
KEDACȚICNEA ȘI ABMINISTKAȚICNEA : 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii antt 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe ană 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

N®- 225.

SE PRENUMERĂ:
Ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

ANULU XLIX.

Luni, Marți 7 (19) Octomvre.
Sorliori nofranoate nu ie prlmeeoii. — Hanutorlpte nu sb retrimltu.

1886.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Octomvre 1886 st. v., s’au începută unii nou 

abonamente, la care invitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretultt Abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria:

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

Pentrn 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 numărulu fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

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

Administrațiunea.

Ungurii și libertatea popdreloril.
(Articulă finală.)

BrașovU, 4 Octomvre 1836.
Ce voescu Ungurii cu politica loru de „li- 

bertate“ și „independență" ungurâscă?
Fruntașii loră nl-o spună în parlamentă, 

în adunări și în pressă, că voescă „să întărâscă 
statul u ungară."

F6rte bine. — Amă învățată încă în cla
sele primare cu toții, că și statulti este ună or- 
ganismă, care e supusă aceloră legi naturale ca 
și alte organisme din lume. Ca să se p6tă des- 
volta în t,6tă puterea, pretinde și organismulă sta
tului să fiă sănâtdse t6te părțile sale constitutive. 
Aceste părți însă au nevoiă, ca și membrele unui 
corpă, înainte de t6te de liberă mișcare, ca fie
care să-șl p6tă împlini funcțiunea sa naturală, 
căci la din contră organismulă se slăbesce și se 
vestejesce.

Avut’au în vedere politicii unguri aceste 
esigențe neînlăturabile ale legiloru naturei, când 
li s’a cerută să dea organismului statului ungară 
putința de a se desvolta liberă și conformă ce- 
rințeloră naturale?

înainte de tdte Ungurii dela putere au 
croită pentru acestă stată o haină, ce nu se po
trivea pe corpulă său, pentru că era prea strîmtă. 
In locă de a o lărgi, pentru ca t6te membrele 
lui constitutive să se pdtă mișca liberă întrînsa, 
ei de douăzeci de ani, de când au luată frânele 
guvernului în mână, totă mereu o mai Strîmtâză 
printr’unu șiră infinită de legi, de ordonanțe 
și de disposițiunl asupritdre.

Lucră regimulă ungurescu pentru întărirea 
statului și în interesulă libertății și ală indepen
denței sale, când se silesce de a strînge popd- 
rele nemaghiare în chingile legiloră și ordonan- 
țeloru specifice maghiare, cari împiedecă desvol- 
tarea loră liberă și naturală ?

Dâr — Țce organulu oposițională din 
Clușiu — nu p6te servi spre întărirea statului, 
dâcă fiecare naționalitate ar avă constituția ei 
deosebită.

Amu voi să ne spună fâia ungurâscă, când 
au cerută Românii de aici o constituțiune deo
sebită românâscă? Și, dâcă nu le placă consti- 
tuțiunile deosebite, cine îi împiedecă pe Unguri 
de a face, ca constituțiunea esistentă să se mo
difice și să se lărgâscă astfelă ca să pâtă încăpâ 
în cadrulă ei și drepturile naționale ale popâ 
reloră nemaghiare? Cine îi împiedecă de a a- 
duce legi și ordonanțe nu pentru a suprima ci 
pentru a înainta desvoltarea individualității na
ționale ale acestoru popâre?

Dâcă esistă pentru ei vr’o piedecă, acâsta 
p6te fi numai lipsa sâmțului de libertate și de 
dreptate, nenorocitulă șovinismu, ce s’a încui
bată în inima politiciloră unguri, amețîndu-le 
mințile și turburându-le vederile.

In ceea ce privesce modulă cum cugetă a- 
supra libertății altoră popâre, precum și sâm- 
țulă loră de echitate și de dreptate, teroriștii 
unguri de astădl potă da mâna fără sfială cu 
Rușii. Ba noi susținemu, pe temeiulă esperien- 
țeloră, ce aprâpe dilnică trebue să le facemă, 
că ei au întrecută de multă pe Ruși și dâcă 
n’au putută produce resultate mai mari, ă la 
Muravieff, causa este că n’au puterea, de care 
dispune guvernulă marelui imperiu nordică.

Să ne închipuimă numai unu momentă ce 
s’ar fi alesă de noi Românii și de instituțiunile 
nâstre, câte au mai rămasă încă în ființă dâcă 
miniștrii din Pesta ară fi dispușii numai timpă 
de ună ană de dile de puterea discreționară, 
ce-o esercită guvernulă din Petersburg față cu 
supușii Țarului.

„Constituțiunea ungară" — ne asigură fâia 
clușiană" — „oferă scută locuitoriloră de orl-ce 
rassă din acestă stată". Acâsta se pâte admite 
numai indirectă, încâtă adecă în adevără consti
tuțiunea esistentă a împiedecată și împiedecă pe 
teroriști de a procede curată după calapodulă 
muscal escă.

Persecuțiunile în contra naționalitățiloră să 
și facă mai multă numai prin călcarea constitu- 
țiunei și a legiloră esistente și nu odată s’au 
jăluită foile teroriste maghiare, că aceste legi le- 
au acordată naționalitățiloră prea multă libertate. 
Ba s’au înființată cu mare svonă și cu mari 
cheltuell Kulturegyleturî, numai și numai spre 
a pută împle unele din lacunele, ce s’au ivită 
în acțiunea de prigonire a Iimbei și a naționa
lității Nerhaghiariloru, prin faptulă, că guvernulă, 
din causa constituției esistente, nu dispune de 
puterea discreționară dorită.

„Societatea maghiară trebue să sară în aju- 
torulă guvernului, căci puterea lui nu e de a- 
junsă spre a maghiarisa diferitele naționalități 
după cum pretinde interesulă statului unitară 
maghiară!“

Acâsta a fostă devisa, cu care kulturegyle- 
tiștii s’au aruncată în. luptă. Fâia oposițiunală 
maghiară din Clușiu trebue să-o sciă, căci ea 
stă în fruntea acestei lupte. De ce se mai fră
mântă dâr înzadară, spre a ne face cu totadin- 
sulă să credemă, că domnii Tisza, Apponyi, 
Szilagyi, Iranyi și soți, lucră în interesulă liber
tății și independenții statului ungară ? De ce 
își mai dau silință a face pe lume să crâdă, că 
entusiasmulă loră pentru libertatea popâreloru 
din peninsula balcanică este sinceră și nefă- 
țărită ?

Suntă pline colânele foiloră ungurescl de 
strigăte de indignare, din causă că Rușii facă 
presiuni neiertate asupra Bulgariloră. Fârte bine 
facă, că se indigneză. De ce nu-șl redică însă 
aceste foi măcară o singură dată vocea, când 
vădă, că milidne de Români din statulă ungară 
suntă maltratați și prigoniți de cătră argații pu- 
terei numai pentru cuvântulă, că voră să-și păs
treze limba și naționalitatea?

De ce nu-șl redică vocea, când vădă, că 
față cu noi se calcă dilnică constituția, se calcă 
legile înlocuindu-se cu ordonanțe arbitrare ?

E mai puțină prețidsă pentru Ungaria liber
tatea popâreloru sale proprii, decâtă libertatea 
popâreloru din peninsula balcanică?

R6spunsulu bulgarii la nota rusescâ.
„Agenția Havas" comunică cuprinsulă notei 

bulgare cătră agenția rusă,, notă despre care ni 
se telegrafiase pe scurtă. Etă ce dice nota:

Ministrulă afacerilor^ străine ală Bulgariei, răspun- 

(Jendă la nota agenției rusesc!, — privităre la circulara 
ministerială, care ruga pe agenții diplomatici să Invite pe 
supușii străini a nu se amesteca în alegeri, — expune 
motivele cari au îndemnată pe guvernă să facă acâstă 
comunicațiune, „Răspunsulă dt’06 °ă mai multe state 
manțină cu o mare îngrijire drepturile capitulațiuniloră 
de cari chiară Rusia a usată adesea. In aplicarea ca
pitulațiuniloră se întâmplă câteodată nisce conflicte între 
autoritățile consulare și bulgărescl, mai cu sâmă în pri
vința punerei în libertate imediată a supușiloră străini 
arestați ca compromiși într’o afacere de polițiă si de or
dine interiâră. Numai pentru a preveni astfelă de con
flicte, ministrulă a indicată măsurile luate în privința 
străiniloră, cari ar contraveni legei privităre la alegeri.*

«Agenția va admite, că pentru a manțină ordinea 
și siguranța în țeră, e indispensabilă ca acțiunea autori
tății să nu fiă împedecată. Altfelă ar fi necesară ca 
agențiile să-șl ia asupră-le obligațiunea de a lua chiară 
ele măsuri contra supușiloră loră insubordinațl "

„Ministrulă esprimă convingerea că guvernulă rusă, 
informată asupra acestui casă, va aproba motivele cari 
au îndemnată pe ministrulă bulgară a adresa tuturoră 
agențiloră circulara în cestiune. Motivele acestei circu- 
lărl suntă întărite prin faptulă, că cu 2 (file înainte de 
alegeri a sosită la Sofia ună mare numără de străini 
suspecțl, cari au aruncată alarma în cartirele populate 
ale capitalei. Câtă despre blamulă energică din partea 
generalului Kaulbars, nota spune că miniștrii bulgari pri- 
mescă ună blam numai din partea representațiunei na
ționale cum e stabilită în tote țările constituționale.*

„Nota mai (fice: Prin ordinulă generalului baronă 
Kaulbars a-țl binevoită a-ml declara în nota vâstră din 
28 Septemvre, că alegerile făcute la acâstă dată voră fi 
considerate de guvernulă imperială ca nelegale, adecă 
contrară cu legile principatului. Cum însă acâstă notă 
nu arată nici ună textă de lege, care să demonstreze 
acâstă ilegalitate, bine-voițl a-mi permite să expună mo
tivele, cari stabilescă în ochii guvernului bulgară carac- 
terulă legală ală alegeriloră din cestiune. D-v6stră cu- 
nâsceți că tratatulă dela Berlină, punendă basele exis
tenței politice ale principatului, stipula asemenea că o 
adunare de notabili va fi convocată la Ternova pentru 
elaborarea unei constituțiunl, care trebuia să servâscă de 
basă dreptului publică interioră ală țărei. Acâstă con
stituțiune, care a fostă în adevără elaborată sub aus
piciile comisarului imperială rusescă și aprobată de re- 
presentanții puteriloră, este temelia întregei legislațiuni 
bulgărescl. <

»De aceea, departe de a contesta legalitatea acestui 
actă, guvernulă imperială a mărturisită mai multă decâtă 
odată și în modă oficială prin agenții săi dorința sa de 
a vede respectată constituțiunea. Articolulă 43 din 
constituția stipulâză, că principatulă bulgară va fi gu
vernată în modă strictă prin legile cari voră fi făcute și 
promulgate în formele arătate de constituția de față. 
Prin urmare, spre a stabili legalitatea seu ilegalitatea 
alegeriloră de Dumineca trecută e necesară să se ra
porteze legiloră speciale, cari cârmuescă materia*.

»Der după articululă 25 ală legei electorale, ale
gerile suntă verificate de adunarea națională însăși, sin- 
gurulă și uniculă judecătoră asupra regularității și vali- 
dităței loră. Dâeă der nu-i este dată să prejudece ces- 
tiunea care relevâză competința exclusivă a adunărei na
ționale, guvernulă bulgară crede, în ceea ce priveșce' 
acțiunea sa, că s’a manținută în limitele puteriloră și 
atribuțiuniloră sale, convocândă colegiile electorale pentru 
diua de 28 Septemvre, căci și în acestă faptă s’a con
formată disposițiuniloră luate de representanții poporului 
într’o recentă sesiune estraordinară*.

»Vă rogă să bine-voițl a supune considerațiunile 
precedente guvernului vostru, care speră că va aprecia 
rațiunile, cari au făcută pe guvernulă bulgară să pri- 
vescă ca legale alegerile de cari e vorba*.

Guvernulă n’a răspunsă încă la a treia notă în pri
vința turburăriloră de Duminecă.

Marina englesă.
„Pali Mall Gazette* a provocată o mare sensațiune 

prin publicarea unoră estrase dintr’ună memoriu pe care
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lordulii Charles Beresford, membrulă administrațiunei a- 
miralităței, în calitatea sa oficială l’a înaintată ministe
rului marinei.

Lordulă Beresford blamâză fără cruțare starea în 
care se găsesce astădl marina. Elă afirmă că Angliei i 
lipsesce astăzi o conducere inteligentă în ceea ce privesce 
flota. Flota nu e pregătită pentru ună răsboiă. Ami
ralitatea cu tâtă experiența dela 1885 a neglijată de a 
stabili ună plană pentru procurarea materialului de răs- 
boiu, pe când Germania, Francia și Rusia în acestă 
scopă au ună stată-majoră deosebită, care stabilesce 
chiar și cele mai minuțiose planuri pentru preparativele 
de răsboiă. In deosebi e condamnabilă întocmirea care 
înlesnesce vaseloră străine ce plutescă pe apele îndepăr
tate să pâtă afla mai curândă declararea de resboiă decâtă 
vasele englese. Efectivulă marinei în timpă de răsboiu 
e insuficientă. Prima reservă a flotei francese în '48 
âre e mobilisată. Anglia însă are trebuință de 5 dile 
pentru o asemenea mobilisare. Stațiuniloră coloniale 
englese le lipsesce ună plană pentru procurarea de căr
buni, iar o ordine de bătae nu esistă de focă.

In fine lordulă Beresford propune, pentru procu
rarea de informațiunl, înființarea unui departamentă de
osebită, care ar avea să se informeze despre starea flo
telor streine și despre nouele invențiuni, cum și de a se 
ocupa cu totă felulă de proiecte privitâre la pregătirea 
de răsboiu.

Armata italiană.
»Italia Militară", organulă ministerului de resboiă 

din Roma, vorbesce despre armata și marina Italiei și 
constată că pressa întrăgă recunosce trebuința regulărei 
tuturoră eestiuniloră privitâre la reorganisarea armatei, 
de aceea măsurile cari s’ar lua în acâstă privință n’ar 
întâmpina nici o oposițiune. '

Cu chipulă acesta bugetulă marinei, care astădl e 
de 80 miliâne, ar trebui ridicată Ia 100 milione. Cava
leria ar trebui împărțită în 24 regimente cu câte cinci 
escadrone, astfelă că fiă-care corpă de armată să pâtă 
avea câte 2 regimente. Alte 4 regimente, avândă ună 
numără corespunZătoră de artileriă călare, ar forma o 
divisiune de cavaleriă de sine stătătâre. Artileria ar 
trebui sporită încă cu 4 regimente și bateriile în locă 
de 8 ar trebui să aibă numai câte 6 tunuri.

Efectivulă companiiloră de înfanteriă în timpă de 
pace ar trebui să se compună din celă puțină 120 â- 
menî (actualmente 110). Liberarea soldațiloră după 
ună serviciu de 2 ani ar trebui cu desăvârșire să în
ceteze.

Decă aceste reforme voră fi primite, bugetulă ar
matei va fi de 250 miliâne, adecă cu 50 milione mai 
mare decâtă astădl.

SOIRILE PILEI.
Diarulă vienesă »Die Presse" publică următârea 

înformațiune: Guvernulă austriacă și celă ungurescă 
în înțelegere cu ministerulă de esterne avândă în vede
re simptomele de apropiere ce se pregătescă intre Ro
mânia fșij Austro-Ungaria, a încuviințată cererea că- 
iloră ferate austro-ungare d’a revoca denunțarea tarife- 
loră unioniste austro-ungaro-române, care era să între 
în vigâre Ia 1 Noemvre. Bine înțelesă, sferele nâstre 
conducătâre s’au asigurată mai întâiă de consimțămân- 
tulă căiloră ferate române.

—x—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industria și 

comerță a ordonată, în înțelegere cu celă de justițiă: 
1) Mărci protectâre industriale cu portretele Maiestățiloră 
Loră său ale membriloră familiei domnitâre, nu se potă 
întrebuința pentru a însemna marfa ; 2) Pentru astfelă 
de mărci protectâre, dăr portretele în legătură cu alte 
semne, e necesară aprobarea prâ-înaltă, ce se obține 
prin ministrulă de agricultură etc. în înțelegere cu mi- 
nistrulă de interne, resp. Banulă Croației etc., și cu mi
nistrulă de comerță austriacă; 3) Cei ce s’au folo
sită pănă acumă, în bună credință, de maree ca cele de 
sub punctulă 2, rămână neatinși prin disposiția de 
față.

—x—
în Șeica-mare s’a deschisă o scâlă poporală țde 

stată. Nr. eleviloră e 5, âr ală eleveloră 13. Ca în- 
vățătoră funcționâză ună anumită Koncz, absolventă ală 
preparandiei de stată din Deva, âră ca învățătâre Wil- 
helmina Lindner, fiica profesorului dela universitatea din 
Clușiu, Dr: Gustav Lindner. — Șoviniștii nu’șl potă plăti 
învățătorii, lăsându’i să mâră de fâme, și cu tâte astea 
nu slăbescă din dragostea maghiarisărei comunele ne
maghiare! Ce orbire pentru ca să sufere fiascurl!

—x—
Ați mai audită lucru naibii? Isvârele băiloră Zizi- 

nului conțină materii „otrăviciâse*, și pentru ca să afle 
acesta, comuna nâstră a cheltuită 600 fl. A trimesă 
adecă apă din amândouă isvârele la stațiunea de analisă 
chemică a stalului în Pesta. »Chemiculă« Liebermann

a găsită că isvorulă Ferdinand nu conține iodă, âr is- 
vorulă Ludovică conține numai 0-6 miligrame feră, în
colo 46 miligrame oxidă de mangan și 3’2 miligrame 
oxidă de plumbă într’ună litru de apă ! Comuna minu- 
nându-se, că pănă acum încă nici ună âspe nu s’a otră
vită cu apa dela Zizină, a însărcinată pe profesorulă de 
chemiă de aci K. Jilngling împreună cu o comisiune de 
medici să facă o nouă analisă și âtă ce au găsită : isvo- 
rulu Ferdinandă conține' iodă multă, er isvorulă Ludo
vică nu conține nici urmă de plumbă, din contră mai 
multă feră și mai puțină oxidă de mangan de cum a 
descoperită analisa din Pesta. Comuna va mai încerca 
și cu o autoritate chemică. Vorba e că s’au dusă în 
vântă 600 fl.?

—x—
«Pester Lloyd» din 15 Octomvre spune, că restan

țele la tabla reg. din Budapesta crescă mereu. Pănă 
acum numerulă loră să urcă la 30,000. Fiă-care se 
pâte convinge că cu înființarea unui mijlocă de ajutora
re provisoră, nu se va pute înlătura acestă calamitate.

—x—
In Ciucii- Vadotfalva au arsă la 8 Octomvre n. 

5 șuri cu provisiune cu totă și o casă. Comuna n’are 
nici o pumpă, er poporațiunea, în locă să stingă foculă, 
a găsită mai cu cale să’șl stingă setea devastândă piv
nița comerciantului de rachiu de acolo.

—x—
Ună (jiară din Severină ne spune că s’a găsită la 

o adâncime de trei metri ună canalii din timpulu Ro- 
maniloru, avândă 3 metri grosime și 5 metri lărgime. 
Direcțiunea canalului este dela Dunăre spre miâdă-nâpte; 
In interioră pâte merge ună omă călare. Construcțiu- 
nea este forte tare și a tribuită să fiă spartă cu dina
mită.

—x—
In Esseg s’au furată 2500 fl. bani gata, câte două 

losuri Keglevich, Palffy, Windischgraelz, turcesc!, câte trei 
losurî din 1860 și 1864, d’ale regulării Dunării, Salm și 
Clary, mai departe trei obligațiuni rurale ungare de câte 
1000 fl,, cinci obligațiuni de stată de câte 1090 fl., pre
cum și mai multe prețiâse, unele cu inițialele M. H.

—x—
Congreszilu geodesică, care trebuia să se deschidă 

la Berlină în (jiua de 20 Octomvre, a fostă amânată pe 
Ziua de 27 Maiu anulă viitoră.

—x—
Nou abonamentu la teatru. Cu diua de mâne, 

Marți 7 (19) Octomvre se începe ală doilea abonamentă 
la teatrulă germană și se va începe cu piesa „Walzer- 
konig< cu cântări. Directorulă Dorn, care, din causă 
că prima cântărâță nu s’a ținută de contractă, a fostă 
pănă acum împiedecată de a da operete, dăr după ce 
va sosi dilele aceste noua cântărâță definitivă angajată, 
voră fi una după alta representate operetele nouă: 
»Don Căsar», .Nanon*, «Nacht in Venedig», „Zigeuner- 
baron<. La începută să voru representa operetele bune 
mai vechi »Afrikareise" și „Gasparone.» Dupăce va 
sosi și cântărâță memorată trupa va fi conpletă și a- 
vândă puteri bune dorimă zelosului directoră o parti
cipare câtă mai Jmare a publicului la ală 2 lea abo
namentă.

—x—
Astă seră Luni trupa teatrală germană va juca 

»Krieg den Frauen* său „Die Antixanthippe,» comediă 
originală în 3 acte de Rudolf Kneisel.

Din dieta ungară.
In ședința dela 13 Octomvre se continuă desba- 

terea asupra petițiuniloră în afacerea Ianski.
Emeric Veszter doresce să se termine odată afa

cerea, dâr nu împărtășesce părerea comisiunei, că auto- 
grafulă ar fi împrăștiată tâte îngrijirile. E multă de fă
cută, spiritulă armatei e în contrastă cu simțămintele 
națiunei. Dâr să evitămă recriminările, deârece rapor
turile politice ne avertisâză să uifămă certele, pentru ca 
națiunea și armata să pâtă întâmpina cu încredere reci
procă sosirea, pâte apropiată, a timpuriloră critice. Dâr 
acâstă împrejurare nu ne împedecă a spune, că armata 
comună e streină pentru noi; tâte naționalitățile suntă 
representate în corpulă oficerescă mai multă decâtă cea 
ungurâscă. Nu e mirare deci, că spiritulă ungurescă nu 
află resunetă în acea armată, ală cărei corpă oficerescă 
e compusă din acele naționalități, cu care ne hărțuimă 
de ună seculă. Trebue să punemă capătă acestei stări 
de lucruri, lucrândă guvernulă într’acolo, ca se se înfiin
țeze în țâră institute de educațiune militare, conduse de 
bărbați patrioțî. Legea și procedura penală militară să 
se reformeze. Primesce moțiunea lui Apponyi.

Carol Vadnai doresce ca elementulă ungurescă să 
fiă mai bine representată în corpulă ofițerescă. Auto- 
grafulă a ușurată de o grijă inima națiunei. Privindă 
cele ce se întâmplă în Bulgaria, nu e cu cale să acu- 
sămă spiritulă oficeriloră. Dâcă s’au ținută toaste anti
patice nouă, s’au ținută și simpatice. Separându-se ar

mata, răulă nu se împedecă, căci armată curată ungu
râscă nu pâte fi. Oratorulă consimte cu Apponyi, că 
suntă necesare reforme în armată, dâr să i se lase gu
vernului timpă. Primesce propunerea comisiunei.

Emil Szemnecz susține moțiunea lui Gyorffy.
Otto Ilermann, cjice că să se fi disă în autografă, 

că spiritulă armatei nu pâte fi altulă decâtă acela ală 
regelui ungară. Armata germană a învinsă fiindă însu
flețită de idea unității națiunei germane. Ce ideă se 
însuflețâscă armata nâstră comună? Nici una. In 1866 
regimente întregi s’au vorbită să nu’șl împlinâscă da
toria.

Ministrulă Fejervari: Nu e adevărată!
Otto Hermann: Regimente întregi s’au dată priso- 

niere. Ele și-au disă: Pentru ce ne luptămă? Pentru 
Austria unitară! Ce minune mai e și asta? Regele Un
gariei să se pună în fruntea nâstră și să ne Z>că, că 
avemă să luptămă pentru nația ungurâscă. Austria uni
tară e o noțiune biurocratică, nici armata nici cetățenii 
nu se potă însufleți pentru ea. La noi se învăță patrio- 
tismulă ungurescă, în altă parte celă austriacă, cehă, 
croată. Sporirea salarieloră și înaintările suntă singu
rele argumente, care potă mișca armata. Oratorulă își 
pote fârle bine cugeta casulă, ca statulă ungară de sine 
stătătoră să aibă armată de sine stătătâre și să încheia 
cu Austria o alianță defensivă și ofensivă. Comanda e 
posibilă să fiă și atunci unitară. La Sevastopolă au în
vinsă trupe franceze și engleze. Primesce moțiunea lui 
Gyorffy.

Președintele: Nu potă trece cu vederea espresiunea 
că Austria e o noțiune diplomatică. CA vrută să tjică 
biurocratică. Red.) Nu e la locă să întrebuințeze ast
felă de espresiunl în două parlamente, avisate reciprocă 
la frățietate.

Alesiu Papp susține propunerea minorității.
Ministrulă honvetjimei Fejervary nu găsesce că e 

nevoiă să se ia disposițiunl legislatorice, deârece armata 
respectă legile și constituțiunea nâstră. (Contraziceri în 
stânga.) Nu e adevărată că armata e influințată în 
sensă contrară constituțiunii; greșeli și escese se în
tâmplă și în alte părți. Nu-i vorbă, e necesară, ca tru
pele ungare să aibă ofițeri unguri și e liberă fiecare să 
între în armată, și cu bucuriă chiar se primescă oficerl 
unguri. (Contraziceri în stânga.) Prin urmare nici în 
acâstă privință nu e nevoiă de disposițiunl deosebite. 
Nici de înființarea mai multoră scâle militare în Ungaria 
nu e nevoiă. (Ilaritate în stânga.) Și âtă de ce: în 
Ungaria suntă trei scâle reale inferiâre militare, de unde 
tinerii frecă în scâlele superiâre. Dâr ațâți cădeți suntă 
acum în armată, încâtă trebue s’aștepte 3—4 ani pănă 
să obțină rangulă de oficeră. Dâcă vomă mai îmulți 
scâlele, trebue s’aștepte tinerii 7—8 ani pănă să ajungă 
oficerl.

Thaly: Trebue se se înființeze o academiă!
Ministrulă Fejervary-. Cetiți »Fâia ordinațiuniloră 

armatei» și vă veți convinge, câți oficerl esă pe fiecare 
ană din Academiă. Cu atâtă mai multă voră aștepta 
cadeții. Cumcă pănă acum nu s’ar fi întrebuințată pu
teri de învățământă patriotice, asta-i o aserțiune, dovedi 
nu s’au arătată. (Strigări în stânga estremă: Și cărțile 
de învățământă 1) Puteri de învățământă și cărți de în- 
vățămentă suntă noțiuni deosebite.

Thaly: Se scriu de puterile de învățământă.
Ministrulă Fejervary: Arătați-ml cărți, cari conțină 

lucruri nepatriotice, și voiu lua măsurile necesare.
Thaly: Suntă în ele lucruri contrare dreptului pu

blică. (Larmă’n drâpta.)
Ministrulă Fejervary: Nu credă înainte d’a mi se 

dovedi.
Thaly: Potă da Zece doveZI.
Ministrulă Fejervary. Reformarea legii penale mi

litare e o cerere îndreptățită, dâr e greu a se face a- 
câsta. (Strigări în stânga estremă: De 10 ani se ocupă 
cu acâstă afacere 1) Da, în alte părți se ocupă și mai 
multă timpă. fără să ajungă la ună resultată. Asta nu-i 
lucru ușoră. E lucru tristă, că oratorii din stânga es
tremă la orl-ce ocasiune, posibilă și neposibilă, atacă ar
mata (Strigări în stânga estremă: Nimenea n’a făcută 
asta!), caută a-i înmormânta vaZa, înăuntru și în afară 
de o potrivă. (Contraziceri în stânga estremă.) Tre
bue să protesteză în contra acestoră persecuțiunl de 
sportă în contra armatei. îndelungi și sgomotâse con
traziceri în stânga estremă. S’auZimă! în drâpta.) Res
pingă aserțiunea d-lui Otio Hermann, că în 1866, 40,000 
de Unguri nu și-au împlinită datoria, fiind-că n’au vrută 
să aibă o «patriă comună." Ungurulă (adecă Ungarulă. 
Red.) șl-a împlinită deopotrivă cu credință datoria sa în 
armată la Koniggrătz, Lisa și Custozza. (Vii aprobări și 
aplause în drâpta). Când a păcătuită vr’odată armata în 
totalitatea ei contra constituțiunii nâstre? (Paulă Hoitsy : 
Asta ar fi și straniu! Strigări în stânga estremă: In to
talitatea ei nu ! Mișcare ’n stânga. S’auZimă! în drâpta). 
Dâcă acâsta ar fi straniu, atunci nu mai afirmați astfelă 
de lucruri. Pentru unele greșeli și excese nu se pâte 
lovi în armată. (Const. Olay: Trebuia să’i pedepsâsc^l).
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Da, dâr să se lase timpii cercetăriloră, âr nu să venițl 
numai decâtă cu interpelări, când încă respectivulă co
mandanții nu scia nimicii despre casă. LăsațI timpă 
și veți vedâ, că se pedepsescă. D-lă deputată voia să 
se dea de martiră, dicândă că a încercată să servâscă 
la marină și la infanteriă, dăr că a părăsită serviciulă 
fiindu’i simțămintele patriotice ofensate. După a mea 
convingere, de aceea a întorsă spatele serviciului mili
tară, fiindcă simțea în sine acelă puternică și nenfrânată 
talentă de oratoră poporală, (îndelungă ilaritate), care în 
armată nu are terenă, pentru că acolo se ceră fapte, 
simțămentă de sine, disciplină și supunere tăcută! (Vii 
aprobări și aplause ’n drâpta). Nu potă vedea o conse
cință logică în faptulă că domnii din stânga estremă pre 
tindă o politică de mare putere (In stânga estremă : N’amă 
pretins’o!) — am audită acesta deunădl — și în același 
timpă sdruncină vada armatei vrendă a o împărți. (Lar
mă ’n stânga estremă. Vii aplause ’n drepta.) O armată 
unitară, mare și puternică are în totă casulă mai multă 
destoinicia de resistență, decâtă două-lrei armate mai 
mici. (Contradicerl în stânga estremă). Asta-i ună faptă 
necontestabilă. Mai cereți, ca spiritulă armatei să fiă un- 
gurescă. Credă că nu e nimenea în acestă cameră și 
în afară de ea, care n’ar dori, ca teritoriulă Ungariei și 
locuitorii lui de limbă ungurăscă să fiă de trei seu de 
patru ori mai mare, decum este în faptă de 1000 de 
ani, și ca Ungaria în puterea unei armate ungare de sine 
stătătâre și organisată pe o astfelă de basă să dea cu- 
vântulă decisivă în Europa! Dâr, durere, nu e așa ! Credă 
deci, că nu se cade să ne suimă iu nori, ci să rămânemă 
frumosă pe pămăntă și să ținemă semă de referințele e- 
sistente. (Mișcare în stânga estremă, aprobări în drâpta). 
Strămoșii noștri au lucrată forte înțelepțesce, că apăra
rea patriei nâstre au încredințat’o unei armate organisate 
comună cu Austria. E cu neputință să pretindemă dela 
acâstă armată ună spirită esclusivă ungurescă ; căci să 
nu uitămă, că pe lângă națiunea ungurăscă servescă în 
armată și alte naționalități; e absurdă prin urmare 
a pretinde să domnăscă în ea ună spirită uni
laterală națională. Eu 4>că că simțămăntulă de dato- 
riă e basa tuturoră virluțiloră. (Vii aprobări în drâpta). 
Și dâcă domnii dorescă ca corpulă oficerescă ală trupe- 
loră unguresc! să constea din Unguri și să fiă însuflețită 
de spirită ungurescă, atunci să nu mai atace armata și 
să nu ’nspăimânte tinerimea d’a servi în armată.

Colom. Thaly: Nici nu vremă să servăscă!
Ministrulă Fejervary : Și totuși vreți să fiă ungu

rescă corpulă oficerescă ?
Thaly: Vremă să intre în armata separată ungu

rescă !
Ministrulă Fejervary: Asta’i altă cestiune, despre 

care încă voiu vorbi! Numai încetă, una după alta! (Ila
ritate și aplause ’n drăpta). Numai inlrândă tinerimea in 
armată, putemă ajunge să avemă ună corpă oficerescă 
ungurescă, cu spirită și simțăminte ungurescl. Altă cale 
nu e. S’a mai (fisă că trupele ce se întregescă din Un 
garia să jure pe constituțiunea ungurăscă. Ce ar urma 
de aci ? S’ar face o spărtură în armată, care mărindu- 
se din di în (fi ar duce acolo unde voescă domnii din 
stânga estremă: la instituțiunea armatei ungurescl. ^Stri
gări în stânga estremă: Asta o vremă !) Urmarea ar mai 
fi, că armata s’ar împărți în părți mai mici și n’ar fi ca
pabilă să apere interesele monarhiei său ale Ungariei. 
Dăr eu nu credă, că e vr’ună Ungură capabilă de acăstă 
operă herostratică! (Aplause sgomotose ’n drăpta). 0 ar
mată întemeiată pe naționalități nu se pote crea la noi, 
asta ar fi o fatală erăre. (Aprobări în drepta). Primescă 
propunerea comisiunei de petițiunl și rogă a o primi și 
camera neschimbată. (îndelungi aprobări și Eljen-url în 
drăpta). _____ ■

Recursil contra dării pentru Kulturegyieț
(Urmare și fine).

2. Este lipsită de orice basă de dreptă conclusulă 
din cestiune pentru-că orice donațiune presupune, deși 
nu bunăstarea, dăr celă puțină destoinic'a celui ce face 
donațiunea, însă este de notorietate publică, că în co- 
mitatulă nostru nici contribuțiunile de stată nu se potă 
încassa, ba ce e mai multă restanțele acelora din ană 
în ană se înmulțescă într’atâta, încâiă suntă la ordinea 
dilii decisiunile administrative privităre la concesiunile 
date, spre a vinde în licitare publică imobilele contri- 
buabililoră pentru scăterea dăriloră publice ; acesta e ună 
semnă, că destoinicia de a plăti dările locuitorii din co- 
mitată a ajunsă acelă gradă, că însuși erariulă e con- 
strînsă a se atinge de averea fundamentală, numai ca 
să ’șl pălă scăte pretențiunile; în asemenea împregiurărl, 
triste după părerea mea, representanța comitatensă chiar 
în interesulă bine înțelesă ală statului, nu pote și nu 
este îndreptățită a face pe Mecenatele, și a întemeia fun- 
dațiunl pe sâma unei reuniuni înființată de privați și a- 
visată la dărnicia societății, dică nu pote întemeia fun- 
dațiuni, cari nu stau în proporțiune cu raporturile ma
teriale ale comitatului nostru, și cari micșorăză și așa 
mai tare destoinicia de a contribui cu ună cuvântă, fun- 
dațiunl fără păreche, ce nu se potă împăca nici cu nu- 
merulă, nici cu starea materială a poporațiunii; prin ur
mare conclusulă apelată vatămă interesele statului, pen- 
tiucă prin acela se reduce și așa slaba destoinicia de 
contribuire a locuitoriloră.

3. Este nejustă și neechitabilă conclusulă din ces
tiune, pentrucă presupunândă — însă neconcedăndă, — 
că representanța comitatensă plesnindă în față cele a- 
duse mai susă ar fi îndreptățită a face fundațiunl pe 
punga cetățeniloră contribuabili, încă și atunci acestă 
condusă este de a se caracterisa de nejustă și neechi
tabilă, pentrucă recensimentulă seu numărarea ultimă a 
poporațiunii (vecjl opulă : A. m. korona orszâgaiban az 
1881. âv elejân vegrehaitott nepszâmlâlâs eredmănyei, 
Budapest 1882.) comitatulă Ternavei-micI are 92.214 lo
cuitori, din aceștia 46.034 suntă Români, adecă 49.92% 
față cu aceștia suntă în comitată 34% Sași și numai 
17% Maghiari, și apoi dâcă luămă în considerațiune, că 
reuniunea culturală maghiară din Transilvania are ună 
caracteră specifică maghiară, atunci este o nedreptate a 
pretinde dela locuitorii români și sasi, cari se află în 
maiorilate preponderentă, ca și ei să contribue în cea 
mai mare măsură la susă amintita reuniune atunci, când 
lipsele loră culturale suntă atâtă de mari.

Nu se potrivesce cu dreptatea și eschitatea a arunca 
pe spinarea loră astfelă de contribuțiuni, cari după pă
rerea loră necombătută pănă acum, nu suntă destinate 
decâtă spre promovarea culturii maghiare, specială a 
elementului maghiară, și așa trăgândă consecința din co 
fisiunea intereseloră naționale, ună astfelă de condusă, 
și așa inoportună, nu pote decâtă să slăbescă concordia 
necesară și pe viitoră după părerea mea să fiă spre stri
carea armoniei, ce din di în 4* n*-se jimpune, și tocmai 
pentru aceea chiar și din punctă de vedere politică nu 
este bine a esploata într’atâta situațiunea momentană", 
respective maiorității maghiare din comitetulă comitatensă 
nu-i este iertată a-șl exercia potestatea temporală așa, 
ca Nemaghiarii să o considere de o tiranisare constitu
țională ce în urma urmeloră este în stare a spulbera 
tdtă încrederea, âr acăstă din urmă împrejurare nu pote 
fi decâtă în detrimentulă concordiei dorite de fiăcare pa
triotă adevărată.

In consecința tuturoră acestora ccră, ca înaltulă 
ministeră să anuleze conclusulă din cestiune, respective 
să refuse aprobarea aceluia.

Procesulu „Zastavei11.
Joi în 14 Octomvre n. s’a judecată înaintea ju

riului din Pesta procesulă intentată fdiei sârbesc! »Zas- 
tava* pentru „ațîțare contra naționalitățiloră14. Ca să 
va<jă și cetitorii noștri în ce a constată acestă „ațîțare*, 
e dămă următdrele amărunte:

In 13 Decemvre a. t. apăru în (fiarulă »Zastava“ 
-ună articulă în care se tracta despre alegerile făcute cu 
ceva mai nainte în representanța orașului Essegg, cu care 
ocasiune partida germană-ungurăscă alese trei membri 
din fracțiunea sârbo-croată. In acestă articulă, scrisă 
sub titlulă: ,0 vorbă seriăsă cătră Șerbi și Croațl,“ se 
dice între altele:

»Inimicii Serbiei și Croației au pescuită din Iacă 
cei mai buni peșci pentru sine. Pe când noi emulamă 
după dictatulă Budapestei și Vienei și ne vălămamă 
unii pe alții, mărgăritarele năstre Bosnia și Erțegovina 
fură ocupate. Pe când noi frații ne certamă, inimicii 
noșj]>i vătămară interesele năstre cele mai bune, tăiară 
aripile de aură ale Maticzei, desființară juriulă de presă 
și libertatea cuvântului, subminară independența judecă- 
torăscă în țăra nostră. Numai dăcă ne vomă uni, pu
temă fi tari și să dicemă cu Gladstone: »Josă mânilel*

Acusatulă e Josa Tomics, redactorulă responsabilă 
ală „Zastavei“, născută în Verșeță, de 30 de ani, căsă
torită. Pentru articululă incriminată nu ia răspunderea, 
deărece are să facă unele observațiunl contra compe- 
tinții tribunalului.

Președintele dice că tribunalulă are să decidă 
despre acesta, și nu juriulă* Observările trebuescă fă
cute în intervală de 15 dile dela primirea actului de 
acusațiune. Intrâbă apoi pe Tomics: Nu ești redactorulă 
responsabilă ală „Zastavei* ?

Acusatulă afirmă, că elă este, dăr în sensulă § 33 
ală legii de presă numai atunci pâte fi trasă la răspun
dere, când autorulă n’ar fi cunoscută. In casulă acesta 
însă autorulă s’a mărturisită, precum va dovedi cu o 
declarațiune îr. scrisă.

Reședințele dice că din actele tribunalului din 
Essegg se constată, că Anton Kovacsevics a mărturisită 
că elă e autorulă, dâr că n’a scrisă cu rea intențiune. 
Totodată Jasa Tomics a spusă, că articululă din cestiune 
s’a trimisă în absența sa F6ia o conducea atunci 
Ivan Ivanics.

Acusatulă observă, că traducerea articulului în un- 
guresce apare multă mai rabiată decâtă originalulă. Gu- 
ventulă „izrabitF nu însemnâză a jefui, ci „a se folosi*, 
»a esploata*.

Procurorulă dice că, chiar dăcă n’a fostă redac
torulă acasă, în sensulă § 30 și 33 ală legii de presă e 
responsabilă. Numai atunci se pote achita acusatulă, dăcă 
ar fi adevărată, că Ungurii apasă și jefuescă pe diferi
tele naționalitățî. Dăcă ar peri Ungaria, nu amicii de 
aceleași sentimente ai acusatului ară întemeia aci ună 
imperiu, ci puternica Rusiă. Cere să fiă condamnată 
acusatulă după punctulă 2, § 172 ală legii penale.

Acusatulă Tomics se aperă în limba germană. 
Autorulă articulului a vrută să aducă o înțelegere între 
Șerbi și Croați, fără nici o rea intențiune. In articulă 
se critică unele fapte, care nu se potă contesta. Auto

rulă polemisâză cu procurorulă despre posițiunca Sârbi- 
loră din Ungaria și despre cestiunea naționalitățiloră. 
Cu totă dreptulă celă au Sârbii d’a alege liberă pe pa- 
triarhulă în congresă , acum câțiva ani li-s’a împusă 
ună patriarhă, care n’are simță nici pentru poporală 
său, nici pentru familia sa. Ungurii suntă intoleranți 
față cu celelalte naționalități mai mici. Cere să fiă ju
decată nu după convingerea politică, ci după dreptă și 
consciință.

Jurații l’au declarată unanimă vinovată. Tribuna
lulă l’a condamnată la 3 luni închisâre, 600 fl, amendă, 
eventuală alte 60 de cjlile arestă, și 105 fl. 60 cr. chel- 
tuell de judecată. Acusatulă n’a apelată, ci a și întrată 
a’șl face pedepsa.

Ultime sciri.
Petersburg, 15 Octomvre. O circulară a 

Rusiei declară că guvernulti Țarului nu recu- 
n6sce validitatea alegeriloru bulgărescl.

Sofia, 15 Octomvre. O notă a guvernului 
spune că articolulă „Journalului de St. Peters- 
bourg“ semnalată de „Agenția Havas“, care spune 
că guvernulti bulgarii ar fi terorisatii pe alegă
tori și denaturată depeșile, nu se întemeiază de 
câtă pe date eronate. Adevărulă e că pretutin
deni alegerile au fostă făcute cu o mare liber
tate și că în câte-va locuri a existată teroris- 
mulă și dăcă este exces, numai oposițiunei tre- 
bue atribuită. Deputății asasinați la Dubnița a- 
parținu partidului guvernamentală. Biroulă elec
torală din Sofia a fostă atacată de partisanii o- 
posițiunei. Relativă la opiniunea exprimată în 
privința depeșiloră, trebue să se observe că se 
găsescă acum în Sofia vre o două-^eci de cores
pondenți de d.iare germane, englese și rusesc! 
gata a certifica că depeșile loră nu suntă nici 
o dată censurate.

DIVERSE.
Balonulu aeronautului Lhoste. — Balonulă cu care 

aeronautulă francesă Lhoste a întreprinsă de curândă 
călătoria primejdiâsă dela Cherbourg la Londra se deo- 
sibesce în câteva puncte de căpeteniă de balânele ante- 
riore. Mai ântâiu între gondola și între îmbrăcămintea 
balonului este aplicată' o vâslă, prin care se face posi
bilă o cârnire a balonului contra direcțiunei vântului, 
Mai departe sub gondolă se află ună șurubă orizontală, 
care s’a întrebuințată cu succesă spre a aduce balonulă 
mai aprâpe de pământu, respective de suprafața mării 
fără a întrebuința mijloculă obicinuită dâr perieulosă de 
a se slobozi gază din balonă. In fine a fostă lăsată 
josă ună felă de ancoră în forma unui înotătoră, care 
a oprită cursulă balonului în modă nu neînsemnată. 
Când balonulă, cu tâtă resistență apei provocată de îno
tătoră, a arătată în urma urcărei temperaturei, ârășl 
înclinarea de a se înălța, călătorii au întrebuințată mij
loculă de a se scoborî în mare ună vasă de feră, ce 
cuprinde 400 de litruri; acestă vasă se umplu cu apă și 
fu trasă ârășl în susă în cărcătura balonului; balastulă fu 
mărită în modă însemnată. In apropierea litoralului, 
când a fostă de lipsă a ridica balonulă ârășl în regiuni 
mai înalte, apa ârășl a fostă deșertată.

Păstrarea zamei de lămâe. — Acâstă zâmă, care 
înlocuește adesea-orl acidulă citrică, și e așa de desă 
întrebuințată în economia domestică, se pdte păstra, fără 
a se mucigăi sâu strica, dâcă se adaugă 10 părți la sută 
alcool, care are proprietatea d’a îndepărta căușele strică- 
ciunei zâmei de lămâe ce se păstrâză mai alesă pentru 
timpurele când se găsescă rară și scumpă lămâele.

Oum se feresoe flerulu și tuoîulîî de rugină. — 
Dupăce obiectele de aceste metale s’au curățită bine 
prin ajutorulă acidului sulfurică slabă (apă tare ames
tecată cu apă), care topesce periculele de oxidă (rugi- 
nâlă), după ce se frâcă acele obiecte cu nisipă uscată 
și se ștergă bine, se văpsescă cu o amestecătură de părți 
egale de oxidă de aramă și de borată de plumbă ames
tecate cu esență de terebentină. Dupăce se usucă acea 
unsore, fierulă se încălijesce în ună cuptoră pănă la 
roșu închisă. Văpsâla sa topită și întrândă în porii fie
rului, îlă acoperă cu ună lustru care cu greu să ia de pe 
fieră și devine nepătrun^âciosă. Dâcă se voesce a se 
acoperi suprafața astfelă tratată cu ună smalță străluci- 
toră, se acoperă, dupăce s’a răcită, cu ună lustru com - 
pusă din litharg, borată de plumbă, esență de lavandă. 
Apoi se încăldesce din nou. Acesta e marele secretă 
ală unoră armurieri, cari cu prilegiulă d’a-ți polei, smăl- 
țui etc. puscele, astfelă de „miraculosă" ca să nu mai 
ruginâscă, îți iau parale destule.

Curățitulii gemuriloru- — Pentru a se curăți bine 
gâmurile să se întrebuințeze o composițiă de magnesie 
calcinată udată cu benzină. („Gazeta Sătânului“).

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 225. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 16 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/o • • • 102 90
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 91.— 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare...........................151.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 116J25

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri
B nuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 105 25

cu cl. de sortare 1C4.50 
rurale Banat-Ti-
...............................105.40 

cu cl. de sortare 105,40

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

vină ung............................. 98.50
Imprumutulfl cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 82,35 
Renta de arg. austr. . . 8315
Renta de aură austr. . . 114 30 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 868 —
Act. băncel de credită ung. 287.— 
Act. băncel de credită austr. 278.60 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livres sterlinge 125.90

GalbinI
..................5.90
. . . . 9.91

Cursulu pieței Brașovu

din 16 Octomvre st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.45 Vend. 8.50

Argint românesc..................... > 8.50 > 8.55

Napoleon-d’ori..................... » 9.90 > 9.94

Lire turcesc!......................... 11.24 > 11.27

Imperiali............................. * 10.22 » 10.26

Galbeni.................................. > 5.89 > 5.91

Scrisurile fonc. »Albina» » 100.50 > 101.50

Ruble Rusesc!..................... > 120.— » 122.—

Discontultt ... » 7—-10°/» pe ană.

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

Emil Porr, băcănia la stâua 
rosiă.

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

Nr. 82/1886. 
of. scol.

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

concursă.
de o

gr. cat. din Rodna veche prin acăsta se escrie 
Salai’ulă împreunată cu acestu postă e 

e calculată relutulă pentru lemne și cuartiră, 
fondului școlară confes. gr. cat.

Doritorii de a ocupa acestă postă au

300 fi. v. a. în care 
se plătesce din cassa

a-șl trimite recursele 
limba română și ma

la sena-
Octomvre

de 
loră provătfute cu atestatulă de cualificațiune din 
ghiară, despre purtarea morală și de serviciulă de până acum, 
tulă școlară confes. gr. cat. mai josă subscrisă, pană în 24 
a. c. când va fi și diua alegerei, la care concurență au de ; 
senta în persdnă înaintea senatului școlară.

Din ședința senatului școlară confes. gr. cat.
Rodna veche, în 7 Octomvre 1886.

a se pre-

3-3

Pentru repețir I se acdrdă
Pentru repețiri de 3— 4 ori

n V 5-— 8
H h H 9 —11 H

n n H 12—15 n

n H 16 —20 D
Dela 20 de repețiri în susă

Pentru anunciuri 
voiri și reduceri și peste

ce se publică 
cele înseninate

următ6rele rabate:
10°
15°
20°
30°
40°
50°

o

o

o

o

O 
pe mai multe luni se facil în- 
mai susă.

Președinte:
Clemente Lupșaiu,

parochtt gr. cat.

Secretară:
Silvestru Mureșanu,

învățătorii.

<Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și nuinerii de pe fășia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS“

MersulU trenuriloru
Valabilă dela 1 Octomvre st. n. 1886.

pe linia l’redealîi-Budapesta și pe linia Teisișil-Aradîl-BSadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-ISudapesta Budapesta—JPredealii

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Tren

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Bra^ovă
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

4.50 
~9?32

9.56
10 29

(
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa micii 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudă 
Vințultt de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

^47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare 
P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2.56
3 64
4.51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea (

(

Trenă
do pers, accelerat

r
11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

Trenu 
omnibua

Trenă 
de 

peradne 
i

Trenă 
omnibua

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

8.00
11,40
2.31

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-
4.0b|
4.50
7.28

Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiuță 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
3igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi
Timișă

sust

/

(

11.00
11.19
12.30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.3
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9 21

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

Predealu

BucurescI

(
(

11.45

5.45
6.22
6.47

cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lortt Koniges & Kopony, Zernesc'

TTeiușft- & radii-Budapesta Budapesta- Ar adft-Teiușft.

Trenă 
omnibua

Treiă 
omDibuB

Treuă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenu
de peradne

Trenă 
omulbw

TTeiușft 
Alba-Iulia

11.24
11.59

— 2.40
3.14

Viena 11.10 12.10 _
— Budapesta 8.20 9.05 —

Vințultt de jostt 12.30 — 4.22
Szolnok > 11.20 12.41 _

Șibottt 
Orăștia

12.52
1.01

— 4.50 4 10 5.45 —
— 5.18 Aradft 4 30 6.— 7.04

Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațtt 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Pauliștt 5.19 6.51 8 17
Ilia. 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conoptt 6 19 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 -
Conoptt 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 ■
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 _
Pauliștt 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 - - _

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovațtt 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 .
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 ■
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibottt 11.43 12.— —

_ — 5.12 Vințultt de jostt 12.18 12.29 —

Budapesta — — 8.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46
Viena — — 6.05 Teiușiii 1.29 1.41 —

Aradft-Timișâra Sifflaeria (Piski) Petroșani

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peradne

Trenă 
mixt

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibua

Trenă
mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulu nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 3.26
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegii 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
Tinaișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

TiBmiș6ra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pers.

Trenă 
omnibua

Trenă 
mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva 
Orczifalva

— — — Banița 10 48 — 6.53
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 Hațegtt 12.42 __ 9 01

— Aradultt nou 
>. Aradft

9.11
9.27

8.01
8 17

Streiu 
Simoria

1.22
153

9.52
10.31


