de 
fidelă.

Când scriitorulă acestoră șire plecă împreună cu 
soția sa din Bucuresci c’ună cărăușă din Hglhii (ună 
sată săsescă-românescă din Țgra-Bârsei aprgpe de Bra
șovă), autjirămă, că o ruptură de noră ară fi stricată 
grozavă de tare drumurile și podurile. însg nu mai era 
timpă de pierdută, și afară de aceea noi aveamă spe
ranță, că ună cară așa de mare cu patru cai sdra- 
veni va putâ de bună sgmă eși. Pănă la Câmpina au 
și mersă lucrurile binișoră, dgr de aci încolo începu a 
merge totă mai rgu. Chiară trecerea de mai multe ori 
a Prahovei încgce și încolo este destulă de periculgsă. 
Spumegândă se prăvăliau undele asupra cailoră, cari 
trăgeau sforăindă din nări carulă, ce se legăna încgce și 
încolo. UneoriȘ se loviau rgtele de bolovani și, alune- 
cândă de pe marginile bolovaniloră, credeamă, că acum 
se rgstdrnă carulă și toți ne prăvălimă în valurile cele 
reci. In fine totuși ajunserămă la țârmure și cu acgsta 
gră la drumă. Se făcu sgră. Munții erau învgluiți în 
intunereculă nopții, nori amenințători îi acoperiră pănă 
josă în vale și deja cădea gră o plge dgsă și subțire și 
deși era în luna Iui Cuptoră, totuși rgcorea era forte 
simțitgre. Mare ne fu bucuria, când cărăușulă ne 
asigură, că ajungemă în curendă la cârciumă. Și într’a- 
devgră, când întunereculă nopții era așa de grosă, de nu 
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Se scie că dămna Despina, soția lui Neagoe Voevodă, a 
fostă fata regelui Lazără ală Serbiei, și că a contribuită 
cu dota ei la ridicarea acestui templu măreță.

—x—
Marți, 30 Septemvre, aă emigrații din Iași în Ame

rica vre-o 150 Israeliți. „Pe peronulă gărei, spune 
>Curierulă Balasană“. se aflau peste o miiă de Evrei 
venițî de a ura coreligionariloră loră emigranțî călătoriă 
bună și îndeplinirea scopuriloră. Aflămă că, cu ocasiu- 
nea anulai nou din filele trecute ală; Evreiloră, s’au tri
misă de Evrei din America cătră acești din Iași peste 
4000 bilete de felicitări și totdeodată cu stăruință îndem- 
nându-i de a emigra și ei în America, bine înțelesă, lo- 
culă traiului bună și alft înlesniriloră de a putea strân
ge bani, de orece în fiă-care cji sosescă mandate de 
sute de lei în aură dela cei din America, destinați pen
tru familiile loră de aici.*

—x—
La esamenele de bacalaureată au râușită în Bu

curesci din 109 candidați numai 52, âr în Iași din 93 
candidați au reușită 63. între cari 10 domnișOre.

—x—
Sinodalii episcopescu serbescu se va deschide, 4*ce 

>0rsz. fîrt.*, la 20 Octomvre, âr congresulă bisericescă 
e convocată pe 4’ua de 4 Noemvre.

Din adunarea comitatului Brașovîi.
Brașovă, 14 Octomvre.

In adunarea de adi, 14 1. c., a representanței co
mitatului Brașovă unulă din membrii români, d. advo
cată 0. Sorescu, a adresafă d-lui fișpană, comite A. Beth- 
lenu, cu privire la regretabilulă faptă întâmplată in Să- 
cele cu ocasiunea primirei sărbătoresc! a Esc. Sale Me
tropolitului Mironă Romanulă, următârea

Interpelațiune.
Considerândă, că la primirea sârbătorescă a Esce- 

lenței Sale metropolitului Româniloră gr. or. din Ungaria și 
Transilvania și consiliarului intimă ală Maiestății Sale 
regelui apostolică, făcută din partea credincioșiloră sei 
din cerculă Săceleloră Ia 22 Septemvre a. curentă, 
conductulă de sărbătorire a fostă oprita și împedecată 
cu putere armată din ordinulă autoritățiloră politice, din 
causă că ună individă, anume Vasile Pascu, a fostă 
împodobită cu o lentă >galbenă-roșu-vânătă;<

Considerândă, că acelă tricoloră este vechiulă tri
coloră ală Transilvaniei și că folosirea lui nu este o- 
prită prin lege, nici prin vr’o ordinațiune ministerială, 
ci din contră admisă prin articululă de lege XXI din 
1848;

Considerândă, că chiar și când acestă tricoloră ar 
fi interzisă, trebuia să se urmeze conformă legii, adecă 
calpabilulă să fiă dată în judecată spre a-și lua pedâpsa 
în sensulă § 36 art. de lege XL ex 1879; avendă în 
vedere, că neurmându-se conformă legii, ci întrebuin- 
țându-se forța brută se pută întâmpla ună scandală re
gretabilă, ba puteu cădâ șl Omeni jertfă unei procederi 
atâlă de violente;

Considerândă, că printr’o asemenea arbitrară pro- 
cedere nu s’au vătămată numai participanții la acelă 
conductă, și în speciă persona sărbătorirei, adecă capulă 
bisericei ort. or. române din Ungaria și Transilvania, 
dâr s’a blamată și ofensată greu chiar autoritatea în- 
tregei biserice autonome ortodoxe or. române; ba a 
fostă lovită în față jumătate din poporațiunea română a 
Ungariei;

Avândă tăte acestea în vedere, întrebă pe onora- 
tulă domnh foispan, că are cunoscință despre acestă 
faptă regretabilă? âră dăcă are cunoscință, nu vede în 
acestă faptă ună abusă de oficiu, comisă din partea a- 
celui funcționară, care a dată ordină de a se conturba 
și opri conductulă festivă de primire ală Escelenției Sale 
Metropolitului? In fine, că este aplicată d-lă foișnan a 
trage la răspundere pe cale disciplinară pe culpafilulă?

mai puteamă nici vedâ obiectele de pe lângă drumă, 
zărirămă în depărtare o mică ferestră luminată, și în
dată se opri carulă în curtea cea tinâsă a cârciumei. 
Toți alergarămă repede în odaiă, ca să ne uscămă la 
focă hainele cele ude de multa plâiă și să ne încăl^imă 
mânile cele amorțite. Der, vail foculă de pe vatră era 
așa ticălosă, încâtă abia se putea încălzi o pisică. Și 
afară de acesta vatra era deja încungiurată de totă de 
vr’o cinci său șese fii ai munțiloră, cari nu păreau de 
felă a fi aplecați a face locă celoră venițî mai târziu.

O odaiă separată nu era aci, pentru aceea noi tre- 
buirămă să ne acomodămă împrejurăriloră. Cu locurile 
de dormită încă nu pre erau scrupuloșî ăspeții, cari se 
aflau împreună cu noi. Unulă se întinse aci, altulă colo 
într’ună unghiu pe pământută golă, îșî puse de căpătâiu 
ună butucă de lemnă său straița cu merindea, îșî trase 
căciula pe ochi, se acoperi cu cojoculă (tihârca) celă udă 
și adormi îndată pe pământulă celă vârtosă somnulă 
drepțiloră. Față cu ospeții veniți cu carulă au avută 
totuși omenii aflători deja în cârcimă delicata conside- 
rațiune. Aceștia se putură culca pe priciurile cele de 
lemnă, cari se aflau pe lângă păreți. Acestea suntă aș
ternute cu rogojine frumușelă împletite, său acoperite 
chiară cu straie (țole) de lână subțiri făcute de fiii mun
țiloră înșiși. (Va urma.)

In motivarea ce a premersă acestei interpelări d. 
Sorescu a ilustrată cu date și esemple afirmările sale, 
arătândă că falsă și tendențiosă este insinuarea, că Ro
mânii de aici s’ar fi folosită vreodată de colori străine 
în scopă de a demonstra contra sfatului ungurescă.

D-lă fișpană Bethlen a răspunsă îndată interpelan. 
telui, (jicândă între altele: „Teorii despre nevinovăția a- 
cestui tricoloră să potă face multe și deși nu potă sus
ține, că fiăcare Română, care se împodobesce cu trico- 
lorulă roșu-galbănă-vânătă este și daco-românistă, totuși 
potă afirma cu siguranță, că fiăcare daco-românistă se 
împodobesce cu tricolorulă acesta.* D-lă fișpană adause, că 
stimâză pe Escelența Sa Metropolitulă de sigură cum sti- 
meză pe fiăcare din membrii representanței comitatense, 
și regretă că s’a întâmplată chiar cu Escelența Sa ună 
asemenea casă, der nu pote lua în nume de rHu proce
darea solgăbireului din Săcele, care și-a făcută numai 
datoria. După informațiunile ce le-a primită d-lă fișpană, 
locuitorulă din Săcele V. Pascu să fi fostă avertisală mai 
dinainte din partea solgăbirăului să nu mârgă cu lenta 
tricoloră și fiindcă cu Iote astea s’a folosită de ea, sol- 
găbirăulă a fostă în dreptă a face să se oprâscă prin 
gendarmi întreguiă conductă metropolitană.

Astfelă s’a terminată incidentulă la care vomă mai 
reveni.

Fapte generose.
Cetimă în fiarele din Bucuresci:
D. Dimitrie Poenărescu, proprietarulă moșiei Poe- 

nari, plasa Sabară, jud. Ilfov, care a încetată din vieță 
în (jiua de 23 Septemvre curentă orele 7 săra, înmor- 
mântându-se la moșiă în diua de 25 Septemvre cu 
mare pompă, a lăsată următorulă testamentă :

Lasă legatari universali pe totă averea sa mobilă 
și imobilă pe Jd-na Elisabeta Ionescu și Maria Daniilă 
Anghelescu cu următorele sarcini;

1. Să se trimită, în străinătate doi absolvenți ai 
scolei de agricultură din Bucuresci, cărora să li se dea 
pe fiă-care ană câte lei 3600 la fiăcare. Acesta în 
termenă de doi ani.

2. Să se facă pe moșia Poenari o scâlă de băețî 
și fete pentru care să se cheltuiască lei 15,000.

3. Să se facă ună spitală rurală pentru care să 
se cheltuâscă celă puțină lei 15,000 plusă să se dea 
pe fiă-care ană o rentă perpetuă de lei 2000.

4. Să se repare câtă se p6te mai bine biserica din 
comuna Poenari.

5. Să se facă pe moșia Poenari ună locală de 
primăriă cheltuindu-se celă puțină lei 4,000.

6. Să se împartă la săraci din comuna Poenarii 
lei 3,000.

7. Să se dea la patru țărani din comuna Poenari, 
fini ai testatorului, câte lei 500 și la ună altă fină lei 
1000.

8. Să se dea finei Anicuța Mărculescu lei 10.000 
depunându-se la Cassa [de depuneri pănă la ’căsătoriă.

9. Idem, copilei Mariăra Ionescu Iei 10,000 de- 
punându-să la casa de depuneri, pănă la căsătoriă.

10. Lui Daniilă Anghelescu să i se dea leij 15,000.
Numesce ca executori testamentarii pe d-ni Eusta- 

țiu Mărculescu și Ștefană Cornea, advocată fixându-le la 
fiă-care ca onorariu câte lei 5000.

Faptele bune vorbescă de sine.

Complotul ii anarchiștiloru dia Viena.
Săptămâna trecută circulau prin Viena diferite șciri 

că poliția locală ar fi descoperită urmele unei conspira- 
țiuni a anarhiștiloră, cari aveau de scopă să respândescă 
grâză în orașă prin incendii și explosii de dinamită. Ună 
asemenea complotă esista; tote măsurile pentru isbutirea 
lui fură luate și numai unei fericite întâmplări se dato- 
reșce descoperirea și prevenirea lui la timpă, ferindă 
astfelă pe locuitorii Vienei de o mare nenorocire.

NOptea de 3 spre 3 Octomvre curentă fu hotărîtă 
de anarhiști pentru împlinirea scopului loră; ei regulară să 
pună focă in diferite părți și suburbii ale orașului și să 
aprindă cu deosebire depositele de lemne, magaziile și 
alte edificii publice, pe când în același timpă bombe de 
dinamită erau gata pentru a fi ^aruncate prin mulțimea 
cuprinsă de panica incendiilor^.

Amănuntele acestui complotă le găsimă în fiarele 
vieneze. In timpulă din urmă s’au formată mai multe 
grupe în care se discutau mijlocele pentru împlinirea vio- 
lențeloră anarhiste. După cum amă (jfisă mai susă, ndptea 
de 3 spre 4 Octomvre era hotărîtă pentru acestă scopă. 
Poliția află că o societate suspectă se adună regulată in 
tâte diminețele la ună birtă din Penzing. După apa
rență se credea că se adună acolo vr’o douădeci de in
divizi aparținândă clasei lucrătoriloră. O observațiune 
de mai deaprdpe dovedi, eă aci e ună cercă ală anar
hiștiloră. Ei se ocupau acolo cu studiulă chimiei și anume 
cu partea privitore la compunerea materiiloră ex- 
plosibile.

In timpă ce autoritățile începură să privegheze 
mai deaprOpe acâslă societate, membrii ei făceau mari 
progrese în compunerea bombeloră de dinamită și se 
pregăteau să pășâscă la lucru în nâptea de 3 spre 4 
Octomvre. Ei aleseră Rudolphsheim, Hietzing și Penzing 
ca teatru ală atentateloră loră. Depositele de lemne 

erau țintite ca cele dintâiu obiecte de incendiu. Celă din- 
tâiu focă avea să isbucnescă într’ună mare magasină de 
grâu în Felberstrasse din Rudolphsheim și într’ună edi
ficiu din Hietzing. Focurile aveau să fiă puse prin nisce 
sticle umplute cu o materiă anume compusă si care avea 
să se aprindă prin esplosiune.

După o denunțare anonimă s’a făcută cunoscută, 
că în diferite părți ale Vienei se află depuse asemenea 
sticle; ele fură rădicate și înlăturate la timpă. Ună lu
cră toră găsi o asemene sticlă la ună deposită de lemne 
între două grindi, o rădică și credândă că ea conține 
oleiu pentru poleită o vândă unui stoleră. Când agenții 
de polițiă, în urma denunțăriloră primite, veniră și la nu- 
mitulă deposită de lemne să facă cercetări, lucrătorulă 
în cestiune povesti ce a găsită și alergându-se în grabă 
la stolerulă care a cumpărată sticla, ea fă găsită, din 
norocire, încă neatinsă așa, că o catastrofă sigură a pu
tută fi ferită.

După cum s’a mai anunțată, părtașii complotului 
au fostă arestați, Duminecă 3 Octomvre, săra, în momen- 
tulă când unii dintre dânșii erau pe drumă spre săvâr
șirea scopuriloră loră îngrozitore. Odată cu arestările 
s’au făcută și anchete domiciliare și s’au găsită mai 
multe chilograme de dinamită, pumnale, șâse pănă la optă 
sticle cu materii explosibile, bombe cu pistăne precum 
și scrieri de înaltă trădare. Acum s’a constatată că mai 
multe focuri ivite la Viena în timpulă din urmă au fostă 
opera anarchiștiloră.

Mijlocele întrebuințate de anarchiști pentru procu
rarea baniloră necesari scopuriloră loră se descoperă 
acum pe rândă. Astfelă s’a constatată că unii dintre 
dânșii se îmbrăcau cu uniforme polițienesc!, cutrierau 
mahalalele Vienei sub pretextă că caută pe nisce falsi
ficatori de bani, în realitate însă — în anchetele loră — 
»confișcau“ banii ce găsiau. D’asemenea s’a constatată 
că fabricau chiar ei monete false.

In totală s’au arestată 17 anarchiști și anume 15 
în Viena și 2 afară din Viena: unulă în Elveția și al
tulă în Linz.

Ultime soiri.
Moscova, 13 Octomvre. „Gazeta de Mosco

va" Țice că nu numai guvernulă bulgară și-a 
bătută jocă de represintantulă împăratului, dâr 
încă că a excitată mulțimea din Sofia să atace 
consulatulă Rusiei. Același diară adaugă că 
nisce strigăte oștile au insultată pe generalulă 
Kaulbars la Varna; că nici odată Rusia n’a 
fostă insultată într’ună modă mai grosolană și 
că numai ună singură cuvântă ală Țarului în
suși păte scăpa Bulgaria și onărea Rusiei.

Londra, 13 Octomvre. Anglia a trimisă pu- 
teriloră o notă, propunândă sprijinirea morală a 
Bulgariei.

Parisu, 13 Octomvre. Depeși adresate din 
Viena (jiareloră „Tems“ și „Debats" spună că 
tentativele făcute de lordulă Churchill la Berlină 
n’au reușită. Cele trei imperii suntă de acordă 
asupra cestiunei bulgare. O combinațiune anti- 
rusă între Austria și Anglia n’are nici ună sorță 
de reușită. Un articulă ală farului „Tems", 
favorabilă Bulgariloră spune că ocupațiunea ru- 
sâscă nu numai că ar fi ună actă de inmorali- 
tate politică, dâr că ar putea avea nisce conse
cințe incalculabile.

Roma, 13 Octomvre. țiiarulă „Epoca" a- 
nunță, că prințulă imperială ală Germaniei ar 
fi visitată pe regele Italiei la Monza în celă mai 
strictă incognito. Se atribue acestei visite o mare 
importanță.

Belgrad, 13 Octomvre. Astăzi au mai fostă 
alegeri, cari au fostă în favârea guvernului. Mai 
pretutindeni au fostă aleși progresiști notabili. 
Scupcina e deci compusă din 120 de deputați 
guvernamentali și 40 de deputați oposiționiști.

DIVERSE.
Viață lungă. — Ună diară rusă, »Kievlianin«, vor- 

besce despre mârtea unei domne poloneze în etate de 
120 de ani: coinitesa Sofia Siârakowska, sora generalu
lui polonesă îndestulă de cunoscută Iosefă Sierakowski. 
Mârta locuia In provincia Podolia, districtulă Litină. Ea 
îșî păstrase pănă la sfirșită memoria întrâgă și’i plăcea 
sâ vorbâscă de diferite epîsode istorice ale țârei sale, 
la cari asistase în viâța sa.

Numărulă acesta se mai trimite tu- 
turoră domniloră, cari au fostă abonați pănă lu 
1 Octomvre a. c. De aci încolo însă (țiarulă se 
va espeda numai acelora cari și-au reînoită abo- 
namentulă. Domnii, cari se află în restanță suntă 
rugați a ne trimite câtă mai curândă prețulă 
abonamentului.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei11 ă 5 cr. se potă, cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editorii: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 223. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursaln Ia bursa de Viena
din 13 Octomvre st. n. 1886.

Bursa de SSururesci.

Rentă de aură 4°/0 • • • 1^3 56 
Rentă de hârtiă B°/o • ■ 92.55 
Imprumutulâ căilorâ ferate

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

lorâ ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.90

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorG ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) .... 116 80 

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

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

Bonuri creato-slavone . . 104.50 
Despăguieire p. dijma de

vină ung............................K.30
Imprumutulâ 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 aurâ austr. . . 114 80 
Losurile din 1860 . . . 158 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........ 862 — 
Act. băncel de creditâ ung. 287.75 
Act. băncel de creditâ austr. 278 90 
Argintulâ —. — Galbinl

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orl .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.30

Cota oficială dela 1 Octomvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 9V/a 92V3
Renta rom. amort. (5°/0) 93 l/a 94*/a

» convert. (6°/0) 88— 88i/3
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 101—

* n (5°/o) • 87— 87Va
» > urban (7%) . . lOOVs lOP/s
» ’ > (6°/o) > 92— 93—
> » » (B°/o) • • 82i/a 83—

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

< » > Națională 212 214
Aură contra bilete de bancă . . 15.1/, 15.3A
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04

Pischinger- Torte, 
o tortă, care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prdspetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
rosiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
schinger, Viena, Erigittenau.

Nr. 82/1886.
of. scol.

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

gr. cat. din Rodna veche prin acăsta se escrie concursu.
Salarulu împreunată cu acestu postu e de 300 fl. 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-șl trimite recursele 
loră provădute cu atestatulă de cualificațiune din limba română și ma
ghiară, despre purtarea morală și de serviciulă de pană acum, la sena- 
tulă școlară confes. gr. cat. mai josu 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. 2—3

Președinte: Secretară:
Clemente Lupșaiă, Silvestru Mureșanu,

parochă gr. cat. învățătoră.

Pentru repețirî se aedrdă
Pentru repețirl de 3— 4 ori

H M V 5-— 8 n

n H n 9 —11 7?

n h h 12—15 57

n i? 16 —20 57

Dela 20 de repețirl în isusă

următărele rabate:
10° 0
15° o
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-loră abonați!
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 (Jiarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS“

Mersulă trenurilor^!
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei isă-Aradil-ISudapesia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Sudapesta—Predeald

BucurescI

Predeală

Timișâ

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodâ 
Hașfaleu 

Sighiștira J 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ
Teiușă 
Aiadâ
Vințulâ de susâ 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu (

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinâ 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-peata

Viena >

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenă 
accelerat omnlbua

Trenă 
omnlbua

—
4.50

— —
9.32
9.56

10 29
7.47 4.16 —

8.24 — 5.02 —
8.51 — 5.43 —
9.14 — 6.15 '4-y
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 — 5.56 —
_ 6.03 — 8.00
— 6.21 — 8.36

— — 9.02
_ — — 9.32
__ — 10.11
__ 7.14 — 10.51
— 7.43 — 12.16
__ — — 12.50
— — — 1.21
.—. 8.22 — 2.02
— 8.48 — 3.06
— -— — 3.38
— — — 3.54
— 9.13 — 4.05
—. 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1.23 7.28
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
— 8.00 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladiny 
Oradea mare 

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

Clușiu ț

Apahida 
Gliiriș 

Cucerdea

Uiâra
Vințulâ de susâ 
Aiudâ 
'feiiișfi 
Crăciunelâ 
Blașâ 
Micăsasa 
Copța mic. 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brasovă >> i
Timișâ

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grâse.

Trenă 
do pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbuE

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnlbua

11.10 — — — —
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06 —
— — 9.41 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —.
— 8.04 11.38 3.24 .—
— — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
— — 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
11.19 _ — — 7.36
12.30 _ — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
1.06 — — 10.—
1.13 — — 10.09
1.20 _ — — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2.00 __ — — 11.14
2.35 _ — — 12.12
2.48 — — — 12.30
3.20 - — — 1.12
336 __ — — 1.32
4.00 ■ — — 2.18
4.35 - .— — 3.03
5.12 — — ■— 3.49
5.37 — — — 4.28
7.02 — — — 6.16
7.43 — — — 7.06
8.11 — — — 7.46
8.41 — — — 8.25
9.21 — — — 9.15
— 5.45 — — —
— 6.22 — — —•
— 6.47 — — —
— — — — —

11.45

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

Teiușft- A a* adîk-Bu dap-esta Budapesta-Aradik-Teiușd.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi
omnlbua omnlbua peradne persâno de persâne omnibup

Teiușft 11.24 — 2.40
1

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 OZ01U.0K. / 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar&dft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2.52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8.17
Ilia 3.55 — 7.28 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 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

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

Aradfc~TimIș6ra S&aaeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă Trenu de Trenă Tronfl
omnlbua persdne mixt persdne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.40
Timișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnibua de pera. omnlbua mixt

Tisuișâra 6.25 ___ 5.00 PetroșenH 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
Affadft 9.27 — 8.17 StaerSa 1.53 — 10.31


