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Brașovu, 5 Novembre 1886.
Făcându o seridsă și amărunțită analisă pro

gramului ce și l’a stabilită guvernuliî comunii 
alii monarchiei ndstre a-lu urma în politica es- 
ternă și anume în cestiunea bulgară, așa precum 
l’a espusă ministrulu de esterne Kalnoky în de- 
legațiunea ungară, ajungemă la convingerea, că 
guvernului comunii îi lipsesce energia d’a face 
oposițiune seridsă Rusiei.

Ministrulu de esterne a spusu dela începută, 
că cele ce se petrecu în interiorul^ Bulgariei nu-10 
privescu și că monarhia ndstră are se vegheze 
numai, ca natura și ființa principatului bulgară 
să rămână așa cum le-a creată tractatulă din 
Berlină, să nu se pricinuăscă independenței Bul- 
gariloră nici o păgubire ce ar sta în contrazi
cere cu tractatele.

Din cele întâmplate pănă acum în Bulgaria, 
nimenea nu va putea dice, că libertățile și inde
pendența Bulgariei garantate de puteri au ră
masă neatinse. Când ună principe e silită să ’și 
părăsăscă tronulă, când unui guvernă i se ia pu
tința d’a pedepsi pe rebeli, când se agită în țâră 
în contra legalitățiii alegerilor^ și marei adunări 
naționale, când ucigașii suntă reclamați a fi puși 
în libertate ca dmeni cinstiți, și tăte acestea la 
cererile și la amenințările unei puteri străine, ni
menea nu mai p6te susținea, că acestea ar fi ces- 
tiuni curată interidre bulgare, pentru că nici 
ună tractată nu dă vre-unei puteri dreptulă d’a 
se amesteca atâtă de adâncă în afacerile dină
untru ale unui stată, ale cărui libertăți și inde
pendență suntă recunoscute și garantate de tdte 
puterile fără escepțiune.

După principiulă ce-lă stabilesce ministrulă 
de esterne Kalnoky, ar pută ori când și ori 
ce putere să se amestece în afacerile ori cărui 
stată, care prin nesuficiența mijldceloră de pu
tere, de care dispune, nu pdte tace resistență. 
Bine că purtarea generalului Kaulbars și prin 
elă a Rusiei a atrasă Bulgariloră simpatiele Eu 
ropei, dâr cu ce folosă se voră alege Bulgarii 
din aceste simpatii din depărtare? Camcă gene- 
ralulă Kaulbars n’a obținută nici ună succesă 
pănă acum, acăsta ni se pare că e pră multă 
Zisă. A obținută destulă și încă pră multă. 
Totă ce au făcută și facă regența și guvernulă 
bulgară pănă acum n’au avută și n’au succe- 
sulă dorită, tocmai fiindă că au pe partea loră 
numai simpatiele puteriloră, care nu suntă în 
stare să pună capătă uneltiriloră agențiloră ruși. 
Dâcă cu tdte acestea se mai susțină regența și 
guvernulă bulgară, acăsta nu se datoresce nici
decum aceloră simpatii, ci curentului antirusescă, 
iubirei de libertate și de independență a popo
rului bulgară.

A mai Z^ ministrulă Kalnoky, că dâcă 
monarchia ar veni în situațiunea d’a interveni 
pentru apărarea tractatului din Berlină, îi suntă 
asigurate simpatia și cooperarea tuturoră ace
loră puteri, care voeșcă să apere tractatele eu
ropene.

E curiosă că se mai vorbesce de tractatulă 
din Berlină. Cestiunea egiptănă, cestiunea Ba- 
tumului, cestiunea rumeliotă și acum cestiunea 
bulgară 6re n’au sdrențuită destulă acelă trac
tată? Și e întrebare, cari puteri mai stăruescă 
pentru apărarea ciuruitului tractată din Berlină 
după ce Rusia a dovedită prin fapte că nu vrea 
să scie de elă? Germania a spusu, că în Bul
garia n’are de apărată interese germane și că 
prin urmare, după cum însuși d. Kalnoky a dată 
a se ’nțelege, la altă ajutoră decâtă prin sfaturi, 
prin mediațiune cu vr’o vorbă bună, nu se pdte 
aștepta monarhia ndstră. Anglia a declarată, că 
numai în a doua liniă o privesce cele ce se pe- 
trecă în peninsula balcanică și pressa ei nu a- 
rareori a afirmată, că în schimbulă modifi- 
căriloră din peninsula balcanică se mulțămesce 

Anglia cu compensațiuni în altă parte. Fran- 
cia nu se va strica cu Rusia, ea are alte 
planuri. Italia are mai multe interese la Marea 
mediterană decâtă în peninsula balcanică. Tur
cia e incapabilă d’a întreprinde o acțiune și în
suși ministrulă Kalnoky a condamnat’o ca pe o 
putere pe care Europa nu pdte conta și a cărei 
atitudine pasivă inspiră numai îngrijiri puteriloră. 
Pdte că speră d. Kalnoky să se schimbe lucru
rile așa precum doresc-e, dâr acâsta e o cesti- 
une a viitorului și asupra resultatului nu ne pu- 
temă pronunța. In starea actuală a lucruriloră 
situațiunea e așa precum amă arătat’o.

A făcută, nu-i vorbă, ministrulă Kalnoky 
o declarațiune în aparență importantă, că o ocu 
pare a Bulgariei, fiă ea și numai parțială, său 
trimiterea unui comisară rusă în Bulgaria, care 
s’ar amesteca în guvernarea țării, ar constrînge 
pe monarchia ndstră să ia o posițiune hotărîtă 
față cu Rusia.

Amă Z’sti că in aparență e importantă, 
pentru că ministrulă a spusă în discursulă său, 
că Rusia a dată asigurarea, că nu va ocupa Bul
garia. Și nici nu are nevoiă. Generalul ă Kaul- 
barsă face totă atâta trâbă în Bulgaria ca și 
ună comisară. A sciută zădărnici pănă acum 
tdte actele guvernului și ale Sobraniei, ba șl-a 
văZută împlinită dorința d’a vedea pe deputății 
Sobraniei luândă drumulă cătră casă și Sobrania 
amânată pe timpă nehotărîtă. Agentulă diplo
matică rusă în aparență, dâr în realitate comi
sară rusă, va continua înainte ca dmeDii săi a 
pune bețe’n rdte regenței și guvernului bul
gară în ori ce acțiune, care ar întrepriode-o.

Dâr chiar o ocupațiune a Bulgariei e posi
bilă și încă fără să întâmpine oposițiune. Se 
cere la acăsta numai consimțămentulă Turciei și 
ală puteriloră. Și apoi pdte garanta d. Kalnoky 
că nu va putea obținea Rusia și acâstă consim
țire, negreșită cu drecare condițiuni, cari pdte 
că nici nu’i voră îngreuia ajungerea scopului său ?

Totă din espunerea ministrului de esterne 
isvorăscă și temerile, că Bulgarii voră fi supuși 
încă la grele încercări, care cu putință e să’i 
împingă ori la supunere, ori la acte de desperare 
pentru salvarea libertății și independenței loră. 
Contele Kalnoky a fostă întrebată, dâcă admi
sibilă e întronisarea unui principe vasală rusă, 
aducerea unui ministru de răsboiu și a oficeriloră 
ruși în Bulgaria. Ministrulă a răspunsă fdrte evasiv, 
pare că ar fi voită să nu i se fi pusă acâstă întrebare. 
A răspunsîi că numai atâta pdte Zice> c& totă 
ce e egală cu o confiscare a independenței prin
cipatului autonomă, cu ună protectorată, nu e 
admisibilă; dâr a adausă totodată, că greutatea 
zace în împrejurarea, că cum se se organiseze sin
gură acestă principată, abia în desvoltare, fără aju- 
torulă unui ală treilea, când îi lipsescă oficeri supe
riori, când între oficerii inferiori nu e disciplină, ș.a; 
că tratatulă din Berlină a căutată să evite totă ce 
ar putea vătăma susceptibilitatea Rusiei, fiindă 
acâsta în natura lucruriloră; că nu e cu putință, 
c? raportulă încordată dintre Rusia și Bulgaria 
să rămână permanentă, se va găsi ună mijlocă 
de îndulcire; că pentru definitiva regulare a stă- 
riloră bulgare este nendoiosă necesară coopererea 
Rusiei; că dâcă generalulă Kaulbars a provocată 
animositatea contra sa și a Rusiei, voră trebui 
și Bulgarii să mai slăbâscă din atitudinea loră ; 
că nu se pdte crea în Bulgaria o stare supor
tabilă și durabilă, fără restabilirea buneloră ra
porturi între. Rusia și Bulgaria.

Pentru ca ministrulă Kalnoky să facă aceste 
declarațiuni, nu era nevoiă să facă o espunere 
de aprdpe trei dre asupra cestiunei bulgare. A- 
câsta însemnâză, că pentru susținerea păcii Bul
garii potă fi chiar sacrificați. Prin declarațiu- 
nile de mai susu, ministrulă Kalnoky recundsce 
Rusiei dreptulă de a procede în Bulgaria ca 
într’o provinciă rusă și că puterile nu-i voră 

refusa nici principe vasală, nici ministru de răsboiu, ' 
nici oficeri în Bulgaria. E destulă ca acestă stată 
să se numâscă „principatulă autonomă Bulgaria, “ 
ddr cu principe, cu guvernă și cu administra- 
țiune rusâscă, pentru că nu trebue să se atingă 
„susceptibilitatea Rusiei.“ Bulgarii trebue să se 
împace cu Rusia, altă chipă de scăpare nu e, 
așa și-a sferșită contele Kalnoky declarațiunile.

Acum sciu Bulgarii ce au de făcută: ori su
punere, ori resistență desperată. De aceste două 
alternative atârnă și dura rea său turburarea păcei 
Europei.

Amânarea Sobraniei bulgare.
Ședința dela 13 Noemvre n. a Sobraniei 

bulgare a fostă cea din urmă în acâstă sesiune 
estraordinară. Etă cele petrecute în acâstă șe
dință :

înaintea ședinței s’a decisă ca regenții Stambuloff 
și Mutkuroff, pentru a se conforma usuriloră parlamen
tare, și în urma demisiunii d-lui Karaveloff, să ofere de- 
misiunile lord adunării și ministerulă se cără Sobraniei 
ca să-i realăgă.

La începutulă ședinței, președintele ceti telegramele 
schimbate cu principele Waldemar și cu regele Danemar
cei. Cea din urmă din aceste telegrame spune, că re
gele neacceptândă tronulă oferită fiului său, refusă a 
primi deputațiunea adunării. Plecarea deci a acestei de- 
putațiunl devine inutilă.

Președintele ceti apoi demisiunea d-loră Stambuloff 
și Mutkuroff. Aceștia declară, că unulă din regenți a 
demisionată, și principele Waldemară refusândă tronulă 
ce i s’a oferită, credă că trebue și ei să remită puterea 
loră în mânele adunării.

Demisiunea d-Iui Karaveloff e pusă Ia ordinea (jilei. 
D. Slaveikoff și Mihailovsky, oratori ai oposiției, susțină 
că Sobrania nu este competintă pentru a primi acăstă 
demisiune. D. Rizoff, unulă din autorii revoluțiunei din 
FilipopolI, deși partisană ală guvernului, vorbesce în sen- 
sulă incompetinței marei adunări pentru a primi demi
siunea d-lui Karaveloff. Elă spune, că dăcă Sobrania 
acceptă pe a acestui regentă, trebue să primăscă și pe 
a celorlalți doi. Pentr i densulă, regenții ținăndă pute
rile loră dela o autoritate princiară, nu potă să se re
mită decâtă succesorului principelui Alecsandru.

D. Radoslavoff, prim-ministru, cere adunăreijsă pri- 
mescă demisiunea d-lui Karaveloff, declarândă că în ca- 
sulă contrară, guvernulă întregă ară remite puterile sale 
în mânile adunărei. Spune, în trâcătă, contrară celoră 
spuse de d. SI iveikoff, că d. Karaveloff a luată partea 
sa pănă în ultimulă momentă de răspundere a celorlalți 
regenți, și că aceștia s’au opusă pretențiuniloră Rusiei. 
D. Radoslavoff propune deci adunării să numescă din nou 
pe regenți și să înlocuiască pe d. Karaveloff prin d. Jiv- 
koff, președinte ală camerii.

D. Stoianoff, deputatulă publicistă populară, care a 
făcută de curendă o campaniă contra călătoriei genera
lului Kaulbars, pronunță ună discursă umoristică in care 
spune, că regretă că a dată votulă său unui principe, 
care cere sfaturi, pentru a primi corâna Bulgariei; elă 
adauge, că se îndoiesce de ecsistența Europei, fiindă că 
ea nu e represintată înaintea Sobraniei. Totuși ar trebui, 
dice elă, să ne asigurămă de esistența Puteriloră trimi- 
țăndă o deputațiune pe lângă diferitele cabinete. Se trece 
apoi la votă,

D. Stambuloff și Mutkuroff rămână regenți și adu
narea le alătură pe d. Jivkoff ca să înlocuiască pe d. 
Karaveloff.

Camera mai numesce o deputațiune ce trebue să 
se ducă pe lângă puteri, și desemnăză pentru a face parte 
din ea pe d-nii Grecoff, Stoiloff și Kalceff.
Adunarea se amână apoi pentru o dată nedeterminată.

SOIRILE PILEI.
Emigrarea Secuiloru în România le face multă bă- 

taiă de capă »patrioțiloră«. In causa acăsta ună „pa- 
triotă“ propune în „Magy. Polgâr“ ca kulturegyletiștii să
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îngrijescă mai ânteiu de a împedeca emigrațiunea Să- 
cuiloră în România și numai în a doua liniă să-și bată 
capulă cu edificări de șcâle, biserici etc., pentru că „fata 
de Secui, care a gustată odată apa dulce a Dîmboviței 
este perdută^pentru patria ei și pentru omenime, se de- 
moraliseză și devine obiectulă imoralității altora1'. în
demnă, ca „patrioții11 să se’ngrijască a-le da pânea de 
lipsă pentru traiulă vieții și încă înainte de sosirea anului 
nou să-i angajieze ca servitori, vizitii etc., pentru ca să 
nu mai fiă siliți a trece în România. — Der atunci cu 
ce se facă banchetele?

—x—
Cetimă în «Ellenzek" ună articulă, în care auto- 

rulă se plânge forte multă contra purtărei ilegale a sub- 
oficeriloră militari din Clușiu. Bieții recruți dela sate — 
se dice în acesta articula — sunta dați predă pe mâna 
unora căprari îngâmfați și închipuiți, cari pe sine se 
credă a ri nu sciu ce domni mari, er pe supușii loră îi 
tractâză ca pe nisce dobitâce. Ei nu bagă în semă legea 
militară, care opresce bătaia cu desăvîrșire, ci pe bieții 
feciori îi baia și tiranisâză pănă la sânge, ba așa sunta 
de tirani. încâtă de frica răsbunărei loră, bieții feciori 
îșl înâcă durerea în pieptă și nu cuteză nici măcara a 
denunța fapfulă înaintea judecăței.

— x—
Ministeriulu ungureștii a terminata noua împărțire 

a districteloră inginerilora superiori. Șefulă districtului 
formată din comitatele Alba inferioră, Sibiiu, Făgărașa, 
Târnava mare și Târnava mică va fi, provisoriu, ingine
rulă superioră Alexandru Hartig în Sibiiu, ala distric
tului formata din comitatele Brașova, Trei-scaune, Ciucă, 
Odârheiu și Mureșiu-Turda inginerulă superioră Adolf 
Egelmayer în Odorheiulă secuescă, ala districtului for
mata din comitatele Bistrița-Năsăudă, Solnocă-Dobâca, 
Cojocna și Turda-Arieșă inginerulă superioră Iosef Bucși 
în Clușiu.

—x—
Pe locuia de pășune de lângă Cușma, ună păstoră 

a găsită la o adâncime de o urmă ună pocalu frumosă 
lucrată și mai multe seceri de bronzu. Aceste obiecte au 
fostă cumpărate și dăruite gimnasiului din Bistrița.

Cetimă în „Răsboiulă“: „Comisia română-austro- 
ungară însărcinată cu regularea granițeloră ini re România 
și Austro- Ungaria ’și-a întreruptă lucrările, din causa 
ăre-căroră neînțelegeri ivite între delegați/

—x—
Cea mai eftină carne se vinde în Măerușulă să- 

sescă; ună chilogr. carne de vită costă 11 cr.

„Ellenzek» într’ună articula de fonda dă espresiune 
părerei sale de rău, că din causa lipsei unei armate un
gurești, Ungaria nu este în posițiă de a-șl pută apăra 
interesele sale în afară, de a înfrânge atacurile inimici- 
loră și de a înăbuși cu propria’i putere o eventuală re
voluția internă. —• Ce dracu, departe au ajunsă lucru
rile! Nu cumva cei dela «Ellenzâk" au de gândă să 
facă revoluțiă?

—x—
firășl a mai «pricopsită» ministrulă Trefort pe 5 

preoți gr. or. cu câte 50 fl. — Câtă lăcomia!

„Bomba" din Brăila spune că, în cursulă săptă- 
mânei trecute, s’au exportată din portulă Brăilei următâ- 
rele vite pentru Italia: 1. Vaporulă «Dethmarschen" sub 
pavilionă germană, a încărcată pe bordă 405 boi, 419 
berbeci și 25 rîmători. 2. Vaporulă «Saxon-Briton» sub 
pavilionă engleză, 110 boi, și 3. Vaporulă «Geo.'ge Fi-

scher“, sub pavilionă engleză, 30 boi, 50 vaci 200 rî- 
mătorl și 5000 kgr. nuci. Esportarea s’a făcută de 
d-nii Qehelesen proprietarulă vaporului Dethmarschen, 
Petricioni și casa Comercială agricolă Cirio.

—x—
Ephoriă spitaleloru civile (serviciulă bunuriloră) 

din Bucurescl face cunoscută, că hotelulă vechiu din 
orașulu Sinaia, districtulă Prahova, proprietate a casei 
spitaleloră, urmândă a se închiria împreună cu depen
dințele sale, pe ună nou termenă de trei seu cinci ani 
începători dela 1 Aprilie 1887, pentru acestă sfârșită 
se va ține licitațiă la Ephoriă în Bucuresci, strada Colței 
Nr. 38, in tjiua de 10 Decemvre viitoră, orele 10 dimi- 
nâța, când se voră vedea și condițiunile relative Totă 
în aceeași cp, de 10 Decembre, se va țină licitațiă la 
Ephoriă și pentru vândarea de veci a acestui hotelă 
cu dependințele și locuia loră, conformă condițiuniloră 
relative ce se potă vede la Ephoriă în orice di și oră 
de lucru, er suma cu care se va adjudeca și confirma 
acestă imobilă, se va răspunde de cumpărătoră odată 
seu cu amortismenlă, care să nu trecă peste dece ani, 
și cu procentă de 7 la sută pănă la achitare

—x—
Guvernulu turcescu a ordonată tuturora oflciiloră, 

a închide tote scdlele deschise de iesuițl fără concesiunea 
guvernului; a interdice deschiderea altora scoli din partea 
loră pe viitoră și a veghia strictă asupra instrucțiunii 
în școlile iesuitice autorisate de mai demultă.

—x—
Astă seră, MercurI, trupa teatrală germană va juca 

„Der „Bettelstudent“, mare operetă în 3 acte, de F. 
Zeii și R. Genăe.

Cestiunea continuității Românilorti în Dacia 
înaintea

Congresului orientaliștiloru din Viena.

Trebue că a pățit’o rău de totă „învățatulu“ 
istorică unguru Hunfalvy - Hundsdorfer! Păcatu 
că nu s’a găsită cineva, care se descrie momen- 
tulă când d. Hunfalvy, înfundată de d. Haș- 
deu, n’a mai putută vorbi, ci abia mai îngâna 
câte o vorbă. De altmintrelea a fostă o bună 
lecțiune dată „istoricului11 unguui. Intre patri- 
oțî pdtd fi aplaudată, dăr între adevărați învă- 
țați se face de rîsă. Etă ce cetimă în „Convor
birile Literare?1

Nu puțină sgomotă s’a făcută dilele trecute des- 1 
ire o lucrare, pe care ar fi cetit’o d. Hunfalvy în Con- ; 
gresulă orientaliștiloră dela Viena și în care acestă în
vățată Ungură se silesce a dovedi, cumcă naționalitatea 
română e nouă în Dacia lui jTraiană, venită târziu de 
peste Dunăre, născută în Balcani și mai câte altele. 
Este adevărată, că lucrarea în cesliune era scrisă și gata , 
de a fi comunicată Congresului, dăr cetită n’a fostă Jîn ( 
realitate decâtă numai ună felă de introducere, âr res- ■ 
tulă a rămasă necitită, și etă pentru ce: i

Din dată ce d. Hunfalvy începuse ași desfășura j 
teoria, d. B. P. Hașdău s’a sculată, cerându-i voiă de ală i 
întrerupe pentru a-i pune o întrebare. D. Hunfalvy con- 
simțindă, d. Hașdeu l’a întrebată: De ce 6re calulă sco- < 
pită se chiamă hongre, adecă «Ungură» ? Fiindcă mește- < 
șugulă scopirii cailoră era fârte îndatinată pe țărmulă < 
stîngă ală Dunării de josă în fotă cursulă veacului de < 
mijlocă, încependă încă din secolulă ală IV-lea, după i 
mărturia lui Ammian Marcellin, astfelă că Francesii, » 
căpătândă cai scopițî de prin Ungaria, i-au numită i 
hongres. (.

Acestă cuvântă ar fi de ajunsă elă singură pentru 
î a dovedi, oă în veaculă de mijlocă Ungurii locuiau în 
, patria loră de aslădi, decă neștine s’ar apuca cumva a 

născoci o teoriă contrară. Der atunci este și mai sigură, 
că Românii suntă la rolele Carpațiloră celă puțin Iotă 

) atâlă de vechi ca Ungurii, căci în întrega Europă cen- 
i trală și nordică calulă scopită nu se chiamă „Ungură*  
i ca franțuzesce, ci «Română», nemțesce Wallach, în limba 
■ svediană valack, în limba litvană volukas, în lâte dialec- 
î tele slavice dela nordă și numai dela nordă [val ah și 
i voloh, fiindcă în intrega Europă centrală și nordică acestă 
i felă de cai se aduceau în veaculă de mijlocă, fără in- 

tervențiunea Unguriloră, deadreptulă dela Români, prin 
urmare Românii lucuiau aci, er nu pesle Dunăre.

D. Hunfalvy nu scia ce să răspundă la o întrebare 
atâlă de pragmatică, când etă se scălă d. profesoră Al- 
fred Ludvig dela Praga, ridicândă o altă obiecțiune. 
Dâcă — dfice renumitulă sanscritistă boemă — decă 
Românii ară fi venită din Bulgaria, atunci capitalele 
loră cele mai vechi ar fi fostă aprope de Dunăre, pe 
când istoria ni le arată din contră la nordă, în CarpațI, 
și pogorîrea de acolo urmăză cu multă mai târdiu.

. Ambele întreruperi au produsă o sensațiune atâtă 
de învederată între ascultători și au încurcată atâtă de 
rău pe d. Hunfalvy, încâtu elă abia a putută să îngâne 
de câteva ori câte un „nu sciu" său „cestiunea trebue stu
diată," și apoi a declarată, că nu mai citește memoriulă 
său fiindă pre lungă, ci-lă depune pe biurou pentru a 
fi publicată în buletină.

Etă totă ce a făcută învățatulă Ungură, der nu 
încă totă ce i s’a făcută lui, căci peste trei (Jile, dina
intea acelorași membri ai Congresului, d. Hașdeu a ce
tită o lucrare a sa ,Sur Ies elements turcs en roumain", 
în care din nou prin alte argumente a combătută teo
ria d-lui Hunfalvy, fiindă aplaudată și fără a se ridica 
o singură voce împotrivă.

Deșiu, 4 Noemvre 1886.
Cu viuă bucuriă vină a avisa pe on. publică" ceti- 

toră, cumcă scola română din Deșiu funcționeză, prele
gerile s’au începută, copiii au unde învăța carte.

Că s’a putută face acâstă scâlă acum și aici este 
multă, considerându împrejurările locali, indiferentismulă 
și egoismulă unora, lipsa de spirită și de zelă ală altora 
apoi miseria massei poporului nostru.

Pronia divină însă a ajutată câtorva omeni mai 
întreprindători, mai îndrăsneți, cari s’au pusă la lucru, 
au esoperată totală, și iată scâla română din Deșiu, 'din 
materială solidă edificată/cu ună esterioră frumosă, spa- 
i<5să și luminosă" este gata și dată sacrului .ei scopă: 

cultivarea neamului românescă !
In Dumineca din 31 Octomvre 1886 după servi

ciulă divină la 11 6re a. m. numerosulă poporă în frunte 
cu protopopulă, inteligența, învățătorulă și elevii școlari 
venindă dela biserică la școla cea nouă, în ulița poștei 
aceea s’a sânțilă prin stropirea cu apă, servindu-se așa 
numita osfeștaniă, — și s’a cântată însuflețitorea cântare 
rituală „împărate cerescă!»

D. protopopă Ioană Vele ținu vorbirea de deschi
derea scâlei arătândă lipsa eres :erei și culturei; acestea 
se câștigă prin scâlă, care în mare proporțiune s’a ridi
cată din darulă de 450 fl. v. a. alui Vasiie Filipu, ală 
căruia nume îlă pomenesce cu pietate, și amintirea fiă-i 
eternă; mulțămi tuturora patroniloră, confăptuitoriloră 
și sprijinitorilor^ la ridicarea acestei scole, — curatori 
mei bisericescl, membriloră senatului școlară, comisiunei 
de edificare esmisă în frunte cu d. advocată Augustină

FOILETONU.

Unii firii de perii albii.
— Noveletă. —

Intr’una din dilele lui Maiu, desdedimineță, când e 
somnulă mai dulce, mă trezesce ună espresă, poreclită 
la noi — «trocară,» — și-mi îmânâză o scrisăre.

Desfacă pliculă și cu ochii pe jumătate deschiși ce- 
tescă următârele rînduri:

„Scumpulă meu amică 1
«înainte de a părăsi romanticulă Brașovă pentru 

totdăuna, îți ijică ună rămasă bună. Am trăită câtva 
timpă în ilusiuni; trăindă între voiu, am visată ună 
visă dulce.... și acum trâză și deșteptă plecă pe calea 
realității fără speranțe și cu inima sdrobită.... Foculă 
sântei iubiri s’a stinsă din peptulă meu setosă după 
fericire. Acum plecă fără scopă în lumea largă și de 
aci înainte voiu orbeca în întristătorulă întunerecă....
pănă mă voiu sfârși și eu. Totă ce am credută și am 
sperată s’a nimicită într’ună momentă nefericită printr’o 
întâmplare a sorții"------------ .

„Acum sunt redată âră liberei cugetări și minții 
liniscite.... nu sunt nici nebună.....  nici ridiculă.... 1 Adio,
adio, iubite.... nu scriu la revedere, că nu am speranță, 
precum nu am timpă să-ți scriu mai pe largă întâm

plarea, căci trenulă plecă — și eu trebue să fugă de 
aici. — Te imbrățișeză: — Corneliu.»

Cetindă pănă în fine aceste rânduri m’am deștep
tată de totă; — ba m’au prinsă fiori reci și o îngrijire 
seriăsă: că ce s’a întâmplată cu amiculă meu ?

Ilă cunosceamă și-lă sciamă ca pe ună omă se- 
riosă. . și aceste rânduri neînțelese!? Am tresărita la 
eugetulă: că 6re nu s’a smintită....!?

— Cine ți-a dată acâstă scrisăre? îlă întrebă pe 
expresă cu nerăbdare.

— Ună fecioră dela hotelulă «Bucurescl,» — îmi 
răspunde.

— Și ce a (jisă ?
— Să aducă scrisărea acâsta aci la D-văstră.
— Ai văzută pe domnulă acela, care a scrisă scri

sărea ? I
— Nu, — răspunde cu liniște.
Mai cetescă odată scrisărea, să-i înțelegă cuprin- 

sulă și să mă convingă, dâcă Corneliu o-a scrisă. — 
Era în adevără scrisărea lui. Am cetit’o cu încordare 
a doua ără, a treia ără, der n’am înțelesă mai multă, 
decâtă la prima cetire.

— Care trenă plecă acum mai curândă? ilă în
trebă âră pe espresă.

— Celă spre România, — îmi răspunde.

— Du-te și îndată mi-adă o birjă să mergă la 
gară! — îi poruncescă sărindă din pată.

Espresulă s’a dusă, — eu fără a mă spăla și piep
tăna mă îmbracă și peste câteva secunde mă aruncă în 
birja comandată și alergă la gară să văcjă, să mă con
vingă ce s’a întâmplată cu prelinulă meu.

*
Era o dimineță frumosă, der cam răcorăsă: asupra 

orașului domnea o tăcere tainică, stradele liniștite și 
g61e: tăte aceste, apoi îngrijirea pentru amiculă meu 
mi-au făcută o impresiune neplăcută, așa că, când am 
sosită în gară, eram de totă indispusă.

Aici era o lume pestriță, totă felulă de omeni. 
Cu greu am putută străbate dintr’o sală în alta; dâr 
amiculă meu nu era nicăiri. — Alergă pe peronă.

Corneliu se preumbla cu pași repezi și cu nerăb
dare Când m’a Rărită, s’a apropiată de mine, ml-a 
strînsă mâna cu emoțiune cjic&ndă:

— Prâ multă atențiune ai pentru mine.... ți-ai stri
cată somnulă pentru ună netrebnică... Am cugetată, că 
pe când vei ceti scrisârea mea, eu voiu fi departe preste 
hotară....

— Și ce te alungă așa pe neașteptate preste ho
tară ? îlă întrerupă.

— Ună firă de peră albă! — îmi răspunde cu 
ună surîsă amară și cu o voce sarbedă.
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O Munteanu, curatorului primarii Teodorii Colceriu și tu- 
turorii celorti cari multii au ostenitQ, măestrîlorii I. Si- 
chisianu și G. Suleanii, ambii români, cari au lucrată 
solidâ și omenesce scâla.

Junele docente d. Androne Petri a cântată apoi 
în onOrea contribuitoriloră la acesta scâlă, cu elevii sSi, 
următorea poesiă ocasională:

Inima cea bună, bunătatea Vostră 
Ce ne-ajutâ scoia și miseria nostră 
Ca nobele sânte, voră fi neuitate 
Ca nisce flori mândre, în secuii păstrate.

In câmpulii vieții pentru acesta bine 
S’aveți fericire, totti dilele senine; 
Să Vă dâe ceriulă multă bunătate 
Să mai puteți face și scoleloră parte!*)

*) VedI-o poblic ată in Nr. 3, 1866 în „Sionulă ro
mânescă “

După aceea luă cuvântulă d. advocată Gabrielă 
Mânu, care, emoționată și cu tonulă său sonoră, vorbi 
despre folosulă scălei și începândă cu „in unire puterea 
cresce,“ și „voesce și va fi< dovedi cum se putu efec
tua prin unirea tuturora și în fața miseriei și a altoră 
obstacole a secera victoria în ajungerea scopuriloră mă
rețe începute cu voință tare. îndemnă poporulă la u- 
nire în tote lucrurile, la conțelegere împrumutată și Ia 
voință tare și nestrămutată, cu cuvintele cele mai con- 
vingătore, isvorite din inima sa românâscă.

Mulțămi și D-sa tuturoră contribuitoriloră și cu 
preferință aceloră frați români din depărtare, de preste 
văi și munți, cari ne întinseră însemnatulă ajutoră de 
410 fl. v. a. tocmai în momentele cele mai critice. (Vedî 
»Gaz. Transilv.» Nrii. 129 și 207 din 1886.)

In urma acestei cuvântări s’au făcută următorele 
contribuiri dela domnii: Gabrielă Mânu advocată 3 fl., 
Augustină Munteanu 4 fl., Petru .Mureșianu, Alexa 
Bogdană, Georgiu Gavriluță, d-na Frank Iănos, Vasile 
Bene/ Ioană Sichișianu, Marta Micană câte 1 fl.; Teodoră 
Bunicu 50 cr.; Marișca Borzasi 50 cr. ; Nicolae Bene 
40 cr.; Laurențiu Miehesiu învățătoră 30 cr.; Marișca 
Bodia 25 cr.; Mihaiu Moldovană 20 cr. Irina Micanu 
20 cr : Ioană Șiolocu 20 cr.; Maria Micanu 20 cr., suma 
16 fl. 32 cr. v. a. spre înzestrarea internă a școlei cu 
celea de lipsă.

Festivitatea se termină la 1 oră p. m. și publiculă 
se depărtă pre la ale sale

Incheindu-ml raportulă îinbucurătoră observă, că 
ar fi timpulă supremă să provedemă acâstă șcâlă nu nu
mai cu rechisitele și mobiliarulă internă necesară și pres
crisă prin legile școlare, ci să punemă temeiulă și la 
ună fondă școlară, din care să se plătâscă regulată sa- 
lariulă învățătorescă, ce ar fi de dorită să se rădice dela 
200 la 300 fl. v. a.

Să sperămă, că și acestea se voră putea tote 
esopera cu timpulă 1

Dumnezeu cu noi și cu causa instrucțiunei popo
rului română!

Puterea armată, a Austro-Ungariei.
Cetitorii noștri își voră fi aducândă încă aminte de 

o broșură ce a apărută în Lipsea, cu intențiunea vă
dită de a calumnia armata austro-ungară. Broșura a- 
câsta a formată și obiectă de discuțiune într’una din șe
dințele delegațiunei, declarândă ministrulă de răsboiu co
mună, că acea broșură conține o mulțime de neadevă
ruri. Ca răspunsă la acăstă broșură, a apărută acum la 
Luckhardt în Berlină o scriere întitulată „Putereo ar

mată a Austro- Ungariei în a douespredecea oră cum 
este". Autorulă acestei scrieri, — a cărei precuvântare 
e datată din Brunn, e ună ofițeră austro-ungară.

Autorulă ia sub scutulă său pe creatorulă orga- 
nisațiunii actuale, pe contele Bylandt-Rheidt, în contra 
atacuriloră cuprinse în pamfletulă tipărită de Vigand. Elă 
inșiră tote reorganisările întâmplate în decursulă activi 
tății de 10 ani a ministrului de răsboiu. S’au [făcută 
multe reforme, și autorulă cu totă dreptulă laudă ridica
rea cualitativă și cuantitativă a armatei, mai alesă con- 
siderândă, ce puține mijlăce îi stau la disposițiă conte
lui Bylandt-Rheidt. După ce respinge afirmarea, că în 
corpulă ofițerescă s’ar propaga idei socialiste, trece au
torulă la capitululă mobilisării și cjice, că împărțirea teri
torială s’ar fi făcută anume cu scopulă de a se putea 
face o grabnică mobilisare. Mai alesă se dovedesce re- 
feritoră la posiția Galiției, care ar fi de o mare impor
tanță militară pentru Rusia, că afirmarea cuprinsă în 
broșura lui Vigand: Austro-Ungaria ar pute opune ce- 
loră 22 regimente de cavâleriă rusescl numai 8 regimente 
de cavaleriă în Polonia-rusească, că nu corespundă ade
vărului pentru că nu se află 22 regimente rusesc! de 
cavaleriă în Polonia-rusăscă, ci numai 18, apoi pro
porția e numai 3 față cu 2, căci regimentele ru
sescl de cavaleria consistă numai din 4, pre când 
cele austriace, consistă din 6 escadrone. Mai alesă arată 
autorulă broșurei din cestiune, că Austro-Ungaria are dru
muri de feră cu multă mai multe, prin urmare comuni
cația e multă mai desvoltată decâtă a Rusiei. Mare pond 
se pune pe susținerea disciplinei în armata comună, 
care e în stare a cumpăni tâte scăderile născute prin 
conglomeratulă de naționalități ce aparțină armatei. Bro
șura acâsta combate în tâte broșura lui Vigand, dove- 
dindă pretutindenea contrarulă celoră dise de acesta. 
La sfîrșită se spune convingerea, că numai ură personală 
a fostă causa aparițiunei broșurei lui Vigandă.

Ultime sciri.
Sofia, 14 Noemvre. Printr’unu ucazfl, sol- 

dații din regimentulii de infanteria. Strumsky și 
din regimentulu de artileria 1, cari au luatu parte 
la revoluțiunea dela 21 Augustă, suntu grațiați 
în considerarea ‘meriteloru câștigate în luptele 
dela Slivnița și Pirotu. Ună altă ucazu trans
formă tribunalele militare, din locurile în care 
esistă starea de asediu, în tribunale de răsboiu 
campestre.

Sofia, 15 Noemvre. Kaulbars cere printr’o 
notă, fiindă că ună cavasă beată ală consulatu
lui rusă din Filipopolă a fostă arestată, desti
tuirea comandantului de brigadă și ală orașului Fi
lipopolă, aspra pedepsire a celorlalți vinovațl și sa
lutarea stăgului rusă de pe consulatulă rusescă. Pen
tru răspunderea acestei note fixăză Kaulbars diua de 
17 curentă.

Petersburgă, 14 Noemvre. — Grașdanin 
scrie că alegerea prințului de Mingrelia ar fi forte 
fericită. Elă e incarnațiunea unei definitive resol- 
vări a cestiunei bulgare. îndată ce Nicolae Badian 
va intra în Bulgaria cu o suită rusă, cu ună mi
nistru de răsboiu rusă, cu oficerl ruși, cu câteva 
batalione și sotnii de cazaci, va trebui înlăturată 
constituția bulgară; mai departe să se alăgă cu pre- 
cauțiune funcționari potriviți pentru Bulgaria.

Petersburgă, 14 Noemvre. — „Novoje Vrem- 
ja“ și „Novoștiu critică discursulă contelui Kal- 
noky nefavorabilă și suntă de părere că tonulă 

cu două sensuri alu aceluia nu pote oferi o ga- 
ranțiă tare păcii.

DIVERSE.
0 dramă sângerâsă. — In diminâța 4>lei de 7 

Noemvre s. n. s’a petrecută o sângerâsă dramă familiară 
în casa papucarului Wilpert din Bazină. Wilpert își 
temea forte mulă nevasta, pe care o iubea cu ună tur
bată amoră, măcară că era deja de 45 ani și avă 6 
copii. Acăstă patimă nefericită îlă hotărî la ună actă 
înspăimântătoră. In diminâța Duminecei de 7 Noemvre 
se apropia de patulă îp care durmia nevastă-sa și pentru 
ca se nu mai pâtă fi iubită de nimenea, luă ună briciu 
și’i taiă nasulă. Nefericita deșteptându-se din somnă 
strigă după ajutoră. Atunci Wilpert se aruncă în pa
tulă nevestei sale și tăindu-șl vinele dela mâni, piciOre 
și grumazi în scurtă timpă își dete sufletulă. Prin o 
scrisore a lui aflată după morte se descoperi motivulă 
faptului. Se presupune că Wilpert a comisă fapta în
tr’ună escesă de nebuniă.

Poveste americană. — Ună balonă, în care se 
află ună aeronaută, plutesce în aeră la o înălțime de 
patru sute metri. Aeronautulă, privindă cu ochianulă 
în josă, vede pe soția sa în brațele unui amică. Atunci, 
neascultândă decâtă indignarea sa, strigă: — „Ah! mi
zerabile! de astă dată țe-am prinsă... și n’ai să’ml mai 
scapi P... Și pentru a’i surprinde în flagrantă delictă, se 
aruncă josă din balonă.

Bibliografia.
Scoia și Familia, foiă pentru crescere și învăță- 

mântă, apare de două ori pe lună în Brașovă. Direc- 
toră • Ștefană Iosifă; Redactoră răspuncjlătoră: Ioană 
Dariu. — Nr. 13 dela 1 (13) Noemvre conține-» Disci
plina în scolă (urmare.) — Educațiunea (urmare.) de 
I. Dariu. — In ce constă adevărata cultură a spiri
tului și care e nobleță inimei? — Câteva observări re
lativă la crescerea copiiloră în scolă și în casa părin- 
tescă (urmare), de I. Dragomiră. — Petra înțelepciunei 
în scolă și familiă (sentințe, maxime și proverbe) adunate 
de I. Dariu. — Oda de d. V. Alexandri, recitată cu o- 
casiunea sfințirei Catedralei dela Curtea de Argeșă. — 
Stupăritulă (urmare,) de Constantină Dimiană. Gimnastica 
la Elini. — Diverse.

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 3 Noemvre st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 91— - 921/s
Renta f)m. amort. (5°/0) 931/* 94V.

> convert. (6%) a 85’A 86Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35—
Credit tone, rural (7°/0) a 103i/2 104—

n n (5°/o) • 87Va 88—
» > urban (7%) . 101 Va 102—
’ ’ » (6%) - 92— 93—

> (5°/0) • 84— 84Va
Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

< > » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă 16.— 16.25
Bancnote austriace contra aură. 2.03— 2.04

MSC" Numere singuratice din „ Gazeta Transilva-
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciur cu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. .Aurel Mureșianu

Vorbindă elă aceste cuvinte, Fam privită în 
față și m’am îngrozită de ce am cetită în ea. Presu
punerea mea era confirmată.

Fața lui — de altcum senină și simpatică — de 
minune schimosită, părulă încâlcită, barba în disordine, 
nepeplănată, ochii turburi și rătăcitori, totă aparința lui 
neesplicabilă. Se vedea obosită și nedormită. Stăm 
uimită în fața lui, mă temeamă să-lă întrebă că ce are?

Din perplesitatea acăsta m’a tredită sunetulă clo
potului, care suna a doua oră.

— Adio....  adio — îmi (jice stringându-mi mâna,
trenulă plecă.

Atunci îmi veni o ideiă bună.
— încă nu ne despărțimă îi reflecteză eu, te pe- 

trecă pănă la cea mai deaprâpe stațiă.
— E frumâsă din partea ta acăstă dovadă de ami- 

cițiă, — continuă elă cu o voce mulțămitore
Intr’aceea fața-i, schimbată pănă acum, i se însenină 

și ochii i se limpeziră.
— Dăr când țl-am dată eu ocasiă vr’odată — îi 

cjică eu liniștindu-lă — să te’ndoiescl de amiciția mea?
— Nu mi-ai dată — răspunde elă totă mai li

niștită.
Cu inima liniștită am observată atunci, că Corneliu 

nu-i perdută... dăr că are o adăncă durere. — Și luân- 
du-lă de brață ne-amă urcată în trenă, și ne-amă așe-

dată într’unu cupeu numai amândoi. — Clopotulă a su
nată și a treia 6ră și trenulă a plecată----------!

$

Sburamă repede peste șesulă întinsă, apropiându-ne 
de maiestoșii Carpați.

Am trecută prin o vale pitorâscă. Sărele era deja 
susă pe bolta ceriului și răvărsa rade aurii pe vârfurile 
înalte ale munțiloră. Din păduri se audia cânteculă pa- 
sâriloră; pe ferâstra deschisă a cupeului se strecura 
ună aeră curată și balsamică din valea prin care tre- 
ceamă. — Eu și Corneliu eramă confundați în gânduri 
și nu scoteamă nici ună cuvântă din gură.

Nu-lă conturbam în cugelările sale, fiind că ve- 
deamă, că cu câtă ne depărtamă, cu atâta părea mai 
liniștită.

— Iubescă și admiră multă natura, — 4>ce elă 
întrerupândă deodată tăcerea. — Aerulă acesta curată 
din munți m’a redată âră simțiriloru... Cânteculă voiosă 
ală pasâriloră îmi redeșteptă amintiri plăcute — d^e de 
fericire — când cântam și eu!...

— Și ce întâmplare țl-a pricinuită supărarea acesta 
neobicinuită ție, ce te alungă dela noi? — îlă întrebă cu 
încredere pe amiculă meu.

— Ună firă de păru albă, frate! Da, ună firă de 
pâră albă ml-a nimicită tote speranțele închipuite — 
și piertjendu’mi într’ună momentă totă---------- nu te mira

că stă înaintea ta ună nefericită!—Nu, — continuă mai 
liniștită, — nu ună nefericită, ci ună învingătoră, da, ună 
rară erou ală societății moderne, care a avută tăria — 
------ a avută curagiulă ca cu mintea rece: să’și învingă 
inima sburdalnică și să’șl înfrâneze sentimentele pasio
nate... — Și victoria acâsta s’a raportată printr’ună firă 
de pâră albă!

Așa vorbia amiculă meu, ca răspunsă la întrebarea 
ce i-am pusă, cu o voce hotărîtă și se parea a fi satis
făcută. Eu îlă ascultamă cu uimire. Nu înțelegeamă 
nimică din purtarea, din vorbele lui. Elă a observată 
acâsta și continuă:

— Tu te miri de purtarea mea, nu-i așa ? Ești 
curiosă să scii că ce mă alungă pe mine dela voi ?

— Da, sunt tare curiosă, — îi răspundă.
— Nu ai văzută tu iconele ce le vândă pe la voi 

Italienii la târguri, că pe Adam și Eva îi alungă din raiă 
ună ângeră, — apoi și pe mine mă alungă unăîngeră...

— Cu pără albă? — îlă întrerupă eu.
— Ah, nu; ângerii suntă toți tineri.... și chiar asta-i 

lucru naibii, — îmi răspunde glumindă. Dâr să-ți ena- 
reză o istorioră despre ună tînără și drăgălașă ângeră, 
credă că te va interesa, căci multă, prâ multă m’a in
teresată în filele trecute și pe mine.

— Da, mă va interesa, — îlă asigureză eu. — 
Vorbesce, — te ascultă. (Va urma).



Nr. 250. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursulu Ia buraa de Viena
din 16 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 103 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 85
Imprumutulă căilorii ferate 

ungare......................... 151.30
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.40

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 115 50

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii............................105. —
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 104 80

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

vinii ung............................98.75
împrumutului cu premiu

ung.................................. 122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80 
Renta de hărtiă austriacă 83.55 
Renta de arg. austr. . . 85 —
Renta de aurii austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 295.— 
Act. băncel de credită austr. 284.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’ori .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Noemvre st. n. 1886'

Bancnote românescl . . . Cump. 8.43 Venii 8.45

Argint, românesc . . . > 8.36 i 8.40

Napoleon-d’ori .... , > 9.88 » 9.91

Lire turcescl................. 11.22 » 11.25

Imperiali..................... 10.22 » 10.25

Galbeni......................... t T * 5.90 > 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» • • * 100.50 > 101.50

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

Discontulă . . . » 7— 10% pe ană.

Care nu se ’ncrede în reclame- 1—3 

ci voesce ca pentru banii sfii să fiă servită în modă so
lidă, să comande catalogulă-generală, anulă ală XX. con- 
ținendă articole de galanteriă, marchităniă și de modă, 
jucării, precum și tote noutățile din Paris, Londra și 
Viena cu prețurile cele mai eftine. Acestă catalogă, care 
a apărută în 10 Noemvre, conține ilustrațiunile artico- 
leloră susă menționate și să pote procura franco și gra
tis dela

Etablissement Rix, Wien, II,

„Albina,“ institutu de creditu și economii, Sibiiu.

Publieațiune
în sensulu articolului de lege XXXVI, din anulu 1876 29.
1. Suma scrisuriloră fonciari pusă, în circulațiă cu

30 Octomvre 1886 e de..........................  . . fl. 1,016.700 cr. —
2. Pretensiunile institutului de împrumute hipote-

care cari servescă de acoperirea acestoră scri
suri fonciari suntă de.......................................... fi. 1,016.781 cr. 67

3. Valdrea hipoteceloră luată de basă la susnumi-
tele împrumute hipotecare e de.....................fl. 4,402.270 cr. —

4. In sensulu §.97 din statute „fondulă specială “
pentru asigurarea scrisuriloră fonciari este de . fl. 317.600 cr. 40 

acesta e indusă în contă separată și e plasată în efecte publice.
Sibiiu, la 30 Octomvre 1886.

Direcțiunea.
_____________________________________________ 5________________________.

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

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

Domnii ce se abon6ză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

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

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ................................10 franci
„ șăse luni..........................................20 H

,, ună ană.......................................... 40 î ?

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei?

Mers ulii trenurilor!!
■■ Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-A.radii-Iludapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeaiîi-liudapesta JSudapesta—JPredealii

BucurescI

Predealâ (
(

Trenă 
de 

persăne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timiști

Brașovă 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt 
.Hașfaleu

( 
(

(
(Sighișdra 

[JElisabetopole
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulă de susfl 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișO 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

7.47
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

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

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

8.0Q

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușin

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudti 
Teiușă 
Crăciu ne (ti 
Blașâ 
Micăsasa 
Cop^a mic 
MediașO 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovft

Timișîi

sasC

Fredealu

BucurescI

(
(

Trenă 
de pera.

Tren 
accelerat

11.10 —
7.40 2 —

11.05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58

—
7.33

— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —

_ _
— 10.28

11.00 __
11 19 _
12 30 ___

1.01 _ _
106 _ _
1.13 _
1.20 _ _
1.41
2.00 __
2.35 -
2.48
3.20 _
3 36 _
4.00 _
4.35 __
5.12 —

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

peradne

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

6.20
9.34

11.26
1 38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55

Trenă 
omnibus

6.07
6.24
6.43

(
(

Nota: Orele de ndpte suntti cele dintre liniile grdse.

8.00
11.40
2.31

0.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9 21

5.45
6.22
6.47

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiușft- Î.radîi-Biidap esta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne peraone de persdne omnibw

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradfii 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 . 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok •5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 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/ 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 •Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — — 8.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușft 1.29 1.41 —

Aradft-Tiuaiș^ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Tron îl Trenă de Trenă Trenă
omnibus poraâne mixt peraâne omnibua mixt

Aradft . 5.48 6.05 (S2meE‘S!a 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 .— 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 4')
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradtt Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Tronu Trenă
peraâne perHdne omnibus de pers. omnibus mixt

fS'imișâra 6.25 5.00 PetroșenI 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 • — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradift 9.27 — 8 17 SSBKterîs 1 53 — 10.31


