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BrașovtL, 15 Novembre 1886.
Succesele, ce le-a dobândită politica d-lui 

Kalnoky în delegațiunl, nu-lu lasă pe Andrassy 
sg se liniștâscă. După ce încercarea acestuia 
de-a blama politica ministrului de esterne n’a 
reușită, vine acum Andrassy însuși și pledâză 
pentru programa unei politice orientale neagre
sive cu tendența hotărîtă de a susțină pacea.

Scimă, că contele Andrassy a afirmată, că 
politica lui Kalnoky s’ar fi depărtată de basele 
primitive ale alianței Austro-Ungariei cu Grer- 
mania, cari s’au modificată prin intrarea Rusiei 
în acâstă alianță. Kalnoky a negată acâsta și 
față cu imputările ce i s’au făcută din partea 
delegațiloră unguri, că n’ar fi desvoltată destulă 
energiă în afacerea bulgară, ministrulă de es
terne a atrasă atențiunea delegațiunei ungare 
asupra împrejurărei, că este lățită părerea în 
cercuri estinse, că Ungurii ară urmări tendențe 
șoviniste și agresive.

In adevără în sînulă delegațiloră unguri 
și poloni s’a manifestată multă nemulțămire cu 
„politica de pace,“ cum o înțelege și cum o 
practică contele Kalnoky. Contele Andrassy a 
dată încâtva. nutremântă acestei nemulțămiri 
prin espunerile sale. Vederile ministrului Kal
noky au eșită în cele din urmă deasupra și a- 
cum ele se vădă a fi justificate și prin discur- 
sulă tronului rostită la deschiderea Reichstagului 
germană.

In fața acestui curentă favorabilă politicei 
d-lui Kalnoky, contele Andrassy a aflată de 
lipsă a lua în apărare pe Unguri în comisiunea 
pentru afacerile esterne a delegațiunei ungare 
declarândă, că ei nu voiescă răsboiulă, ci stă- 
ruiescă împreună cu cei din Austria pentru sus
ținerea păcii.

O deosebire de vederi, dice Andrassy, a 
esistată numai în privința metodei prîn care s’ar 
pută mai bine evita o colisiune a monarchiei 
ndstre cu Rusia, din causa evenimenteloră în 
Bulgaria. Andrassy e de părere, că intereselă 
Austio-Ungariei și ale Rusiei chiar reclamă o 
atitudine energică protestătdre a ministrului de 
esterne din Viena, în acelă casă, când curentulu 
panslavistă revoluțiunară ar eși deasupra în Rusia.

Rusia, dice Andrassy, nu se p6te sâmți ame
nințată din partea Austro-Ungariei. In trecută 
acâsta monarchiă n’a întreprinsă nici ună pasă 
seriosă spre a se pune în fruntea țăriloră ne
mulțumite orientale de care era încungiurată, ast- 
felă că ea a devenită chiar nepopulară la creș
tinii din Orientă. O singură escepțiune s’a fă
cută dela acâstă direcțiune prin ocuparea Bosniei 
și a Herțegovinei.

Aceste provincii nu le-a ocupată monarchia, 
cjice Andrassy, spre a esercîa de acolo o ege- 
moniă asupra peninsulei balcanice, ci numai spre 
a stînge foculă din acâstă vatră a necurmateloră 
uneltiri revoluționare, care o silea mai înainte să 
se amestece în tdte cestiunile balcanice.

Și și acâsta ocupațiune, adauge fostulă mi
nistru, s’a făcută pe temeiulă unui mandată eu- 
ropănă și numai în urma multoră lupte în par- 

. lamente. Prin urmare ea nu constitue o escep
țiune în direcțiunea neagresivă a politicei ndstre 
orientale.

Interesele Austro-Ungariei în peninsula bal
canică suntă după Andrassy mai vertosă de na
tură negativă. Nu p6te nimeni cere, ca monar
chia să prîmăscă o stare de lucruri, după care 
puternica Rusiă cu 100 milidne de locuitori și 
cu o armată corăspunfj'ătdre ar avă putința, de 
a ne ataca și pe la spate, din nisce state, cari 
ară fi dependente de ea.

Este o cestiune a echilibrului pentru Eu
ropa ca lucrurile în Balcani să nu ia o aseme
nea soluțiune, pentru monarchiă este o cestiune 

de viâță. Independența stateloră mici e în in- 
teresulă Austro Ungariei.

Andrassy se încârcă încă a mai dovedi, că 
estinderea Rusiei în peninsula balcanică nu ar 
fi nicidecumă favorabilă pentru ea! Popârele 
ce au fostă eliberate de sub jugulă turcescă nu 
dorescă nici decum a ajunge sub stăpânirea 
rusâscă. Dâr și în privința militară ar fi cu ne
putință ca Rusia să se stabilâscă la Bosforă lă- 
sândă în spatele ci Bulgaria, România și marea 
monarchiă anstro-ungară. Aceste țări ar trebui 
ddr mai întâiu să le cucerâscă. Atunci Rusia 
ar ajunge să domine lumea, și așa ceva nu se 
pdte cugeta in <jiua de atji. In totă casulă Ru
sia ar provoca o coalițiune a stateloră Europei 
în contra sa.

In cele din urmă sfătuesce Andrassy pe 
Rusia „monarchicău de a se mărgini la posiți- 
unea, ce i-o oferă tractatulă de Berlină.

Suntemă curioși să vedemă ce voră răs
punde diarele rusesci contelui Andrassy, căci 
anevoie ne vine a crede, că îi voră mulțumi 
pentru sfaturile ce le dă Rusiei și Suveranului ei.

A șesea suplică cătră Maiestatea Sa a 
foștiloru grănițeri din alu 2-lea regimentu 

românescu de graniță.
(Urmare).

N’a fostă destulă cu încercarea de a restringe pe 
umilită subscrisa poporațiune în posesiunea, bunulă și 
averea s’a, ci Escelența Sa Ministrulă r. u. de culte a 
trebuită să aducă aici ca motivare și un pretecstă și 
acesta spre cea mai adencă întristare a nostră s’a și 
aflată și adusă; — anume: deși dela militarisare, moșii 
și strămoșii noștri au fostă totdeauna adicți preaînaltului 
tronă, gloriăsei dinastii habsburgice, monarhiei și patriei; 
deși s’a recunoscută totă - dăuna credința ei neclătită; 
deși dovedesce istoria regimentului ală Il-lea românescă 
de graniță, cumcă poporațiunea din acesta regimentă de 
graniță șl-a vărsată sângele pe câmpulă da onore pen
tru tronă, dinastiă și patriă în Turcia, Prusia, Francia, 
Italia etc. cu tote aceste acestă poporațiune acum paci- 
nică și blândă din fostulă regimentă de granițe în adinsă 
se invinovățesce și se suspiționeză în ordinulă minis
terială numită mai susă, că cu administrarea fonduriloră 
și compunerea statuteloră ar voi să formeze caste ne- 
riculose unităței statului.

Decă se colporteză astfelă de scirl tendențiăse în 
foile publice, acăsta în timpulă de față nu e de vre-o 
deosebită însemnătate, însă ca Escelența Sa ministrulă de 
culte să arunce asemeni învinuiri asupra unei popora- 
țiuni neclătite în credința cătră pre înaltulă tronă și 
patriă: la acesta nu s’a așteptată umilită subscrisa po
porațiune.

Majestate! Escelența Sa domnulă ministru de culte 
și instrucțiune sub titlulă că vrea să reguleze adminis
trarea averei fonduriloră scolastice a aflată de bine a 
ne trimite mai întâiă ună comisariu ministerială și cu- 
rendă după aceea ună comisariu regescă în persona Ilus- 
trității Sale Domnulă comite supremă baronă Desideriu 
Banffy, provădendu-lă c’ună ordină deschisă ce se ală
tură cu supunere sub /12 și care portă timbrulă perse- 
cutărei unoră elemente periculose societății, la care u- 
milită subscrisa poporațiune a foștiloră grănițeri n’a 
dată nici cea mai mică causă, ce o spunemă cu con- 
sciența liniștită. Regularea administrărei însă — cum a- 
rată faptele de mai josă — e cu atâtă mai multă nu
mai ună pretestă, cu câtă chiară în casulă când admi
nistrarea averei fondului ar fi fostă îiFrealitate defectuosă, 
defectele și necorectitățile ei ar’ căde și ar putea căde 
numai în sarcina înaltului ministeriu r. u. de culte și 
învățămăntă, pentru că în ințelesulă actului fundațională 
sancțioaată, inspecțiunea supremă asupra administrărei a 
avut’o și o are acestă înaltă ministeriu și pentrucă 
pănă acum comitetulă administratoră în totă anulă a 
așternută socotelele spre censurare, er ministeriulă tot- 
deuna le-a censurată, întărită și aprobată.

Nu regularea administrărei a fostă așaderă scopulă> 

adevărată ală introducerei comisariatului regescă. Cu 
prinsulă ordinului ministerială citată, pusă în legătura 
cu provederile și cu disposițiumle domnului comisară re
gescă, ce se voră espune mai josă, dau esplicare clară 
și descoperă adevăratulă scopă, — prin determinațiunile 
acestui înaltă ordină se descopere intențiunea, Escelenței 
Sale, a domnului ministru de culte și instrucțiune cu 
privire la fondurile nostre scolastice și de stipendii.

Domnulă comite supremă în calitate de comisară 
regescă îndată după numirea sa a interzisă prin ordi- 
națiunea ddto. 4 Augustă 1885 Nr. 886 cu tâtă stricteța 
comisiunei, adecă organului administrativă ală fonduriloră 
de a mai așterne relațiunl la autoritățile superiăre, i-a 
interzisă de a adresa raporturi cătră înaltulă ministeriă 
de culte și cătră ordinariatulă gr. cath. din Gherla fără 
ca să fiă mai înainte vidimate de densulă, deși pănă a- 
tuncl se relaționa directă din Năseudă; elă i-a interdisă 
și cri ce altă corespondență fără numita vidimare.

Prin Coordinațiunea din 17 Octomvre 1885 Nr. 
1395 comisarulă a oprită strînsă numirea usitată pănă 
atunci a fonduriloră în sensulă actului fundațională ca 
»proprietate a foștiloră grănițeri,» ba chiară și amintirea 
vorbei de „grănițeri" și „grănițerescl în acte și pe a- 
drese, și a dată alte numiri necorespundătore actului 
fundațională sancționată de Maiestatea V6stră.

Prin ordinulă telegrafică din 29 Augustă 1885 Nr. 
1071 a oprită ținerea ședințeloră comitetului administra
toră, care era convocată și a amenințată cu puterea 
armată.

Prin ordonanța din Decemvre 1885 Nr. 1991 dis
pune, câ banii fonduriloră scolastice depuși pănă aci în 
unele casse de păstrare, să se scotă de acolo și să se 
pună în alte casse desemnate de elă în modă arbitrară, 
fără a lua pentru ele respunderea și garanția.

Prin ordinațiunea din 6 Decemvre 1885 Nr. 1695 
a instituită, în contra ordinațiuniloră actului fundațională 
pentru scâlele susținute din fonda, nisce organe, care 
pănă aci nu au esistată, așa numitele curatorate și a- 
cestoră curatorate cu ordinațiunea din luliu 11 1886 Nr. 
1161 le-a dată instrucțiuni de administrațiune scolastică, 
cari nu stau în consonanțiă cu principiile actului fun
dațională.

Prin ordinațiunea din 15 Decemvre 1885 nr. 1806 
se eschidă unii membrii din comisiunea administratore 
de fondurile școlari, cari au fostă aleși de adunarea ge
nerală a comitetului administratoră și în loculă loră prin 
ordinațiunea din 30 Decemvre 1885 nr. 2068 se denu- 
mescă all.1 membri după arbitriu.

Prin ordinațiunea din 16 Decemvre 1885 nr. 1998 
se suspendeză directorulă gimnasiului din postulă șău și 
se numesce președinte ală comisiunei administrătâre, de 
altă parte fără a se mai lua în considerare determina
țiunile actului fundațională, fără încunosciințarea ordina- 
riatului episcopescă gc.-cath. de Gherla și fără asculta
rea comitetului administratoră de fonduri, se substitue 
ună profesoră gimnasială ca directoră ală gimnasiului.

Prin ordinațiunea ce dă instrucțiuni despre orga- 
nisarea internă ddto. 12 Septemvre 1885 Nr. 1116 pt. 
13 se sistăză plătirea părții ce compete comuneloră din 
regalulă de cârciumărită și se ordonăză înaintarea aceloră 
sume la cassa comitatului, scopulă acestei disposițiuni 
e — cum se va arăta mai târcjiu — de a lua comune
loră din mână mijlăcele ca să nu mai p6tă suporta spe
sele în procesulă Kemenyan, după ce acele părți erau 
destinate anume pentru suportarea aceloră spese.

T6te disposițiunile comisarului regescă amintite 
mai susă nu suntă îndreptate spre scopulă ameliorărei 
administrației averii fonduriloră scolastice, este însă pen - 
tru aceea violată actulă fundațională în basele sale și 
faptele espuse mai susă combinate cu înaltulă ordină 
ministerială dată mai în urmă arată, că Escelența Sa 
ministrulă de cultă și instrucțiune în contra principieloră 
actului fondațională, cum și a determinațiuniloră clare 
ale prăînaltului autografă ală Maiestății V6st.re ces. și 
reg. apost, și nu mai puțină în contra determinațiunilor 
clare ale contractului din 12 Martie 1872, sancționată 
de Maiestatea Vostră, țintesce într’acolo, ca să subtragă 
poporațiunei foștiloră grănițeri, descendențiloră și urma- 
șiloră loră dreptulă de proprietate la averea fonduriloră 
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cum și administrarea acest oră fonduri și a-o transmite 
altora.

Acostă împrejurare a adusă pe comitetulă adminis
tratorii de fondurile scolastice grănițărescl în posițiune 
de a face, în ședința sa ținută la 3 Octombre 1886 în 
Năsăudă,țconchiămată pentru pertractarea asupra înaltu
lui ordină ministerială citată mai susă, representațiunea 
cătră Inallulă ministeriu de culte și instrucțiune, alăi urată 
cu profundă reverință sub /14 în traducere germană.

Insă fiindă că cu adâncă devoțiune subscrisa po- 
porațiune față cu procederea de pănă acum are destulă 
causă de a se teme, că și acâstă representațiune dealtmin- 
trelea destulă de fundată — va fi ajunsă de asemenea 
sorte, ca multe alte hârtii, de a fi aruncată la o parte: 
îndrăsnesce, basată fiindă pe grația prea înaltului tronă, 
basată pe credința sa totdâuna statornică și neclătită 
cătră preaînalta dinastiă, cătră monarchă și patriă, a aș
terne cu cea mai profundă reverință și supunere presenta 
suplică.

aci b) In privința păduriloră și preste totă în pri
vința afaceriloră silvanale.

După introducerea legei silvanale (art. de lege XXXI 
ex 1879) aveau să se compună în înțelesulă aceleia sta
tutele receruta pentru administrarea păduriloră și să se 
institue de cătră proprietari personalulă silvanală ne
cesară.

In privința acăsta fostele comune grănițărescl, ca 
proprietarele păduriloră, au compusă statutele prescrise 
în susă citatulă articulă de lege corăspundătoră împreju- 
răriloră de aici și le-au așternută spre aprobare, însă 
Inaltulă ministeriu r. u. de agricultură, industriă și co- 
merciu, prin ordinulă comunicată la Nro. 104 comisiu- 
nei silvanale, nu le a aprobată, ci a impusă însuși sta
tute numileloră comune și spre introducerea acelora și 
după cum se dice pentru regularea afaceriloră silvanale 
a numită pe Ilustrifatea sa d-lă comite supremă baronă 
Desideriu Banffy comisară guvernială în afacerile șilva- 
nale. După acestea a urmată numirea personalului sil
vanală, care costă pe comunele comitatului peste 30,000 
fi. anuală, spre a căroră acoperire nu ajungă veniturile 
din păduri, și prin acesta se cjice că s’ar fi introdusă 
ordine în afacerile silvanale.

(Va urma)

Crisa bulgară.
>Novoe Vremja» face să reesă, că relațiunile diplo

matice ale Franciei și Rusiei suntă pe deplină restabi
lite. Când s’ar pute întâmpla dintr’o di într’alta nisce 
evenimente, care ar obliga pe d. de Staal și Lobanoff, 
ambasadorii Rusiei la Londra și Viena să părăsâscă pos
turile loră, trebue, pentru ca contele Șuvaloff să nu pă
răsâscă Berlinulă, ca Germania să măsore într’ună modă 
seriosă consecințele ce ar putea resulta din sosirea d-lui 
de Laboulaye la Petersburg și a baronului de Moren- 
heim ia Parisă. Negreșită, Rusia a probată în destulă 
dorința de a păstra amicia Germaniei, dâr prințulă de 
Bismarck trebue să înfelâgă, că acestă dorință nu va 
împinge pe guvernulă rusescă a-i sacrifica interesele și 
demnitatea sa.

Tocmai au sosită la Odesa, cu vaporulă rusă 
„Oleg,« peste 200 ofițeri bulgari și funcționari, cari au 
participată la revoltele din Burgasă, Filipopolă, etc. și au 
scăpată pe ună vaporă rusă. Intre cei sosiți este șe- 
fulă militară ală răscâlei din Burgasă, căpilanulă Nikolai 
Kișelski și alții. Societatea de aici a Slaviloră a aran
jată ună banchetă în onârea loră, la care a fostu și gu- 
vernatorulă-generală Roop, căpitanulă orașului și vice-ad- 
miralulă Zelenoi.

Cu ocasiunea aniversărei bătăliei dela Slivnița s’a 
ținută în Sofia ună parastasă pentru soldații căcjuțl. Re- 
presentantulă englesă, francesă, italiană și română au 
asistată la Te-Deum. Fiindă timpulă rău, nu s’a ținută 
paradă militară. Orașulă e împodobită cu drapele. La 
ună dejună dată în casarmă s’a pomenită numele erou
lui dela Slivnița, prințulă Alexandru, și ofițerii i-au adre
sată telegramă de felicitare. Regenții au primită dela 
părintele prințului telegrame, în care îi felicită de acâstă 
di și prințnlă de Hessa își esprimă regretele, că fiului 
său nu i e dată a fi în mijloculă bravei oștiri bulgare. 
Regenții au fostă felicitați de deputațiunile tuturoră re- 
gimenteloră și de municipalitatea din Sofia care a adre
sată și ea o telegramă de felicitare prințului Alexandru. 
Se dice, că Karavelov, Zankov și Burnov voră primi pa- 
șaporte rusesci.

In Londra se așteptă în curândă o acțiune a ca
binetului din Viena în eestiunea bulgară. Acțiunea va 
fi îndreptate spre a termina regularea cestiunii rumeliote 
și revisuirea statutului organică de cătră puteri, înainte de 
a se face noua alegere a prințului. Guvernulă vienesă 
se va înțelege mai ântâiu în acâstă afacere cu celelalte 
guverne, când se va face pote și propunerea pentru în
trunirea unei conferințe europene. Decă eestiunea se va 
resolva astfelă, atunci Puterile nu voră ridica pote obiec- 
țiunl contra candidaturei prințului de Mingrelia.

— Cătră ,Kreuzzeitung“ se scrie despre prințulă 

de Mingrelia, că acestă prință este ună personajă deve
nită cu totulă apatică prin bâle și nenorociri casnice; 
soția sa este de asemenea absolută imposibilă chiar și 
pentru țările semiasiatice.

Se vorbesce prin Londra, că mergerea Iui Kaulbars 
la Constantinopolă stă în legătură cu planulă Rusiei de 
a face, ca Sultanulă se numâscă mai ânlein pe prințulă 
de Mingrelia guvernatoră generală în Rumelia orientală 
înainte de a i se pune candidatura la tronulă bulgară.

— «Daily News» află din Viena, că între Anglia, 
Germania și Austria s’au încheiată aranjamente în scrisă 
cu privire la eestiunea bulgară.

— „Scirile foei vieneze «Tagblatt» despre o ali
anță defensivă austro-germano-englesă se confirmă din 
Londra.

— „Daily News“ anunță: In fiue sir White a reu
șită prin energia sa de a îndupleca pe P6rtă să facă o 
deviațiune demonstrativă dela politica rusofilă. Se pune 
mare preță pe împrejurarea, că sir White în stăruințele 
sale s’a bucurată de celă mai binevoitoră sprijină din 
partea^ambasadoriloră Austriei și Germaniei. Se poves- 
tesce, că ambasadorulă rusă, d. Nelidoff ceruse o au
diență la Sultanulă, der i s’a răspunsă, că Maj. Sa re
gretă a nu’lă putea primi, fiindă indispusă:

— Răspundendă la o felicitare, prințulă Alexandru 
a adresată regenței următârea telegramă: >Mulțumescă 
din tâtă inima pentru urările d-vdstră. Sunt mândru a 
vedea, că întregu poporulă bulgară serbeză acestă 4' 
(Slivnița). Vă felicită de plecarea lui Kaulbars. — Ale
xandru.»

— „Nowoe Wremja* amintesce lui Bismarck, că 
acum Rusia păte conta fermă de Franța. Decă Germa
nia ar mai cere sacrificii dela Rusia în Bulgaria, ar pu
tea urma plecarea lui Șuwalow.

— Mai mulțl elevi din scola de cădeți din Sofia 
au denunțată guvernului pe profesorulă școlei, căpitanulă 
Tepaviciaroff, că îndemnă de cât-va timpă pe câți-va că
deți, cari participaseră la lovitura de] stată din ■ 9 (21) 
Augustă și cari apoi au fostă grafiațl, să pregătescă o 
nouă mișcare. Comandantulă pieții a arestată pe căpi
tanulă Tepaviciaroff și a desarmată pe elevii scâlei. S’a 
ordonată o anchetă severă.

— »Tempstt crede, că atitudinea Austriei și a An
gliei a împiedicată ocuparea Bulgariei de trupele rusești; 
dâr constată că aceste puteri nu polă face nimică mai 
multă. Rusia, supunendu-se, scia că răsbunarea sa a 
fostă numai amânată. Der va veni rândulă Angliei și 
Austriei spre a reeunășle neputința loră, când voră vedâ 
pe Rusia atingendu’șl scopulă, fără a viola într’ună modă 
prea deschisă tratatele pentru a nu provoca mustrări. 
Singura speranță a nenorocifiloră din Bulgaria se înte- 
meează pe acelă patriotismă tenace, care deja i-a ajutată 
odată a scurta într'ună modă gradată ingerința Rusiei.

— Italia propune puteriloră sâ accepte candidatura 
prințului de Mingrelia, dâr cu condițiunea ca Rusia sâ 
părăsâscă cererea sa privii ore ia disolvarea Sobraniei.

— Cercurile guvernamentale din Viena critică as
pru alegerea și chiar persdna prințului de Mingrelia. Se 
crede că Austria ’șl va da silințele, ca să facă pe Bul
garia să respingă candidatura prințului de Mingrelia. Ea 
ar voi ca Turcia să ia inițiativa in privința aplicării tra
tatului de Berlină în acâstă cestiune în care Turcia e 
principala interesată. ’

— Câțiva funcționari ruși, plecândă din Sofia, au 
lăsată se se înțelâgă, că ocuparea e lucru hotărîtă. Opi- 
niunea publică bulgară pare forte contrariă candidaturei 
prințului de Mingrelia; er cercurile guvernamentale credă 
că nici o adunare bulgară nu o va accepta.

— Sgomote îngrijităre circulă în privința atitudinei 
Rusiei, spune o telegramă din Londra cătră ,1’Indâpen- 
dance belge.“ O acțiune a Rusiei pare iminentă în Bul
garia. Bastimentele companieloră rusesci de navigațiune 
pe Dunăre au primită ordinulă să trimită la Odessa stea- 
merele loră. Impresiunile la Londra suntă I6rte pesi
miste. In generală se crede aslădi că rechiămarea ge
neralului Kaulbars, interpretată la începută ca o retra
gere, ar putea prea bine să fiă, din potrivă, indiciulă 
unoră hotărîrl îndrăsnețe

— Generalulă Kaulbars, însoțită de d. de Nelidof, 
ambasadorulă Rusiei din Constantinopolă, a visitată jjpe 
marele Viziră și pe ministrulă afaceriloră străine tur
cesc).

Din delegațiuni.
Delegațiunea austriacă. Ședința dela 19 Noemvre: 

comisiunea bugetară desbate asupra creditului ocu- 
pațiunei.

Ministrulă Kallay dice, că comerciulă indigenă ală 
Bosniei sufere din causă că prin îmbunătățirea comuni- 
cațiuniloră comercianții monarchiei visitâză și localitățile 
mai mici; altă causă mai e, că comercianții indigeni nu 
se sciu acomoda usanțeloră celoră nouă. Acuma suntă 
acolo 8 scole comerciale și așa se voră schimba lucru
rile. Pentru industria de casă se voră înființa ateliere. 
Pănă acum se importau acolo mărfuri englese prin Sa- 

lonică la Seraievo. Mărfurile streine suntă acum aprăpe 
eschise. S’au tăcută pași pentru ridicarea industriei de 
feră și a culturei viteloră, și s’au și înființată institute 
modelă. Greutățile pentru esportulu viteloră s’au înlă
turată. Boi și porci din Bosnia s’au și esportată în 
Viena. Ministrulă se ocupă deja cu schimbarea siste
mului de dare pe pămentă. der numai după câțiva ani, 
când voră fi terminate lucrările cărțiloră funduare, se 
va pută face acâsta. In contra roboleloră s’au luată 
măsuri aspre Comunele, șoselele și scolele facă pro
grese.

Ruyn propune, ca guvernulă să ehibzuâscă asupra 
mijlăceloră, pentru ca legăturile strategice cele mai im
portante să se restabilâscă ca cale ferată dela punctulă 
centrală ală imperiului prin Agramă la Seraievo etc. mai 
departe in direcțiune spre Novi-Bazară.

Bylandt-Rheidt și Kallay suntă contra acestei re- 
soluțiunl, deorece suntă cheltueli și greutăți mari, și apoi 
acâstă cale ferată n’are așa mare însemnătate strategică, 
deorece noi nu luămă în Bosnia posițiune ofensivă.

Hausner arată că Bosniacii, cari stau pe trâptă 
mai mică de cultură, plătindă 3,560,000 dări directe și 
5,405,000 fi. indirecte suntă mai împovărați ca Galiția, 
Tirolă, Bucovina și Dalmația. Intrâbă că 6re n’ar fi 
bine să se desființeze darea pe vitele mărunte și să se 
acorde provincieloră ocupate o representanță a țării, celă 
puțină consultativă constătătdre din notabili?

Ministrulă Kallay răspunde, că guvernulă va căuta 
să desființeze darea pe vitele mărunte. Gestiunea repre- 
sentanței țării trebue să se lase adl încă deschisă.

Rumba dice că e necesară să se întrebuințeze pri- 
sosulă din bugetulă ocupațiunei pentru restabilirea de 
locuințe mai bune pentru trupe. Vorbesce apoi despre 
construirea mai multoră căi ferate necesare.

Ministrulă Kallay t^ice că pentru locuințele trupeloră 
nu se potă cheltui mai multă ca 100,000 fl. câtă s’a 
pusă în bugetu.

Ministrulă de răsboiu Bylandt-Rheidt dice că in îm
prejurările actuale, în situațiunea politică și militară în 
care ne aflărnă, calea ferată propusă de feldzeugmeiste- 
rulă Iluyn nu e necesară. Pentru susținerea posițiunei 
nostre în Bosnia și în Erțegovina, pentru repedea mo- 
bilisare și aprovisionare a trupeloră, actualele mijlăce 
de comunicațiune corăspundă deplină. întărirea trupe
loră, care eventuală ar pnt.â deveni necesară, se basâză 
pe întocmirile de mobilisare și compunerea trupeloră e 
astfelă, încâtă mobilisarea la timpă apare garantată. 
Continuarea căii ferate spre Novi-Basară nu e admisi
bilă politicesce, căci pe teritoriu streină nu putemă cons
trui căi ferate.

Propunerea lui Iluyn fu respinsă și s’a primită a 
lui Mattus, ca guvernulă comună să se ocupe cu linia 
ferată Banjaluca-Serajevo.

In raportulă comisiunei bugetare se comunică, că 
Mostarulă și frontulă ostică și sudică ală platoului Pod- 
velez la țârmulă stângă ală Narentei se fortifică mereu, 
avându-se în vedere direcțiunile de atacă ale contrarului. 
-- Bugetulă s’a primită.

In ședința plenară din aceeași di, delegatulă Băl
tii cr cin și soți au adresată ministrului de răsboiu urmă- 
torea interpelare: La universitatea din Innsbruck esistă 
de peste 20 ani societatea studențiloră catolici „Austria» 
care în puterea statuteloră ei admise de autoritate con
damnă duelulă din temeiuri principiare. Comandantulă 
regimentului de vânători tiroleză, colonelulă Kurz, a avi- 
sată pe voluntarii pe ună ană să nu comunice cu mem
brii societății „Austria» din causa acâsta și într’ună ra
portă a apărată înaintea oficeriloră de reservă duelulă 
într’ună modă, dm care resultă că nici ună tînără cu 
principiele »Austriei* nu pâte deveni oficeră. E minis
trulă dispusă să se convingă despre adevărulă fapteloră 
de mai susă și ce măsuri are de gândă să ia față cu 
aceste procederi?

Dumreicher vorbindă despre ordinariulă armatei, 
trece și la limba ei de serviciu, care trebue să fiă una. 
Arată relele ce s’au ivită din causa necundscerei limbei 
germane în armata din Ungaria. Se teme să nu se în
tâmple acâsta și în Austria. Schimbările ce s’au făcută 
în scâle suntă îngrijitore. Ore să așteptămă cu brațele 
încrucișate? Suntă orașe de garnisăne în care nici o 
scolă nu este, în care copii soldațiloră să ’șl p6tă primi 
instrucțiune în limba de serviciu a armatei. In Austria 
suntă 6000 de copii de familii militare. Se întâmplă la 
părinți, cari îșî schimbă desă garnisănele, că copii își în- 
cepă educațiunea în limba cehă, continuă în cea polonă 
și sferșescă în cea italiană, așa că nici o limbă nu o în
văță cum se cade.

Furtmuller vorbesce despre nutrirea defectuăsă a 
soldațiloră.

Czelcavsky polemisâză contra lui Dumreicher. A fostă 
ună timpă, când se învăța în scâle numai nemțesce și s’a 
vădulă că prin acâsta nu s’a promovată cultura popă- 
reloră.

Dr. Sturm cjice că aci nu e vorba de germanisarea 
armatei, ci de limba armatei.
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Dr. Mattus ^ice că naționalii n’au combătută nici
odată importanța limbei unitare de serviciu. Der după 
cum e compusă imperiulă din diferite naționalități, uni
tatea armatei nu se baseză numai pe limba unitară de 
serviciu și de comandă, ci și pe simțămintele comune ale 
convingerei. In cașuri seridse nu ajunge numai limba 
unitară de comandă a face stăgurile .victoriose ci trebue 
să intervină și limba poporului.

Ministrulă de răsboiu Bylandt-Rheidt dice că nu 
i-a fostă cunoscută casulă citată de Kathrein, der a ce
tită înlr’o făiă din Augsburgă unde s’a scrisă cu patimă 
și în modă desfigurată. Colonelulă Kurz este ună ofi- 
ceră energică și forte inteligentă, care a trăită în cea 
mai bună înțelegere cu poporațiunea din t6te orașele, 
unde a fostă în garnisonă. Der va cerceta lucrulă.

Ordinariulă armatei a fostă primită. De asemenea 
s’a primită în ședința plenară și bugetulă marinei.

SOIRILE PILEI.
Din ședința dela 19 Noemvre n. a comisiunei pen

tru armată a delegațiunei ungare e de amintită că, în 
urma unei întrebări a delegatului Bela Grunwald, minis
trulă comună de răsboiu contele Bylandt-Rheidt a ară
tată motivele, care au făcută pe administrațiunea ar
matei să nu facă lucrări de fortificare la păsurile gra- 
nițeloru ardelene și prin urmare nici să nu prelimineze 
nimică pentru astfelă de lucrări. Pentru renunțârea la 
lucrările de fortificare au dată măsura considerațiuni fi
nanciare fi strategice. Cheltuielile ar fi enorme, fără să 
dea resultate corăspundătore scopului. Forturi de închi
dere sunlă bune pentru astfelă de păsuri, care nu se potă 
ocoli; dăr raporturile de terenă ale munțiloră dela gra
nițele ardelene suntă astfelă, că acești munți nu nu
mai prin unele păsuri se potă trece; s’ar putea trece și 
pe lângă forturi. Vrândă să împedecămă acesta, ar 
trebui să construimă ună zidă chineză de-alungulă în- 
tregeî granițe. De altmintrelea în casulă unui răsboiu 
deciderea ar urma în alte puncte mai importante. Ar- 
dealulă ar fi ună teatru de răsboiu numai de ală doilea 
rangă. Peste totă ministeriulă de răsboiu nu e dispusă 
a face numerose fortificațiuni mai mici, căci Omenii ne
cesari pentru ocuparea loră ar trebui se’i ia din fortă
rețele cele mari și importante seu din armata operafOre. 
— Comisiunea a aprobată acăstă părere.

—x—
Emigrarea din Ungaria de susu e ărăși în crescere 

Agenți cutrieră locurile. Guvernulă a luată măsuri și 
numai pe aceia îi lasă să plece, cari afară de biletulă 
de corabiă mai au 150 fi. bani gata. Unu trenă a fostă 
visitată de polițiști și gendarml, trimițendă îndărătă p’a- 
casă pe cei mai mulți emigranțl, fundă că n’aveau nici 
ună bană.

—x—
Ministrulă ungur eseu de interne a adresată ju- 

risdicțiuniloră o ordonanță, în care arătândă,- că lățirea 
colerei se pricinuesce în mare parte prin adunarea, vin
derea și espedarea de vestminte și rufe întrebuințate, 
și de alte asemenea obiecte, care au venită în atingere 
cu bolnavi de coleră, precum și de sdranțe infectate, in- 
terdice pentru durata epidemiei adunarea și espedarea 
obiecteloră susă amintite, anume a sdranțeloră.

—x—
Ministrulă ungurescă a stabilită Orele de oficiu ale 

oficieloră telegrafice mai mari întocmite cu serviciu de di 
mărginită, încependă dela 25 Noemvre c. și anume în 
cjile de lucru și în sărbători, care cadă într’o di de 
lucru, dela 8—12 a. p. și dela 2—6 d. p., Dumineca dela 
8*/3—HVa a- P- Ș> dela 3—4 d. p. după timpulă cal
culată în Pesta.

—x —
Ună țjiarti ungurescă din Clușiu, vrendă să răs

pundă !a cele scrise de „Românulă" și »Voința Națio
nală" în cestiunea resboiului vamală, elice între altele: 
»ț)ău ar trebui să facemă o probă și vre o dece ani nici 
de vorbă să nu stămă cu «marele* imperiu română; să 
vedemă atunci, pănă când va suporta nația română 
acelă răsboiu vamală“. — Cum ar suporta nu scimă, 
dăr atâta scimă, că din România încă n’a emigrată nici 
ună Valahă la noi.

—x—
D-lă Severă Mureșianu, care a studiată pictura și 

arheologia, în timpulă din urmă în Munihen, s’a numită 
profesoră suplinitoră la catedra de estet’că și istoria ar- 
teloră la șcăla de Bele-Arte din Iași.

—x—
Liceulu reformată din Sigetulă Marmației a arsă. 

O parte din bibliotecă a putută fi scăpată. Se <^ice că 
foculă a fostă pusă și poliția a primită multe înștiințări 
anonime.

— x—
Concesiunea preliminară ce s’a dată contelui Ga- 

briel Bethlen pentru construirea unei căi ferate classa 
ânteiu, care să ducă dela Reghinulu săsescu prin pasulă 
Tulgheșă pănă la granița ungaro-română s’a prelungită 
încă pe ună ană.

Părțile sudice ale comitatului Carașă-Severinu suntă 
cutrierate de o bandă de vr’o 6 tâlhari, sub conducerea 
unui Orecare Tosicl. Gendarmeria a'ărgă după ei, dăr nu’i 
pote prinde. Mai alesă economii suntă visitațfde tâlhari.

Sublocotenentulă Iuliană Brote din regimentulă de 
inf. 85 e transferată la regimentulă de inf. 62.

—x—
piarele din Bucuresci anunță, că prințulă Leopold 

de Hohenzollern s’a numită șefă onorară ală regimen
tului 3 de infanteriă și că prințulă Ferdinand de Ho
henzollern, sublocotenentă în armata prusiană, s’a nu
mită sublocotenentă în susă numitulă regimentă.

—x—
Bugetulă ministeriului de resboiu română pentru 

anulă viitoră 1887—8 va fi sporită cu două miiidne lei, 
scrie «Resboiulă*.

—x—
«România Liberă* tjice că, cu ocasiunea lucrări- 

loră pentru captarea apeloră la stabilimentele dela Go
vora și CălimănescI, s’a dată peste urmele unoră băi 
romane, care pară a ave întindere însemnată. Descope
rirea s’a făcută la Bivolari lângă Cozia. Ministrulă a 
oprită orice altă săpare pănă ce va trimite la fața lo
cului o comisiune de ingineri și arhitecțl. Medaliele 
descoperite în aceste ruine nu lasă nici o îndoială asu
pra provenienței loră și datei la care se urcă.

—x-7
Cu ocasiunea visitei ce a făcută d. Emilio Castelor 

Parisului, comitetulă Ligei Latine a dată ună ban
chetă, în onOrea iui. La acestă banchetă, care au 
luată parte domnii Mezieres, membru ală Academiei 
francese; Fr. Passy, deputată: Torres Caicedo. Louis 
Ulbach etc., au fostă față și duoi studenți români. 
Unulă din acești doi, S. Gr, Maniu, a clisă câte-va cu
vinte asupra Româniloră. Pentru că in respunsulă său, 
marele oratoră spaniolă, vorbindă de părțile locuite de 
Români în afară de România, nu avusese în vedere de- 
câtă Basarabia; A. Maniu l’a visitată acasă după cum 
se scrie «Românului", și i-a înmânată memoriulă tran
silvană rediată de d. G. Barițiu.

Codlea, 12 Noemvre v. 1886.
Domnule Redactoră ! Ună actă de mare însemnă

tate pentru comuna ndstră bisericescă s’a făcută în Si- 
nodulă nostru parochială ținută la 8 Noemvre c. sub 
presediulă Reverendissimului d-nă Prolopresbiteră trac- 
tuală Traiană Mețiană.

Poporulă nostru română, recunoscândă alâtă me
ritele parochului său, câtă și insuficiența veniteloră sto- 
lari, în unanimitate a decisă, ca din averea bisericei să 
se cumpere casă parochială.

Prin actulă acesta s’a constatată, că poporulă ro
mână, deși timpurile suntă destulă de nefavorabile, deși 
asupririle și persecuțiunile suntă astădl în patria mamă 
la ordinea dilei, deși astăzi se facă cele mai cutezătore 
atentate asupra instituțiuniloră nostre bisericescl și șco
lare, elă pentru interesele esistenței sale sacrifică ori și 
ce, numai să aibă în fruntea sa buni conducători. Ună 
adevăr necontestabilă este, că poporului română nimică 
nu i-ar lipsi decă ară avea buni conducători.

Avemă mari speranțe, că prin buna conducere a 
neobositului în activitate Rev. d. părintelui Protopres- 
biteră Traiană Mețiană, încă multe acte de mare însem
nătate se voră face în tractulă său ppresbiterală, căci 
pătra cea din capulă unghiului, este aședală, este pusă 
basa în parochia Codlea, una dintre comunele mai es- 
treme de centru. Nu mai puțină speranță avemă și în 
conducătorulă parochiei nOsfre, în părintele Iosifă Co 
manescu, carele totdeuna lucră spre binele și fericirea 
poporului său, și putemă (|ice, că amă apucată o cale 
bună sub conducerea domniei sale. Avemă conducătoră 
buni, avemă totulă.

Avemă biserica în stare bună, avemă scOla corăs- 
puntțălâre, mica nostră avere o administrămă consciin- 
ciosă și o intrebuințămă spre scopuri salutare. Avemă 
respectă față cu mai marii noștri, îi scimă onora și 
stima, și tOte acestea păstrându-le ca pe lumina ochiloră 
pe lângă tote neajunsurile cjilnice vomă fi siguri de ună 
viitoră mai îndurată. Noi datorimă multă parochului nos
tru, căci într’ună timpă scurtă pentru noi a făcută multă. 
Meritele părintelui fosilă Comanescu pentru biserica, 
scOla și poporulă său îi făcă mare onOre. Er noi in 
semnă de recunoștință pentru activitatea sa, ca ună 
premiu bine meritată îi oferimă casa parochială.

Unu membru ală sinodului parochială.

De pe valea Urisiului inferiorii, 24 Noemvre 1886.
«

Onorate Domnule Redactoră ! ț)iua de 22 Noemvre 
st. n. a fostă statorită de autoritățile competente pentru 
alegerea a câte trei membri comitatensi din întregă cer- 
culă electorală ală Gernasigului. Alegerile s’au ținută 
în fostulă cercă pretorială ală Gurghiului, anume în Gur- 
ghiu și în Beica maghiară ca de obiceiu. Câtă pentru 
decursulă alegerei din Gurghiu pănă acum încă nu sciu 

nimică. Am însă deplină cunoscință despre decursulă 
alegerei din Beica maghiară, unde fiindă și eu presentă 
am trebuită să mă consterneză pănă la estremă de cele 
întâmplate.

Cerculă notarială de pe aceste văi, carele pănă 
acum a purtată numele Beica maghiară, cu tOte că a- 
cesta comună e departe de centrulă celă puțină de lx/2 
ore, se compune din 11 comune cu 10 curată românescl 
și a 11 a, adecă Beica maghiară are 2/3 părți Unguri. 
Din causă că timpulă era forte nefavoritoră pentru ale
gători, cari dela celelalte margini ale cercului aveu să 
facă o cale de celă puțină 2 ore prin tină și plOiă și 
așa Maghiarii fiindă siguri, că nu voră veni toți alegă
torii la urnă, șUau pusă carulă în petri numai ca să 
reâsă învingători, ceea ce le-a și succesă, oborîtă fiindă 
unulă dintre candidații alegătoiiloră români cu ună sin
gură vota față de altulă ală alegătoriloră maghiari.

Ce-i drepl.ă, preotulă reformată din Beica maghiară, 
Denes, precum și ală doilea corifeu de acolo Deâk, cari 
in asemenea cașuri de obiceiu erau capii uneltiriloră, 
de astă-dată n’au fostă acasă, der au rămasă alții destui, 
între cari însă s’a distinsă judele comunală de acolo 
Ferko, căruia încă de mai nainte îi lăsase d. pretore 
Korosy Albert cu limbă de morte, ca la totă casulă 
nemeșulă Deâk Gyorgy, încărunțită deja în arta de a de
nunța și de a calumnia pe Români, șcOlele și preoții 
românescl, să fiă realesă.

Cu mai multă nerușinare însă s’a purtată la acestă 
alegere feciorulă lui, Deâk Ferencz, carele nu s’a îndes- 
tulită cu aceea, că șl-a îndemnată din resputerl, decă nu 
chiar trasă cu forța mai pe toți conaționalii și consă
tenii, aducendu-i cu jurații comunali de pe la ocupa- 
țiunile loră și chiară și din pădure totă într’ună sufletă. 
la urnă. Nu s’a îndestulită numai cu atâta, că în totă 
decursulă alegerei umbla printre alegători împărțindă la 
bilete, apucândă cu forța din mâna alegătoriloră români 
biletele căpătate de conaționalii loră și rupendu-le, ci în 
fine vădendu-se în minoritate cu 3 voturi și venindă la 
votisare ună Română din Chinecsiu: Costană Ciumba, 
înaintea comisiunei și a mai mulți inteligențl români 
i-a luată biletulă fără leacă de sfială și i-a dată altulă. 
Der a pățit’o ca vulpea în stână, căci observată fiindă 
de mai mulți, ori țchiar de toți, unulă dintre preoții 
noștri l’a și provocată să nu schimbe biletulă Româ
nului, că nu-i iertată și — să fi văzută — nici bareml 
n’a roșită, ci c’o nespusă nerușinare a începută a rîde.

înjurăturile mojicesci vetjl bine nici aici n’au lip
sită ; altmiatrea ne-amă dedată deja mai la tOte conveni
rile cu Unguri a ne aștepta la asemeni înjurături.

La succesulă ce l’au obținută Maghiarii cu acestă 
ocasiune ce e dreptă a mai contribuită și puțina neîn
țelegere dintre conducătorii alegeriloră români, căci, ne- 
fiindu-ne nici unuia cunoscuțl, cari au să fiă în candi- 
dare, s’au făcută două feluri de bilete și prin acâsta a- 
legetorii români au venită în confusiune și mulți au 
stricată causei, dândă bilete chiar contra dorinței loră. 
Astfelă din 3 Români cari se candidaseră odată, apoi 
din 2 și unu Ungură, amă reeșită numai cu ună 
Română și 2 Unguri și așa o singură comună și încă 
nici aceea curată ungurescă a trasă cătranulă sub nașă 
la 10 comune, cu alegători aprOpe de 3 ori ațâța câtă 
ai Unguriloră.

Președintele comisiunei a fostă notarulă cercuală 
din Petelea: Genâi’d :

In contra acestei alegeri atâtă de ilegale s’a pro
iectată și se va și face ună recursă din cele mai moti
vate, spre a se anula și dispune o nouă alegere, cănd 
doră ne vomă mai tredi și noi Românii spre a reînturna 
jupanului Deak Ferencz imprumutulă, firesce că nu prin 
machinațiuni ci pe calea legei. Ună căletoru.

Ultime soiri.
Berlină, 25 Noemvre. — Cererile în piu să 

din bugetulă militară suntă în ordinari u 20, în 
estraordinariu 24 milidne pe ană. Motivele ac- 
centuăză înarmările continue ale Rusiei și ale 
Franciei.

Sofia, 25 Noemvre. — Gadban-pașa a son
dată regența în privința candidaturei prințului 
de Mingrelia. Regența a răspunsă că nu cu- 
n6sce pe prințulă. Alegerea atârnă de Sobraniă. 
Caravelov încă a răspunsă că alegerea lui e in- 
posibilă, dedreca tractatulă din Berlină interdice 
Cerchec|iloră a ședea în Bulgaria.

Londra, 25 Noemvre. — S’au făcută în Ber
lină propuneri pentru o mediațiune germană. 
Se (].ice că Țarulă va aproba orice resolvare a 
cestiunei bulgare, care se va recomanda de îm- 
păratulă germană.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

BERLINtJ, 27 Noemvre. — Reichstagulă 
a alesă biuroulu de mai nainte.

SOFIA, 27 Noemvre. — Consululă gene
rală germană a însciințată pe guvernulă bul
gară, că a primită însărcinarea d’a lua asupra’și 
să represinte pe supușii și protegiații ruși din 
Bulgaria.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GIIOSS, fi in librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulu la bursa do Vlsaa
din 26 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 104.85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.— 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 10010

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .117 50

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 10470

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri 
Bonuri 

miști 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 50

cu cl. de sortare 104.75
rurale Banat-Ti-
..............................104.75

cu cl. de sortare 104 75

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 99.—
împrumutului cu premiu

ung.................................. 123 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.10 
Renta de hărtiă austriacă 84 05 
Renta de arg. austr. . . 84 80
Renta de aură austr. . . 114 50 
Losurile din 1860 . . . 138 90
Acțiunile băncel austro-

ungare........................?82 —
Act. băncel de credită ung. 303.60 
Act. băncel de credită austr. 293.60 
Argintulă —.

împărătesei 
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.8q 
Londra 10 Livres sterlinge I26.O5

GalbinI
................. 5.93
. . . . 9.95

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.41 Vend 8.43

Argint românesc..................... > 8.36 > 8.40

Napoleon-d’orî......................... » 9.92 A 9.95

Lire turcesc!............................. » 11.27 » 11.29

Imperiali................................. » 10.27 • 10.29

Galbeni...................................... » 5.91 5.93

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 J» 101.50

Ruble Rusesc!......................... » 117.— 118.—

Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

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

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oska/r Pi
schinger. Viena, Brigittenau.
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S e si e

Umezeala, frîgulu, nu superi! 
=S Numai

e
..

Pentru D6mne.Pentru Domni:
fl. 1.85

Impermeabile, căldurâse, durabile și 
în adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE 
(Biirger - Jacken) 

țSsute desă și cari se potrivescă forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

T6te cu prețulă egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntă pentru 
orl-cine celă mai indispensabilă și necesară

s e e

s
vesuneiiLu, ți culă în colorile: sură, cafeniu, drapă, bordeaux, civită și negru Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci lnnuii elastice, 
se Iipescu de ori-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și sunîu de va- 
16re de neprețuită pentru lie-care piuă. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri: _______ ___

vestmentă, și se află

O

Din lână Zepliir lină 
numai fl. 2.85.

Lână Zepliir blănite
numai fl. 4

Ca măsură este sulicicntu a areta decă statura e mare, mijlocia seu mică. 
Se trimită Veritabile contra rambursă numai de 

Julius Fekete, Vei’senduiigsliaiis în Wien 
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.
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Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI

Pentru Austro- Ungaria:

Pe
»

»

ESTE:

trei luni
ș£se luni
unu anu

• • 3
6

12

fi. —
fi. —

fi. —

/
Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șdse luni .... . ... 20 n

,, unu anti .... . ... 40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1Mersulu trenuriloru
Valabilii (lela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia ^redeald-Budapesta și pe linia Teiușă-Aradîi-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealrt-Budapesta Budapesta—P’redealiî

Bucurescl

Predealu (
(

Trenu 
de 

peraâne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus

Timișil

Brașovă
Feldibra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișora

JElisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
AiudO 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
AghirișO 
Stana 
Huiedinft 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhelv 
Vârad-Velințe

susă

t 
(

1A7
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

4.50 
~9?32

9.56
10 29

603
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-poata

Viena

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de n6pte suntă

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliii'iș
Cncerdea

Uiora 
Vințulă de 
AiudO 
Teiu^ă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit. 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovă
I Timișă

Predealu
Bucurescl

cele dintre liniile gr6se,

( 
(

Trenă 
omnibus

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

11.16 —
7.40 2.—

1105 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.C0 __
2.35 -
2.48 _ -
3.20 ■ , -
3 36 _
4.C0 _
4.35 _
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —

5.45
6.22
6.47

_ _ —
11.45

1

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

persOne

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 

“To7
6.24
6.43

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15<

Teiușft- &radik-Budap«sta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne peradne do persâne omnibuj

Teiușik 11.24 2.49 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 SZOIIIOK / 4 10 5.45 — ■
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradfi 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 , —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 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 855 9,f8 —.
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 1042 — .
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Ariadft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok t 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta _ — 8.20 1 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușik . 1.29 1.41 —

Aradfi-Tismiș6ra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibna persane mixt

..
persâne omnibnfl mixt

Aradii 5.48 6.05 Siimeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nemeth-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 — K.4)
Timlș6ra 9.02 — 9.08 PetroșeuS 3.37 — 7.12

Timișâra-Aradft Petroșewl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Treni Trenă
persâne porsone omnibus de pers. omnibus mixt

b

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

Timișâra 6.25 5.00 Petroșeui 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
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Atradâ* 9.27 — 8.17 SS’HKeris 1 53 —' 10.31


