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ndstre, că esistă o deosebire între discursulă tro
nului cu care s’au deschisu delegațiunile și între 
declarațiunea d-lui Tisza făcută în cameră la 30 
Septemvre.

Deosebirea constă în punctulu concesiuni- 
loru. Guvernulă din Pesta restrînge cadrulu 
acestoră concesiuni, pe când guvernulă din Viena 
îlu lărgesce. Acesta a produsă mare nemulță- 
mire între Unguri, fără deosebire de partidă.

Nu e Țiară, fiă guvernamentală, fiă oposi- 
ționalfl, care să nu’și arate desamăgirea și ne- 
mulțămirea. Ar fi așteptată toți, ca discursulă 
tronului să fiă o reproducere fidelă a discursului 
președitnelui delegațiunei unguresc! Ludovic Piaza, 
care a (jisă că, cu tdtă reaua stare financiară, 
națiunea nu se va da îndărătă nici dela sacrifi- 
ciulă sângelui, numai interesele monarhiei și po- 
sițiunea ei de mare putere să nu fiă jignite. In 
discursulă lui Ludovică Tisza, (jicu foile guver
namentale, se dă espresiune voinței Ungariei.

Cei din Viena suntă din contră fdrte mul- 
țămiți cu discursulă tronului și le impută Un 
guriloru că vreu să prăvălescă monarchia în a- 
venturi, făcându-i totodată atenți, că cu totă 
limbagiulă pacinică ală discursului tronului, foile 
rusesci dau alarmă și ceră cu tdtă seriositatea 
ocuparea Bulgariei.

Nu putemă sci, care din aceste două cu
rente va eși învingătoră: celă pacinică cu pre- 
țulă concesiuniloră pănă la estremă, represen- 
tată de „fanaticii păcii,“ cum îi numescă Un
gurii pe cei din Transleithania, său celă răs- 
boinică representată de „ aventurieri, “ cum îi nu
mescă cei din Transleithania pe Unguri.

E posibilă însă, ca cei din Viena să isbu- 
tească a face pe cei din Pesta să mai cedeze și 
ei, și la acăsta ne îndreptățesce faptulă, că dis
cursulă tronului e primită cu simpatiă de cei 
din Berlină. Germania, ca aliată a Austro-Un- 
gariei, va pretinde să se țină sămă în Viena și 
în Peșta și de dorințele ei, mai cu sămă că 
Germania, nu vră să se strice nici cu Rusia.

Așteptândă să vedemă ce întorsătură voră 
mai lua lucrurile, lăsămă să urmeze apreciarea 
foiloră principale ungurescl asupra discursului 
tronului:

„Nemzet" scrie: Discursulă regelui accentuăză de o 
parte relațiunile nostre escelentă de bune cu puterile es- 
terne și în înțelegere cu acestea susținerea păcii și re- 
solvarea pacinică a cestiunei bulgare, de altă parte însă 
aduce definitiva resolvare a acesteia din urmă în concor
danță atât de necondiționată cu tractatele internaționale și 
cu interesele vitale ale monarchiei, încâtă pentru liniștirea 
nâstră asupra situațiunei trebue se ne luămu refugiulu 
la presupunerea, că guvernulă nostru de esterne posede 
garanții, că Rusia va respecta tractatele internaționale și 
în Bulgaria, și așa credemă bucurosă, că va înceta și 
acolo cu gospodăria »pe propria socoteală"; și acesta cu 
atâtă mai multă, cu câtă respectulă de tractatele inter
naționale accentuate ațâță de viu și dela prăînaltulă locă 
și interesulă păcii nu dau Rusiei nici unfl dreptă la 
acăsta. Cu condițiunea acăsta e naturală, că fiăcare se 
va bucura în Ungaria, dăcă pacea se mântuesce și dăcă 
și noi rămânemă în bune relațiunl cu Rusia... Vorbirea 
adresată Maiestății Sale de contele Ludovică Tisza nu 
lasă nici o îndoială despre ceea ce vremă. fn interesulă 
sanării releloră năstre stări economice și culturale vremă 
pace, continuămă acele cheltuell militare ce le supor- 
tămă greu de ună deceniu, și suntemă gata să le mai 
mărimă, dăcă ele dau cuvântului diplomației năstre o 
astfelă de greutate, încâtă ea să nu fiă silită a sacrifica 
păcii interesele năstre și intereseloră nostre pacea. Dăr 
dăcă amândouă acestea ară veni într’ună conflictă, atunci 
nu ne dămă înderetă nici dela jertfele resboiului. Asta’i 
o atâtă de naturală fi ultimă parte a alternativei, încâtă 
nimenea nu păte vedă în acăsta o provocare său o pe
riclitare a păcii, dăr acăsta e totodată o atâtă de nea- 

bandonabilă parte a alternativei, încâtă fără ea 'nici ună 
guvernă nu păte pretinde jertfe dela monarhiă și dela 
națiunea ungurăscă.

„Pestei- Lloyd“ dice: Era de așteptată ca răspun- 
sulă, ce guvernulă comună l’a pusă în gura monarhului, 
să fiă în armoniă cu discursulă contelui Ludovică Tisza, 
să spună, că pentru politica năstră esternă este o graniță, 
peste care înceteză necesitatea păcii. Aceste vederi le-a 
esprimată președintele delegațiunei ungurescl și le aprobă 
tăte stratele națiunei ungurescl, fără deosebire de par
tidă. Ar fi făcută de sigură o bună impresiuneîn țeră, 
dăcă răspunsulă ar fi accentuată mai cu tăriă aceste 
vederi....; dăr de sigură ar fi mărită curagiulă și con- 
sciința de sine a națiunei, dăcă pe lângă esprimarea 
speranței d’a se susținea pacea, a căreia împlinire totuși 
în cele din urmă nu atârnă de noi, s’ar fi și asigurată, 
că apărarea intereseloră năstre va forma în tote împre
jurările celă mai înaltă mandată pentru noi, chiar și 
pentru casulă când speranța, d’a ajunge acăstă țîntă pe 
cale pacinică, nu s’ar împlini... Se dice în enunțarea 
tronului: »la regularea definitivă a cestiunei bulgare».... ;
acăsta ar însemna că totă ce s’ar întâmpla pănă atunci 
să primimă în liniște, fiă și în contra spiritului și literei 
tractateloră. Astfelă a declarată rninistrulă Tisza în ca
meră....; după elă, nici în trăcătă n’amă suferi vr’o in- 
tervenire unilaterală contrară tractateloră,.. Nu mai pu
țină bătătore la ochi e tăcerea asupra raportului nostru 
cătră Germania.. Dăcă de luni de dile în zadară cău- 
tămă vr’ună semnă, care să ne liniștăscă asupra punc
tului, că într’ună momentă decisivă, în care s’ar tracta 
de apărarea »condițiuniloră năstre de esistență,< nu 
vomă sta singuri, atunci nu va trebui să pară nimărui 
straniu, dăcă deplina tăcere asupra raportului nostru 
cătră Germania în răspunsulă Maiestății Sale se consi
deră ca o îngrijităre lacună și îi se dă o espli- 
care puțină îmbucuratore pentru noi. Negreșită ne aș- 
teptămă, ca aceste observațiunl să nu afle o a- 
micală primire dincolo de Leithâ. Acolo de o săp
tămână deja suntă în plină activitate tote pompele 
și toți pompierii voluntari c. r. ai pressei erariale a 
guvernului comună, spre a trimite raije grăse de apă 
dincO ie de Leitha, nu pentru ca să stingă vre-ună incen
diu distructoră ce ară fi isbucnită aicea, ci ca să facă 
imposibilă isbucnirea unui astfelă de focă. Negreșită, a- 
cesta se face cu atâta nedibăciă, încâtă mai multă iri- 
tâză aci. Nici ună ană cu minte nu se găndesce in 
Ungaria a prăvăli monarhia în aventuri și nu era ne- 
voiă să ni se amintească, cu ocasiunea espunerei minis
trului de finanțe, ,câtă de grea e în pace lupta cu ne
voile timpului.» O scimă noi și nu ne rușinămă a măr
turisi, că suntemă ămenl săraci și că crucerii cu amară 
câștigați ai contribuabililoră noștri suntă multă mai ne
cesari pentru alte scopuri, decâtă să ne putemă permite 
luxulă unui răsboiu, câtă timpă — răsboiulă ar fi nu
mai ună luxă. Der când ni se dice, că trebue să ți- 
nemă strinsu la politica de pace chiar și atunci ,<ând 
evenimentele începă a lua o formă ce numai cu aversi
une o supărtă amorulu nostru propriu și conștiința de 
sine“, atunci într’ună asemenea sfată se oglindeză nisce 
concepte, care suntă cu totulă opuse concepteloră năstre .. 
Nu de aventuri e vorba, ci de interese vitale și reale 
ale monarhiei nostre. Dăcă poporele peninsulei balca
nice vădă cu câtă liniște admitemă ca ună generală rusă 
să supună voinței Țarului pe poporulă bulgară iubitoră 
de libertate, atunci acăstă esperiență va avea ună efectă 
nimicitoră pentru văda și influința năstră nu numai în 
Macedonia, Serbia și Albania, ci și în Bosnia și Erțego- 
vina; atunci monarchia năstră în celă mai scurtă timpă 
se va vedea în intregă sudostulă strînsă de ună inelă 
de feră, care-i pătrunde atâtă de adâncă în carne, în
câtă în cele din urmă totă va trebui se-lă frângă; nu
mai câtă atunci va fi împreunată acesta cu alte greu
tăți și cu alte jertfe, decâtă dăcă acȚ amă avea cura
giulă să ne opunemă primeloră începuturi ale formărei 
acestui inelă... Delegațiunea ungară va căuta să’șl espri- 
me fără reservă simțemintele și e trăba ministrului de 
esterne apoi să useze de ele... Pentru fanaticii păcii 
eu orice preță negreșită că nu e nevoiă de politică es
ternă, ea se reduce pentru ei la principiulă: a primi în 
linisce totă ce li se ofere și a tândăli lucrulă câtă potă.

Noi însă avemă altă părere despre posițiunea și chema
rea monarchiei năstre, anume despre misiunea ei în O- 
rientă, și dăcă ea vrea să fiă și să rămână o mare pu
tere și o Austriă, atunci va și trebui se pită face aceea 
ce’i impune acâsfă duplă calitate, în t6te împrejurările 
și chiar cu prețulă celoră mai grele jertfe.

„Pești. Hirlap“ scrie: Când în sala tronului se 
accentuâză speranța într’o resolvare pacinică pe lângă 
perieululă situațiunei, arătându-se cele mai seriose îngri
jiri și provocându-se la jertfe și abnegațiune în măsură 
mare, acăsta însemnâză, că și tronulă e gata de răsboiu 
în casulă, când Rusia ar pune pedecl paclnicei resolvărî. 
Ba cu acesta s’a (fisă, că perieululă răsboiului nu s’a 
provocată prin politica monarhiei năstre, ci prin nen- 
trerupta progresare a acțiunei rusesci... E nendoiosă, 
că vorbindă corăna de evenimente noue și mai nouă, nu 
se păte înțelege prin acesta altceva, decâtă misiunea de 
proconsulă a generalului Kaulbars, abaterea corăbieloră 
de răsboiu rusesci spre Varna, forțata și răutăciăsa des- 
lănțuire a răsboiului civilă în Bulgaria. Și în acăstă pri
vință consimte întrăga națiune ungară. Cugetulă la unu 
răsboiu rusă nu e nou la noi. Fiăcare scie, că răsboiulă 
se amână, dăr nu se păte evita. De altă parte națiunea 
consimte cu corăna și în aceea, că n’ar fi corectă să 
se provăce forțată acestă răsboiu, care ar n unulu din 
cele mai îngrozităre ale secuiului.

„Egyetertes“ se esprimă: Nu’i vorbă, din discursulă 
regelui respiră ună spirită pacinică; asta’șl are esplica- 
rea sa. Ună discursă ținută în spirită răsboinică din 
gura regelui ar fi fostă o provocare directă, care ar fi 
făcută imposibilă resolvarea pacinică, său în celă mai 
bună casă ar fi îngreuiat’o. Dăr se vede intențiunea d’a 
opune ună veto oricărei înaintări a trupeloră rusesci. Din 
discursă se mai vede, că Austro-Ungaria nu va suferi 
deplina nimicire a tractatului din Berlină și ocupațiunea 
rusă. Acăstă esprimare o primimă spre liniștire. E po
sibilă, ca cu tâte acestea trupele rusești se intre în Bul
garia, și atunci nu ne vomă putea nici noi feri din ca
lea resboiului. Dăr și fără de acăsta, multă timpă nu 
se va evita răsboiulă. Ar fi o grea erăre politică a su
feri ocuparea Bulgariei, numai pentru ca să se susțină 
pacea. Căci cu prețulă acesta totă nu vomă avea pace; 
răsboiulă s’ar amâna numai pentru ună ană, doi, și dăcă 
Rușii voră fi odată în Bulgaria, ar trebui să luptămă în 
împrejurări multă mai nefavorabile. Mai bucuroșii răs
boiulă, dăcă e vorba să ne apărămă cu bărbățiă intere
sele nostre, decâtă o pace în care să privimă nelucrândă 
și lașă cum se nimicescă interesele năstre, cum se umi- 
lesce posițiunea năstră ca putere.

„Neues Pester Journal" dice: Decă în enunciarea 
monarhului se declară, că să se creeze în principatulă 
autonomă o stare legală, se nasce întrebarea, ce se’nțe- 
lege adl încă sub cuvântulă ilegală*.  E naturală, ca re- 
voluțiunea să nu devină permanentă. Dăr ăre nu e le
gală, că esistă o regență învestită cu tăte atributele le
galității și pentru ce să sufere ca ea să fiă terorisată de 
Rusia? Seu nu e ore legală, că Sobrania alesă după 
lege de poporă caută să-șl resolve problema, și de ce 
să sufere să fiă împedecată acăstă corporațiune și acti
vitatea ei de agențl ruși? Ori dâră este ună actă le
gală, că Rusia îșl stabilesce dictatura sa în principatulă 
autonomă, spre a’i storce aceea ce corăspunde incomen
surabilei voințe a Țarului, și se păte numi legală o crea- 
țiune ce’șl datoresce originea arbitriului, ilegalității și 
violentării? Ori doră voesce să ne facă a crede, că 
Europa va anula tote actele brutale ale Rusiei, care 
își bate jocă de dreplă și de legalitate, și va aduce 
lucrurile în starea loră de mai nainte? Și să’ntre- 
bămă mai departe, ce să’nțelege sub «dorințele admi
sibile ale Bulgariloră" și ce tractate potă fi acelea 
la care se provăcă discursu'ă tronului? Tractatulă din 
Berlină e de multă o aparență fără ființă și mai are 
numai scopulă d’a se modifica amăsurală pretențiuniloră 
și fapteloră rusesci- Să o spunemă fără ocolire: pro- 
gramulă. ce s’a anunțată astăcfi, este programulu abdi- 
cațiunei. Declarațiunea lui Coloman Tisza conțină o di
rectivă precisă pentru politica austro-ungară și desemna 
basa de operațiune legală și amăsurată scopului pentru 
guvernulă austro ungară; enunciarea de a<jl lasă să se



Nr. 244. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

contopâscă politica austro-ungară în politica europână to
tală și Austro-Ungaria în noțiunea abstractă Europa — 
și interesele nâstre se voră apăra amăsurată aceleia!

„Budapesti Hirlap" scrie: Răspunsulă regelui e 
opera guvernului comună; pentru partea ce atinge po
litica esternă e responsabilă ministrulă de esterne, fiindă 
că elă a pusă jîn gura regelui aceste cuvinte. Aeăstă 
parte a răspunsului e forte slabă. Declarațiunile cu
prinse în ea făcură pretutindenea o rea impresiune. Acestă 
discursă e o retragere din acea posițiune de răsboiu ce 
a luat’o Austro-Ungaria în discursulă lui Coloman Tisza, 
și cu tâte că Rusia a făcută și de atunci încoce pro
grese, totuși diplomația austro-ungară bate în retragere. 
Se retrage dinaintea Rusiei. Celui ce se retrage îi e 
ușoră a susținea pacea... N’amu așteptată nimică bună 
dela răspunsulă regelui, dăr nicî rău. Politica nostră 
e așa de «rea», încâtă chiar conducătorii ei n’au putută 
nega «seriâsele» loră îngrijiri, dăr nehotărîrea și frica 
loră e cu atâtă mai mare, cu câtă mai rea e situațiunea... 
Delegațiunea ungară ar vota lui Kalnoky unanimă nen- 
credere, dăcă ea ar avă curagiulă convingerei sale. Dăr 
la noi, basa ori-cărei politice esterne și interne este 
frica și abaterea dinaintea responsabilității. De aceea 
noi nu facemă politică, ci se face politică cu noi. Rusia 
și Germania determină voința năstră și interesulă guver
nului determină voința partideloră, a dietei, a delega- 
țiunei și a națiunei. Kalnoky continuă așadără diploma
ția stângace d’a nu-și putea ajuta și delegațiunile îi vo- 
tăză încredere trecându-le sudorile.

„Pești Naplo", cilândă din discursulă tronului pa- 
sagiulă „Va succede a susțină binecuvântările păcii“, 
scrie: Așa asigură răspunsulă regelui și ’i credemă. Dăr 
cu ce preță? Ca să se ’ntâmple acăsta cu prețulă unei 
desmințirl a vorbirei lui Koloman Tisza, este lucrulă celă 
mai mică; der că se’ntemplă cuprețulu, unui compromisă 
cu Rusia, e mai importantă, și este de sigură, deărece 
pe altă cale și în altă modă în cestiunea bulgară nu 'se 
pâte susținea pacea. Programulă regală este așadără: 
compromisulă cu Rusia. Atunci ce valore au în astfeiă 
de împrejurări fiorăsele tablouri răsboinice și strîmbăt.u- 
rile suspecte ale președințiloră Ludovică Tisza și Smolka? 
Atâta, ca sporirea bugetului de răsboiu să se voteze mai 
ușoră. Nu ’nțelegemă neliniștea bursei pentru acăsta. 
Bancherii străini credă încă, că la noi facă politica es
ternă delegațiunile și că Polonii și Ungurii voră putea a- 
luneca, păte, într’ună răsboiu cu Rusia! Potă să se li- 
niștăscă, pentru Bulgaria nu va cădea nici măcară o 
vrabiă austriacă de pe coperișă — monar/wa nâstră a sa
crificată deja Bulgaria.

„Budapestei' Tagblatt" dice: Adressa regală cătră 
delegațiunl n’a corăspunsă nici celoră mai modeste aș
teptări și a întrecută cele mai rele temeri. încă niclo 
dată ună guvernă n’a pusă monarhului în gură o enun- 
ciare mai de compătimită : și dăcă s’a proclamată ceva 
în castelulă curții din Buda, atunci s’a proclamată es- 
tradarea peninsulei balcanice Rusiei, abdicarea marei pu
teri Austro-Ungaria. Dăcă acestei adrese regale nu i-ar 
fi premersă nimică, în totă casulă s’ar pută liniști omulă 
vătjândă deplina ei lipsă de cuprinsă și banalitatea în- 
torsăturiloră ei de vorbe. Dăr — comparată cu cuvin
tele pompăse ale răspunsului lui Tisza la interpelare — 
aeăstă lipsă de cuprinsă câștigă o însemnătate ce nu 
se păte înțelege falsă, și banalitatea ună sensă adâncă. 
In locă de independență și desvollare liberă a individu
alității se vorbesce adi numai despre considerarea »do- 
rințeloră admisibile» ale poporului bulgară! In Ioculă 
unui principiu de dreplă internațională clară și care nu 
permite nici o falsă înțelegere și sucitură, precum este

«independența», se pune noțiunea dorințeloră poporului, 
ce si’o păte forma fiăcare după placă și ale cărei gra
nițe are se le formeze «admisibilitatea», care se vede 
că o va hotărî generalulă Kaulbars și înaltulă său 
Domnă. In locă să se accentueze, că nici o putere 
n’are dreptulă de a interveni unilaterală, stă numai frasa 
ce de sine se înțelege, că ‘regularea definitivă" a cesti- 
unei bulgare trebue să urmeze cu cooperarea puteriloră; 
ce se păte întâmpla pănă la regularea »definiți vă “, a- 
câsta o cârmuescă deii. In adevără o mai clară sacri
ficare — precum ne-amă și temută — a punctului de 
vedere hotărîtă, der numai în aparență adoptate, o mai 
complectă retragere, o mai răsunătăre nulificare de sine 
nu se păte cugeta.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescu de interne a adresată o cir

culară cătră tăte jurisdicțiunile țării, în care le invită să 
promoveze din răsputeri scopurile reuniunei țării pentru 
nobilitarea moravuriloră. Lățirea și promovarea moralei 
și religiosității, nu mai puțină ca și iubirea de patriă și 
frățietatea în viâța privată și publică—dice circulara— să 
fiă nisuința flăcărui cetățână ală statului, de aceea e de 
dorită, ca aceste nobile scopuri să afle celă mai căldu- 
rosă sprijină din partea reuniuniloră, auloritățiloră și pu
blicului. Munieipiele suntă invitate să se silăscă a forma 
reuniuni-filiale și a câștiga membri, și să lucreze pe cale 
socială într’acolo, ca publiculă să sprijinâscă din răsp - 
teri nisuințele reuniunei. — Tăte bune, der ne dă d-lă 
Tisza esemple de iubire de patriă, de frățietate ș. a. ? 
Ore ordonanțele sale ilegale suntă o dovadă că’și iubesce 
patria? Promovâză Kulturegyletulă, pe care d-lă Tisza 
îlă sprijinesce, frățietatea ? Gândâscă-se seriosă la a- 
cestea !

Ministrulă ungurescă de finanțe are de gândă să 
emită rentă de hârtiă 5% în sumă de 11,839,885 fl. 
pentru acoperirea rateloră de amortisare restantă a da- 
toriiloră statului. — Mergemă bine!

—x—
Locuitorulă din Tapio-Szele Adolf Kaufmann, sta

bilită în Budapesta și-a maghiarisată de curândă numele 
în «Kovacs*.  Deărece însă Kaufmann-Kovacs e și ofi- 
ceră în reservă, solgăbirăulă Teszary a trimisă nu numai 
capitalei, ci și comandei competente a regim, de inf. 68 
o comunicare subscrisă de viceșpanulă Foldvary, ca să 
se schimbe în condică numele Kaufmann în Kovacs. După 
cum anunță o corespondență din Pesta, comanda regi
mentului comunică solgabirăului, că schimbarea numelui 
numai atunci se păte lua la cunoscință, decă respectiva 
ordinațiune ministerială se va presenta în originală său 
în copiă legalisală. Solgăbirăulă se provocă la aceea, că 
documentulă subscrisă de viceșpanulă e autentică, dăr și 
la acesta sosi dela regimenlă același răspunsă. Viceșpa- 
nuiă va supune ministerului afacerea. — Și armata asta 
câtă mai amărăsce sufletulă fabricanțiloră de Maghiari!

*) Dr. At. M. Marienescu, „Cultulă păgână și creș
tină* p. 175. — Filologia deduce numele „Consus“ 
a) dela condere a ascunde, și e formațiune vechiă ca 
din clanditus și parcitus-clausus, partus; din conditus- 
consus; alții b) îlă deducă din sanscritulă: „Su«, de 
unde sero, a sămâna, consitura sămânătură, și e Deu de 
sămânătură; c) Ovidiu îlă deduce din consulo, a se 
stătui.

—x—
La finele lunei Oetomvre, datoria flotantă a statu

lui era de 411,998,244 fl. 50 cr.
—x—

«Kroat. Rev.*  dice, că 196 de diare suntă oprite 
a intra în Bosnia și Erțegovina și anume: 54 italiene, 
ce apară în Roma, Milană, Turină și Veneția, ca organe 
ale Italiei irredente; 42 ce apară în limba germană, din
tre care 18 în Pesta; 3 croate, dintre care unulă apare 
în Buenos Ayres; 20 cehe, dintre care 12 apară în Chi

cago ca socialiste, 7 în alte orașe ale Americei și 1 în 
Berlină; 11 ce apară în limba francesă, între cari și 
„Alliance Universelle Israelite"; 12 polone, dintre cari 
cele mai multe apară in Elveția, Francia și America; 18 
române, ce apară în Bucuresci și [oprirea acestora din 
urmă se motivâză cu atitudinea loră dușmănosă contra 
Ungariei; 2 în limba rusă, 1 în limba rutenă, 1 în limba 
turcescă, 14 din Serbia și încă alte 7 în limba sârbăscă. 
— Ce să mai sburlescă atunci cei din Pesta de censura 
muscălâscă ?

—x—
Soirea ce ni s’a comunicată din comitatulă Solnocă- 

Dobâca despre maltractările ce le-au suferită din partea 
gendarmiloră unguresc! cei doi feciori români din Dergea, 
și mai vertosă unulă din ei, o reproduce și «Kolozs. 
Koz.« dicândă, că astfeiă de scirl nu este iertată să ră
mână necombătute; despre adevărulă faptului însă arată 
multă îndoiâlă. Ne mirămă cum de scirea publicată în 
»Gazetă“ a făcută așa mare impresiune asupra lui .Ko
lozs. Koz.*,  pe când nenumăratele soiri ce se raportăză 
despre brutalitatea gendarmiloră ungurescl prin „Ellen- 
zek“, „Egyetârtâs", «Veszp. Fugg“, «Pester Lloyd*  și alte 
diare ungurescl, „Kolozs. Koz.*  nici nu vrâ să le bage 
în sâmă. Ne-ar putea da lămuriri în acâstă privință ?

—x—
Pe țermulă stângă ală Mureșului, la trecătârea dela 

Dedaciu-Arieșiu, tocmai față ’n față cu drumulă lui Tra- 
iană s’au aflată urmele unui podă de pe timpnlă. Roma- 
niloră. Pentru a face cercetări mai amărunțite suntă 
însărcinați profesorii Konig și Mayland, cari totodată au 
să pregătâscă pentru eventualele săpături ce ar fi de lipsă 
planulă trebuinciosă.

—x—
Din Lembergă se scrie, că profesorulă Dr. Sawicki 

dela gimnasiulă rutănă a fostă condamnată de judecă
toria cercuală la 2 fl. amendă, eventuală 12 <5re aresta, 
pentru că a vătămată onârea unui școlară din classa 
a opta gimnasială dându’i în classă o palmă.

Alegeri municipale în comitatuiti Făgăra
șului și încă ceva.

De lângă Oltă în 7 Noemvre 1886.
In ședința comisiunei municipale a comitatului Fă- 

gărașă ținută în 26 Oetomvre a. c. s’a decisă, ca alege
rile pentru 44 de membri ai numitei comisiunl în 12 
cercuri electorale sâ se țină Luni în 15 Noemvrie a. c. 
Acăsta ni s’a publicată prin comune și o scimă cu toții.

Acum așteptămă cu o îndreptățită temere resulta- 
tulă acestora alegeri, pentru-că sciuta este, că Ja alege
rile trecute în cercuri curata românesc! s’au alesă nero
mâni, așa de esemplu s’a alesă la Arpașă ună ărecare 
Kloosz, la Voila sub presidiulă și conlucrarea preotului 
de acolo N. Șerbană s’a alesă cunoscutulă Nagy Sândor 
și Herszânyi, apoi acesta din urmă fu alesă și la Măr
gineni. Părinte Șerbane! și voi părințiloră din cerculă 
Mărgineniloră, mari merite și grațiă v’ați câștigată la nu
miți! „patrioțî“, acum așteptați numai cu răbdare răs
plata bine maritală că, ce este dreptă, și aveți dela cine 
aștepta.

Din lista ce ni s’a trămisă prin comune se vede, 
că dintre membrii aleși municipali esă și câțiva amplo- 
iațl și bine facă că esă, căci numiții și așa au vota ca 
amploiați, âră.ca membri aleși n’au nici ună înțelesă, 
fiind-că in căușele cele mai importante, decâtă să se strice 
cu mai marii loră, său se aliază cu ei său absentâză, 
astfeiă ar fi cu multă mai bine, ca să nu mai umble a 
fi aleși, ci să’și vâcjă de treburile loră, și să se alegă 
bărbați inteligențl și independenți, cari potă păși cu pri
cepere și fără sfielă întru apărarea intereseloră comita
tului.

FOILETONU.

Luna
în spiritulă creatoră ală poporului română.

(Urmare)
Să ne încercămă, după putință, a cerceta de unde 

vine numele de Cosândiană?! Să descompunemă acesta 
cuvântă încâta se pote. Și adecă „Cosân-diana" ar fi 
descompusă. „Cosân" vine dela cuvântulă „Consus«, 
care e Deula pământului, ală agriculturii și se asâmână 
cu „Tellumo“ seu «Dis Pater,* ’) e puterea de sub pă- 
rnânfă, care ajută fructele; adecă elă represintă puterea 
prosperatrice subterană. Și acestă l)eu e o divinitate 
prâ antică la Romani.

„Diana« e o dină vechiă din pământulă italică 
său saturnică; e o dină de lună, adecă represintă pu
terea luminii. Diana se derivă din „Dius-Ianus« (Ianu), 

care era o Qeitate tdrte vechiă la Romani, a cărei parte 
femenină se numia Dia-Iana. Adecă Diana e partea fe- 
menină a lui »Dianus“ s. Ianus, care era per eminen- 
tiam J)eu de lumină și se representa ca Alfa și Omega 
lucruriloră; prin urmare la Romani în privința etății era 
anterioră lui Joe (Divum Deum, Deorum deum)’) S’a 
venerată acesta ț)eu și ca principiulă vieții organice, pre
cum și ca fructuălorulă sâmânții generatrice. Acum 
Diana s. Dia-Iana ca parte femenină a lui lanu s. Dius- 
Ianus (Helios) nu pâte representa altceva, decâtu Luna 
(Luna), carea amă pută dice, că e partea mai debilă de 
lumină seu de sore. Estă modă, privindă după însem
narea reală și etimologică a cuvântului „ConSândiana", 
ama pute interpreta acestă cuvântă ca compusă din a) 
„Consus" deulă pământului seu puterea prosperatrice a 
solului și b) din Dius-Ianus, ca puterea lumină! âre a 
universului. Și vomă obține: «Consus-Dius-Ianus» ca 
parte masculină. Ca parte femenină, luândă pe «Con- 
sus“ în formă adjectivală: «Consa-Dia-Iana." Și acum 
scurtată, ca parte masculină: „Consu-Dianu*,  ca parte 
femenină «Consa-diana“. Limba românescă, ce s’a for
mată în Dacia, a făcută amăsurată spiritului și eufoniei

’) Ibid. pag. 38 (2) Varo la Augustină. Cic. Nat.
Deorum VII penes Ianum sunt prima, penes Jovem, 
summa.

sale din «Consa-diana»: »Consândiana“, lăpădândă pre 
»n« din „Consus*,  ca în Constantină — Costantină, și 
pronunțândă Cosântjiana — cercumflectândă pe „a" în 
„â“ și prefăcândă pe „d" în „z" (<j) ca în „dies-ejiuă ; 
âr intre â și d intercălândă pe cosonanta »n“. Așa: 
.Cosândiana*  s. Consândiana s. Cosâdiana». Sâu e 
probabilă, că Românulă să fiă făcută cuvântulă Cosân
diană din cuvintele „Consus sanctae Dianae i. e. puterea 
prosperatrice a s-tei Diane, de unde prin scurtare în 
limba sa din Dacia a făcută Cos. seu Cons-sân-Diana, 
ca în Sân-Nicola, Sân-Petru, Sâ-Medriu. Der acesta 
e mai puțină probabilă. In totă casulă cuvântulă Cosân
ziana are de a face cu „Consus» și «Diana \u

Der e tîmpulă să ne rectificămă, pre ce base l’amă 
unită pre „Consus" cu „Diana". Elă: Diana seu Dianus, 
ca să aducă pământului rodă, are lipsă de o putere sub
terană prosperatrice; acestă putere de cei vechi fu nu
mită „Consus". Der nici «Consus» singură fă’ă Dianus 
sâu Ianus — lumina — nu pâte face acăsta; e necesară 
der ca Consus să se alieze cu Dianus, sâu Ianus, sâu cu 
Diana sâu Iana; adecă e necesar ca puterea de căldură și 
de lumină a naturii și a pământului să se unâscă cu 
puterea prosperatrice a solului, din ală cărui sînă esă 
bucatele și fânațele. Deci dâră, .Cosândiana e puterea 
prosperatâre și de lumină a naturii și a pământului; va 
să 4<că Cosâncjiana e principiulă vieții organice în natur ă
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Avemă la centru în Făgărașă ună Vicarii, unii ad
ministratorii protopopescă, trei advocațî și alți Domni, de 
la cari noi cei din afară amă așteptatei și așteptămă, ca 
să ne dea o direcțiune că cine ar fi să se alegă, ca așa 
să nu umblămă orbesce.

Dăr bunii e Dumnezeu, deși pănă acuma nu au fă
cută nimica în acăstă privință avemă însă speranță că 
pâte totuși voră sparge solidaritatea indiferentismului, și 
mai sctițl minune, pote că totă ne voră surprinde cu vr’o 
listișâră.

In celelalte încă ne merge bine de minune. Acum 
mai de curendă, devenindă postulă de revisoră vacantă, 
de și mai înainte a fostă ocupată de ună Română acuma 
însă l’a ocupată cornițele prin o persână plăcută a sa, prin 
Kloosz, a cărui adevărată pregătire să fiă arta sâpună- 
rieil! Peste totă, funcționarii români nu se potă lăuda, 
că stau tari.

Mai avemă și casă mare comitatensă cu vr’o 12 
odăi întunecâse, cari nu se potă folosi, pentru acesta 
însă nu face nimica că percentele de aruncă pentru aco
perirea speseloră acestei clădiri sucite șî învârtite le 
vomă plăti în regulă pănă ce se voră sfârși și acelea 
vr’odată; âr neplătindu-le, se voră încasa dela noi prin 
esecuțiune.

încă una la mână, der bună! Ne-au mai publicată 
că sărmanele comune de pe lângă drumulă țărei suntă 
datâre a duce pe 6 ani viitori petrișulă de lipsă pe dru
mulă țărei dela Porumbacă pănă la Vlădenî și anume 
nu tocmai așa multă, ci numai vr’o 3 mii și vr’o câte-va 
sute de prisme pe fiă-care ană. Apoi să nu crâdă ci- 
ne-va, că de aici nu vomă avă folose. O nu, Dămne 
feresce! avemă folose mari, ba mari mari. Să dice în 
publicare că comitatulă ia dela stată în întreprinderi, 
ducerea petrișului arătată mai susă pe drumulă statului 
și-lă cară cu puterile de lucru comitatense din comu
nele numite, pentru care întreprindere capătă comitatulă 
pe ană ună venită dâră de vr’o 9000 fl., deci pe 6 ani 
la olaltă 54,000 fl. v. a. din care se formâză ună fondu 
disponibilă comitatensă.

Când vomă avă bani, se 4ice> vomă vedea noi 
spre ce-Iă vomă întrebuința acestă fondă. Acuma să 
mai dică cineva, că acâsla nu este ună avantagiu mare 
și anume: 1. pentru comunele, cari trebue să care pe
trișulă, — vedl Dămne acestea suntă mai onorate nu 
mai cară petrișă de celă rău pe drumulă comitatului ci 
trdbue să care de celă bună pe drumulă statului, dără 
de aceea stau lângă elă; 2. pentru aceia, cari au cărată 
pănă acuma petrișulă pe bani, căci pe viitoră nu-lă voră 
mai căra numai ei, ci voră căra toți cei de pe lângă 
drumulă țărei, deși fără bani însă totă voră căra, veijă 
toți ce va să dică a căra petrișă pe acestă drumă ; ,1. 
pentru comitată, căci trei mii și vr’o câteva sute de 
prisme de petrișă cărate pe ană, apoi după acesta 9000 
11. la ană, deci pe 6 ani sumulița de 54,000 fl. și ca 
resultată finală, fondă disponibilă, acesta încă însemnâză 
ceva.

Față de atarl avantagie și folâse nimeni nu se va 
mai pute îndoi câtă ne merge de bine.

Decă vomă fi siliți vomă căra și petrișulă după 
cum îlă vomă putea, căci de nu-lă vomă căra, apoi nu 
ne va merge bine. Vedi vecjî, câtă de scurțl de vedere 
mai suntă și aceia, cari din tote acestea nu voescă să 
mai vâijă încă și alte resultate.

Bine sciți, că voinicosulă Nagy Sandor a atrasă a- 
tențiunea d-lui Tisza, că aici se atacă idea de stată și să 
bage bine de sâmă d-lă ministru, că suntemă în apro
pierea României.

Ge va fi voită să 4’°^ cq, acâsta numai elă va fi 
sciindă dăr, Dămne feresce, de amă fi fostă și noi mai 
pe piciârele nâstre și amă fi purcesă întru tote după 
cum pretindă dela noi adevăratele interese ale comita
tului și ca nisce adevărați patriot!, păte și d-lă ministru 
cine scie ce ară fi mai făcută cu Nagy Sandor, pardonă, 
voiu să 4’cO cu n°i în urma însinuărei dumnealui, der 
așa ămenl cu minte, ce să ne spargemă noi capetele, 
am tăcută noi, tacă și ei, tăcemă cu toții unde este 
vorba de interesele, patriotismulă și ănărea năstră.

Der tăte acestea suntă numai pupăză pe colacă, 
adevărata răsplată pentru plecata năstră ținută va urma 
după acâsta, va urma în anulă viitoră prin aceea că, ni 

se va concede să alegemă deputațl guvernamentali pen
tru dieta țărei din Budapesta.

Insă nu face nimica, după cum am făcută celelalte 
ne voră porunci să facemă și acâsta. Vomă vedea 1

Unii Olteană.

Ultime soiri.
Sofia, 6 Noemvre. S’a proclamată starea 

de asediu în întrâga Rumeliă ostică, dedrece 
agenții ruși periclitdză liniștea și ordinea. Cara- 
velov cu greu a subscrisă acestă ucază.

Ternova, 7 Noemvre. Oficerii complici la 
lovitura de stată dela 21 Augustă se’ntorcă din 
Rusia ca să provdce turburări. Gruvernulă a luată 
deja măsuri contra loră. Pentru mântuirea re- 
beliloră, cuirasata rusă „Mercur“ s’a dusă dela 
Varna la Burgas.

BELGRADtJ, 7 Noemvre. Pdrta a pro
testată contra recundscerii agentului diplomatică 
bulgară Dr. Stranski de cătră guvernulă ser- 
bescă.

PETERSBURGtJ, 8 Noemvre. In urma 
discursuriloră lui Tisza și Smolka, și ală tro
nului, care în fondă e același, tdte diarele strigă: 
Periculum in mora! „Novosti“ sfătuesce pe 
Rusia să ridice mănușa ce i-a aruncat’o Austro- 
Ungaria.

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

BUDAPESTA, 10 Noemvre. — Reuniunea 
arteloră plastice își serbdză acli jubileulă de 25 
ani de când esistă. Esposițiunea întocmită din 
acestă incidență a fostă deschisă de cătră Ma
iestatea S’a în persdnă.

TERNOVA, 10 Noemvre. — Intr’o ședință 
secretă a desbătută Sobrania alegerea principelui. 
Alegerea pote că va urma astăzi fără desbatere. O 
delegațiune va duce principelui Waldemar de Da
nemarca hotărirea camerei bulgare.

RUSCIUCtJ, 10 Noemvre. — Generalulă 
Kaulbars repețesce intr’o nouă notă, că Rusia declară 
hotărîrile Sobraniei ca nevalabile și nule.

BERLINtJ, 10 Noemvre. Reiclistagulă e 
convocată pe cjiua de 25 Noemvre.

LONDRA, 10 Noemvre. — Procesiunea 
Lordului Majoră a decursă fără nici o turbu- 
rare.

DIVERSE.
Unu monstru. — Cetimă în «Olteanu» dinCraiova: 

In nâptea de 8 Octomvrie, orele 12, în mahalana sf. 
Gheorghe nou, str. scâlei militare, femeea anume Elena 
Zanfiră, a născută doi gemeni în a 7-a lună, din care: 
o fată și ună băiată. Fata s’a născută mârtă; băia- 
tulă însă s’a născută acefală (fără capă viu) în locă de 
craniu și unde trebuia să fiă fruntea presenta o pungă, 
care de sigură la elă acea pungă ținea locă de centru 
nervosă (creeri); obrazulă era acoperită cu ună fel Ci 
de fulgi păroși și fața sămăna fârte multă cu a unui 
orangutang. Acestă monstru a trăită 24 ore, după care 
apoi s’a pusă în spirtă și se conservă de cătră dom- 
nulă Dr. Roscoasky la spitalulă Știrbey. Lăhuza, după 
o zăcere de câte-va dile, se află pe deplină restabilită.

** *

*) Ggraugurele, o pasăre frumâsă, cu pene aurii.
**) ț)îna țlîneloră, semnifică ț)eia păduriloră, a crăn- 

guriloră, Dâmna Nimfeloră, Silfideloră, Naiadeloră etc. 
camera Diana.

***) N’am sunt, quila num eundem esse, atque 
Apollinemet Dianam, dicant, et inlocuno utrumque exprimi 
Numen affirment. (Macrobiu). Saturnale. Cartea I, C. IX.

0 aventură cu indianl. — Nu de multă s’a petre
cută următârea scenă în câmpiile din Kansas, America. 
Ună tînără ca de 17 ani, cu numele de Gay, a însoțită 
o expedițiă trimâsă din Kansas spre a urmări pe nisce 
lndianl prădători. Numai o curată poftă de aventuri 
a îndemnată pe acestă tînâră vânătoră să participe la 
misiunea cea periculâsă. Intr’o 4i ceata făcând vînă- 
t6re de bivoli aprâpe de rîul Cimaronă, tînărulă Gay, 
care urmărea prea înfocată pe ună bivolă, fu despăr
țită de tovarăși săi; calulă îi cădu intr’o grâpă și îșl 
scrîntl ună picioră. Cu tâte acestea tînărulă s’ar fi în- 
torsă pe josă Ia popas, dâcă o bandă de vre-o 30 Piei- 
Roșii, ascunși după o stâncă, nu i-ar fi tăiată drumulă. 
Indianii încălecară si se așe4ară în calea vînătorului ră
masă singură. Câți-va din ei fură trimiși să observe, 
ca nu cumva ceilalți vînătorl să’I atace fără veste; apoi 
se apropiară de tînâră în semicercă, în câtă nu era 
chipă de scăpare. Gay avea o pușcă bună și ună re- 
volveră. Indianii știau aceasta și se fereau de ună a- 
tacă directă pănă ce tînărulă nu’șl va fi risipită partea 
cea mai mare din provisia de pulbere. Deci ei începură 
dela distanță ună focă violentă contra lui Gay. Acesta 
se hotărî repede, își împușcă calulă și se folosi de elă 
ca de ună zidă. Apărată de glânțele indiane elă luă 
la ochi banda cea lașă. Elă impușcă mai mulțl Indian! 
și cai d’ai loră. Atunci ei recurseră la o stratagemă. 
Făcându-i semne că voră să se înțelâgă cu ei în liniște, 
începoră să se apropiă de elă. Dăr Gay i cunoscea 
bine și nu înceta cu focurile. Din nenorocirea lui însă 
terenulă era fârte neegală, așa că Indianii se puteau a- 
propia tîrîndu-se pe brânci. Elă se totă uita, că dâră 
îl va veni ajutoră, dâr vînătorii nu observaseră lipsa lui. 
Gai mai ucise pe câțiva dușmani, cănd de o dată aceș
tia, ajungândă de totă aprâpe, traseră mai multe focuri 
asupră’I. Lovită de trei glânțe, elă că4u. Pușca’! amuți 
Drccii roșîi deteră ună urletă de triumfă și năvăliră spre 
victima loră. — încă o împușcătură se au4î din dosulă 
calului; tînărulă își trăsese în capă ună glonță din re- 
volveră, spre a nu cădea de viu în mânile barbarilor. 
— Ună indiană prinsă mai trâ4iu a povestită cele de 
mai susă. Vînătorii au găsită săra cadavrulă tânărului 
vitează, mutilată și scalpată in modă oribilă.

Bibliografia.
Buletinulu Societății geografice române, publicată 

prin îngrijirea d-lui George I. Lahovări, secretară gene
rală ală Societății. Broșura de pe trimestrulă 3 și 4 a 
anului 1886 conține: Partea I. Actele societății, și a- 
deeă: Lista membriloră Societății geografice române dela 
15 Iunie 1875 pănă la 15 Iunie 1886. — Premiulă «Ge
nerală George Manu«. — Bibliografia geografică română. 
Partea II: Memorii, conferințe etc. In specială: Asupra 
navigațiunei aeriane, conferință de d. căpitană G. Fere- 
chides. — Reforma învățământului geografică, conferință 
de G. T. Buzoianu (Craiova). Ca suplimentă se află în 
partea din urmă a fasciculului: materială pentru ună 
dicționară istorică și geografică ală României, adunată 
de d. George I. Lahovari (urmare.) — Tâte comunică
rile suntă a se adresa franco la d. George 1. Lahovari 
în BucurescI, Strada Vestei 4. Pentru nemembrii pre- 
țulă buletinului e 10 lei pe ană.

MX" Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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Prin urmare’ne putemă esplica, pentru ce Cosân4iana 
îșl are epitetele și însușirile cele mai frumăse, precum 
vom vedâ în mecsulă acestei disertațiuni. Luândă partea 
masculină dela Cosân4iana, vomă ave Cosân4iană adecă 
Sărele unită cu puterea fecundată a Solului, de unde 
âră ne putemă esplica, pentru ce se atribue Sărelui în
sușiri și calități așa frumăse și mărețe. Să fimă bine în
țeleși: „Cosân4ianu“ represintă principiulă vieții organice 
în natură ca parte masculină, âr Cosân4iana represintă 
acelașă principiu ca parte femenină. Poeții au dăruită 
pre Diana cu epitetele de «putință" preste munți și selbe; 
ei o numescă ț)înă de rîuri, de bercuri, ape, lacuri,’ de 
4i, de năpte și a tuturoră imaginiloră din lumea spiri
tuală, unde o identifică cu Hecate.

Diana sâu Iana după trecerea mitologiei grecescl 
pre pămentulă Italiei nu fu privită mai multă ca sără a 
lui Iană,j ci ca o sără a lui Apolline, în care casă era 
adorată ca o deilate de selbe și vânată. Cu tăte acestea 
ea era privită și ca 4e’tate de lumină nocturnă sub nu
mele de Selena, âr ca 4eitate ce dominâză noptea sub 
numele Hecate și ca 4eitate de vânată sub numele Diana 
(Artemide). Fiindcă numele Selena represintă puterea de 
lumină a Dianei, acestă nume, probabilă s’a adausă de 
Români lângă cuvântulă : Cosân4iana, și astfelă în succe
siunea timpiloră pre pământulă Daciei, preponderândă 
și fiindă în viâța socială mai cu sâmă din partea crești 

nismului cuvântulă „Elena11 sâu Ilăna, cuvântulă Selena 
s’a identificată cu cuvântulă Elena și ăstă modă a ră
masă Ilâna Cosândiana. Scriilorulă acestoră rîndurl a 
au4ită în sătulă Feleacă, de lângă Betleană, com. Sol- 
nocă-Dobâca, o poveste despre Silena mândră și altă 
poveste totă acolo despre Săleana ’ntr’aurită cu fața în
sorită. Ore acestă Silână și Sălână nu e Selena din ces- 
tiunell... E probabilă, că florile de câmpă numite >Sân- 
4iâne« nu ară însemna alta, decâtă: Sanctae Dianae 
flores, pronunciatăl „Sândianae“... (flores), din motivulă 
că acestea flori apară tocmai când fânațele și natura e 
mai desvoltată, adecă tocmai atunci când, cum amă 4ice 
4ina Diana îșl jâcă mai tare rolulă; âr acestea flori au 
colârea Lunei!!...

Așadâră din cuvântulă Selene s’a făcută Silână, și 
de aci omițindu-se „S“ a rămasă : «Ilână“, înțelegemă în 
renascerea limbii românescl. Afară de acea Românulă 
schimbă numele infinită de multă. Așa Iână-Ionică-Jiană, 
(lână), lonițiu, Niță, Onache etc. Grigore Gore, Goriță, 
Griță etc. Elisabeta Savela, Vetă, Șavincă. Ba, așa le 
schimbă, încâtă trebue să-ți fărîml capulă pănă dai 
de adevăratulă nume. Din ăstă punctă de vedere 
purce4endă, amă putâ conchide, că numele de „[lâna, a 
rămasă chiară din cuvântulă »Iană<, care vine înainte 
în o colindă la d lă G. D. Teodoresculă*).  Etă-o:

*) Anulă nou. G. D. Teodoresculă.

Ce mi-e susă pe lângă ceră, 
Florile d’albe,

Este-ună negru mică norelă
Florile d’albe.

Nu e negru mică norelă, etc.
Ci (cutare) tinerelă.
P’ună cală galbenă grăngurelă.*)
Șâua lui de aurelă,-
Scările-i în argințelă,
Cu biciulă cu măciuliă
Cu frâulă cu străgăliă,
Șl-a plecată în vânătore,
In venătâre’n sunătâre.
Se’ntâlnî cu-o fetă mare
Frumosă de sâmănă n’are
Era 4’na țlîneloră**)
Iana***)  Sora Sârelui

Șl-a plăcut’o
Șl-a luat’o etc. etc.
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OursuJu la bursa &e Viona
din 9 Noemvre st. n. 1886.

Bursa de Bueuresci.

Rentă de aură 4°/o • • • 102 91
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92 60
Imprumutulfi căilorfi ferate 

ungare......................... 151.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.90
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.90 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zmșâ..............................104.90
Bonuri cu cl. de sortare 104.70
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 105 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................98.75
Imprumutulii cu premiu 

ung..................................122.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.60 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . . 8470
Renta de aură austr. . . 113 50 
Losurile din 1860 , . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 869.—
Act. băncel de credita ung. 292.—
Act. băncel de credita austr. 282.— 
Argintuia —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.90
Napoleon-d’orI .... 9.80

I Mărci 100 împ. germ. . . 61.20 
j Londra 10 Livrea sterlinge 125.25

Cota oficială dela 25 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 9^ 947a

» convert. (6°/o) 887a 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1037a 101—

* >> » (5°/o) - 87^/a 88—
» » urban (7°/0) . . 1007a 101—

» (6%) * 92— 93—
» » » (5°/0) • • 84— 847a

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 16.25
Bancnote austriace contra aură. , 2.02-- 2.03

Cursulu pieței Brașoyfl
din 10 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vend.. 8.44

Argint românesc . . . . . . » 8.36 * 8.40
Napoleon-d’orI................. . . > 9.87 9.89

Lire turcesc!..................... . . » 11.22 > 11.25

Imperial!......................... . . » 10.22 • 10.25

Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 » 101.50

Ruble Rusesc!................. . . > 117.— > 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Nr. 12376/1886.

Publicatiune.
9

De vreme ce lucrările de măsurare pe teritorulă Brașovului suntă 
cătră fine, de aceea se va suscepe în scurtă timpii reambularea și tot
deodată și autenticarea acestoră lucrări.

Scopulu reambulărei și autenticărei stă într’aceea, că cu ocasiunea 
comisionărei tuturoru obiecte! oră de măsurare sS se convingă atâtă co- 
misiunea câtă și respectivii posesorii de pământii, cum că nu s’a lăsată 
nimică afară și că măsurarea s’a făcută cu acurateța și în bună ordine; 
mai departe, cum că atâtă numele, câtă și părțile de posesiune ale sin- 
guraticiloru posesori de case și pământuri s’au indusă în operatulă de 
măsurare pe deplină și cu tâtă acurateța.

De vreme ce deci dace în interesulă fiă-cărui singuratică posesorii, 
de casă și de pămentă, că măsurarea să fiă esoperată în indicatulă modă, 
se provdcă prin acâsta toți posesorii de case și de pămentă, ca intere*  
sanțl, ca să participeze său în persdnă său plenipotențiații loră la ream
bularea terenului de măsurare.

piua și loculă, când și unde ’și va începe și va continua comi- 
siunea lucrările sale, se va publica prin asigurarea seduleloră la magis
trată și la căpitanulă orășenescă.

Brașovă, 2 Novembre' 1886.

g. -3 Magistratul! orășenescă.

Atoamsnte la Gazeta Wwi
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

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

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ............................... 10 franci
„ șâse luni . ...........................20 „

,, ună ană . ............................... 40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

Mersulu trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradfi-SBudapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predeal ii-lSiidapesta JBudapesta—IPredealiâ

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pera.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuE

Trenă 
de 

peradne

Timiștt

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodO
Hașfaleu

Prodealu

BucurescI 4.50
9.32
9.56

10 29

(
(Sigliișora 

JElisabetopole
Mediașfi 
Copsa mică 
Micfisasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
TeiușCi 
Aiudfi 
Vințulfi de 
Uiâra 
Cucerdea 
Gkirisft 
Apahida

Clașiu
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsîîrhely 
Vârad-Velințe

susii

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

Nota:

9.13
9.18 

10.38 
12.20
2.15

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

Orele de nâpte sunttt
| 8.00

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărheiy 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

f
11.10

7.40
11 05

2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58,

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Shiriș
Cucerdea

Uiâra 
Vințulfi de 
Aiudtt 
Teiușfi 
Crăciuneld
Blaștî 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașii 
Elisabotopolo 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovii
Timișfi

(

I

susii

(
(

5.37 
7.0?
7.43
8.11
8.41
9.21

10.28

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

jPredealu

BucurescI

(
(

5.45
6.22
6.47

11.45

cele dintre liniile grose.

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

8.00
11.40

2.31

Trenă 
omnibua

Teiwșft" adA-Biiclajiesta Radape»ita»Arad[A<*Teinșft.

Treuu 
omnibua

Tre îă 
(iniDibufl

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persăne

Trenă
de pernone

Trenă 
omnibui

Teinșft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Kudapesnta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.24 Szoiiiok T

11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradfî 4 30 6.— 7.04
Simerîa (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6 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 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.r8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11. 07 —
AradU 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
SBiadapesta — — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46
Viena — — 6.05 | TeSiașik 1 29 1.41 —

Aradft-'E'iaBilișdra Simeria (Piski) P®tr®ș®nS

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibua peradne mixt persâne omnibus mixt

Aradft 5.48 6.05 ©Sasseiria 11.25 2.42
Aradul?! nou 0.19 — 6.33 Strein 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
Merczi.falva — — — Banița 3 05 — 6 4 '

9.02 — 9.08 3.37 — 7.12

TiMttSșâra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnibua de pers. oînntbus mixt

Timișdra
Merczifalva

6.25
_ 1

5.00 Petroșesai 10 07 __ 6.10
— — — 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
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 WÎKaerfs 1.53 — 10.31


