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ZSTon. atonamentii

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu fi Ianuarie fiS®!8 st. vechiu 

se deschide nou nbonamentu, la care îiî- 
vită mii pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi 

3>a șăse luni 6 fl., pe unâ. anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe unâ 
unii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
s$so luni 1 fl.»

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pâte faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandata poștale.

Domnii, cart se vorti abona din nou 
să binevoâscă a sorie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AfUninistrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 17 Decemvre st. v.
Amii împărtășitu calele acestea 

soirea semi-oficiosului „Nemzet“, 
după care la conferența electorală, 
ce s’a ținutu cailele trecute în cer- 
culfl Năseudului și în care s’a ho- 
tărîtu a se candida din nou ca 
deputată pentru fiitoreJe alegeri 
guvernamentalulu Arthur Jellinek, 
— ar fi luată parte și Români 
sub conducerea „cavalerului“ Ioană 
Ciocanu, despre care „Nemzet*  
spunea, că a fostă și cu ocasiunea 
acesta celă mai „patriotă “ între 
„patrioți“, ținendă însu-și prima 
vorbire plină de elogiurl la adresa 
guvernului.

N’amă primită nici pănă astăcfi 
inform ațiuni amănunțite despre 
cele ce s’au petrecută în memo
rata conferență, der ne este de 
ajunsă amintirea numelui Ioană 
Ciocană pentru casă presupunemă, 

că și aici avemă de-a face cu 
vre-o năsdrăvăniă a elicei lui.

Ne vedemă siliți așaderă a ne 
ocupa erăși cu persbna acestui 
omu fatală, care este atâtă de 
compromisă și atâtă de urgisită 
înaintea națiunei sale și mai alesă 
înaintea Româniloră grănițeri dela 
Năseudu, încâtă ună omă cu sen
timente neprihănite, de ar fi fostă 
în loculu lui, de multă ar fi pă
răsită ținutulu Năsăudului și s’ar 
fi ferită de a mai da vre-odată 
fată cu aceia, pe cari elu i-a com
promisă de atâtea-orl și cărora 
cu sciința și voința li-a preparată 
abisulu, pe alu căruia povîrnișu se 
află ei acum.

Ce scopuri mai urmăresce 6re 
d-lu Ciocanu prin compromiterea 
solidarității năstre naționale? Ce 
a voită și ce voesce elu cu aceea, 
că aduce elogiurl unui guvernă, 
care a răpită drepturile avitice 
ale grănițeriloră, cari l’au cres
cută și susținută pe elă? Ce a 
voită și ce voesce d-lu Ciocană, 
când laudă ună guvernă, care ră- 
pesce caracterulă națională și con
fesională ală gimnasiului încredin
țată îngrijirei sale, împunendu-i 
în același timpă limba maghiară 
ca limbă de propunere? Cu ce 
consciință a putută 6re acestă omă 
se aducă elogiurl unui guvernă, 
care li-a impusă fonduriloră, din 
cari d-lă Ciocană își susține vieța 
de tdte cjilele» ună stătută, prin 
care li-se ia proprietariloră legi
timi administrarea din mână și 
se dă adunăturiloră, în fruntea 
cărora jubileza d-lă Ciocanu în 
aceste cțile de corteșiri?

Pănă acum se mai găsiau unii 
oportuniști scurtă verjetorl, înain
tea cărora fapte de feliulă celoră 
de mai susă treceau ca simple 
acte de manevrare, ce le credeau 
bine-venite pentru apărarea unoră 
interese naționali. Der acum, după 

atâtea pățănii amare, cine va mai 
pute trage la îndoielă, că prin 
astfeliu de apucături păcătdse și 
josnice se țintesce esclusivu nu
mai la interese personale, cu tră
darea hotărîtă a intereselor!! n6s- 
tre de solidaritate?

Românii Năseudenî au avută 
destule ocasiuni de-a se convinge 
despre acestu adeveru; nici o 
considerațiă de oportunitate ei 
nu mai potu ave și dela ei sun- 
temu în dreptu a aștepta mai 
multu ca dela ori cine, să se scie 
păzi de cursele vicleniloru și tră
dători lorii.

Ne adresămu deci cătră Ro
mânii de bine din ținutulu Nă
seudului și în fața ispiteloru, ce se 
prepară din nou asupra lorii, le 
(jicemu se fiă cu luare aminte și 
se nu se lase a fi seduși de ămenl 
ca Ciocanu și mamelucii sei.

Mai aleșii preoțimea și învăță
torii noștri suntii datori acum mai 
multu ca ori când, se fiă cu ochii 
în patru și de cu vreme se pună 
pază împrejurulu turmei lorii, pen
tru ca să nu cadă pradă lupiloru, 
ce cu atâta lăcomiă stau gata să 
se arunce asupra ei.

Stambulov despre situația Bulgariei.
Ună corespondentă ală lui „Egyet- 

ârtâs“ publioă în acestă diară o convor
bire, ou a avut’o cu ministrulă-preșe- 
dinte bulgară, Stambulov, asupra Bul
gariei.

Venindă vorba despre Serbia, Stam
bulov 4>se: avemă multe cause de a 
fi nemulțumiți ou Serbia; âr și mai 
multe motive avemă de a nu crede în 
sinceritatea bărbațiloră de stată sârbi. 
Ei ne încredințâză mereu de amiciția 
loră; faptele loră însă contracted vor- 
beloră ... In principiu noi nu avemă nici 
o causă de a ne opune uuei convenții 
oomerciale ou Serbia. Asta însă s’ar pu
te întâmpla numai prin o reciprocitate 

echitabilă și încă o reciprocitate oare 
sS servâsoă dreptă ună espedientă de 
împăcare politică. Căci ce ni-ar folosi 
nouă o legătură comercială, dâcă ră
mâne resentimentulă politică și dâcă și 
în viitoră se voră repeta cașuri, ca în tre
cută, adeoă cașurile ou: denegarea es- 
tradării criminaliloră; primirea și o- 
crotirea conspiratoriloră înpotriva năstră 
etc. etc.

Fiindă vorba de conflietulă fran- 
ceso-bulgară, Stambulov dise: Chadourne 
a agitată, a sumuțată în potriva mea 
chiar în casa-mi propriă. Voila tout, l’am 
dată afară, și la asta aveamă dreptă. 
Decă Francia însă denegă acestădreptă, 
regretă fârte. Eu nu voiu trage la în
doială niol odată dreptulă acesta, nici 
nu voiu renunța la elă de dragulă oohi- 
loră dulci ai d-lui Lanel. Franoia a 
ruptă relațiile diplomatice ou noi. E 
regretabilă, der pentru asta Bulgaria 
nu va despera. De altfelă Chadourne de 
multă a abusată de paciința nâstră. A- 
bia trecea cji în care să nu fi răspândită 
prin „Agenția Havasu soiri tendențiose 
despre noi.... Dâcă Franoiei și Rusiei 
nu le plaoă atitudinea nâstră, eu pen
tru asta nu privescă, ca o problemă a 
guvernului bulgară, de-a fierbe supa pe 
pofta celoră dela Saina și Newa.

La întrebarea, că ce atitudine ob
servă Porta în cestiunea acesta, Stam
bulov răspunse: atitudinea cea mai 
vrednioă de aprobată! Părta priveBce 
trâba, ca fiindă o afaoere internă a Bul
gariei. Totă așa o privescă și eu. Din 
causa acesta nici n’am făcută Porții re
lația oficială. De altmintrelea astfelă de 
cașuri s’au mai întâmplată fără oa Tur
cia să fi ingerată câtă de puțină.

Stambulov apoi (fi80: Bulgari- 
loră nu le placă să fiă priviți oa o „ces- 
tiune europână“. Raporturile nostre sunt 
consolidate și posiția internațională a 
Bulgariei nu va mai forma pe viitoră 
obiectă de disputată.... Am restabilită 
ordinea în țâră; am făcută căi ferate, 
poduri și șosele; am ridicată edificii; pro- 
movămă industria și comerciulă; regu-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

0 nopte în amfiteatrulu Flaviiloru.
După Bergsoe; trad, de Cornel.

(Fine)

„Ce colosurl cenușii erau acele, ce 
se rostogoleau în momentulă acesta ca 
prin farmecă printre zăbrelele de bronză 
deschise, așa încâtă făcură ca zidurile să 
se cutremure din temeliă, și cu nisoe 
brațe lungi musoulose, cu cari despioau 
sălbatică aerulă, pe când ei, scuturân- 
du-șl colosalele loră urechi, se mișcau 
în trâpădă dealungulă marginei arenei 
împodobită cu marmură!

„Erau elefanți africani, toți de o mă
rime colosală și de o sălbătăciă, care se 
mai mărea încă prin miile de chiote de 
bucuriă, ce isbucniră din mulțime când 
aceștia apărură ca primi actori pe scena, 
ce în curendă avea să fiă scăldată în 
sânge. Ce lucru ciudată! Acești elefanți 
erau aceia, cari spulberară legiunile ro
mane deprinse cu biruința, la laculă 
Trasymene, la Trebia și Canne. Erau 
aceleași animale, cari aduseră mai cu
rendă la peire imperiulă romană, ca 
atunci când Brennus și-a pusă în oum- 
pănă sabia sa, — acum erau ei numai o 
jueăriă, o petrecere de vreme pentru 

acelă poporă, care stăpânea lumea. Pe 
spinarea fiă-cărui elefantă ședea câte 
ună Nubiană gigantică și golă, a cărui 
lance ascuțită strălucea în lumina sorelui, 
și cu totă sgomotulă celă mare, reușiră 
să-i pună în ren dă înaintea pulvinarului 
împărătesoă.

„O tăcere de mâr te se făcu. Ochii 
tuturora se ațintiră asupra unui punctă, 
spre acești păreți cenușii, cari forăindă 
și tropotindă, erau ținuți în frîu de bra
țele venjose ale Africaniloră.

„Deodată răsuna ună signală, puter
nică, pătrundătoră și răsboinică. Tote 
oapetele se aplecară înainte, ochii tutu
rora schinteiau, o atențiune încordată îi 
cuprinse pe toți — deodată se aucji ună 
mugetă sălbatică și pătrundătoră, o ușă 
de zăbrele se deschise cu sgomotă și pe 
arenă năvăliră în salturi mari șâse tigrii 
de India, urmați totă de atâția lei.

„Intr’o clipită massa cenușiă se îm- 
prăsciâ în tdte părțile. Se părea ca și 
când aceste animale cu minte, cari cu- 
noscă bine periculele ce le amenință, 
voiau să-și ia fiă-care o posițiune de luptă. 
Ună singură tigru sări înainte, dâr în 
saltă fu isbită de tromba adversarului 
său — tigrulă oă^u mugindă sălbatică, 
ou șira spinărei ruptă, tăvălindu-se în 
țărîna din arenă.

„Se părea ca și când acestă catas
trofă neașteptată, făcu se scadă curagiulă 
celorlalte. Cu capetele plecate și ou co- 
dele între piciore se refugiară spre des
chizătura vivariului. Der ușa de zăbrele 
era închisă, și sclavii de acolo, prin îm
punsături de lânol îi siliră să se întârcă 
în arenă. Elefanții se raliară din nou și 
cu capetele întinse și cu trombele ridi
cate așteptau ună nou atacă.

„Der nu voia să apară nici o viâță 
în luptă; însuși leii cercau să se retragă 
sub marginea podului și mârăindă își 
arătau puternicii loră dinți, ori de câte- 
orl se apropia de ei vreună tigru. Se 
au^ea ună murmură surdă prin mulțime; 
ca și primulă vâjâită ală furtunei, se în
tinse dela senatori și pănă la cavaleri 
și dela aceștia pănă la adevăratulă po
poră romană, care-șl arată decepțiunea 
prin strigăte și prin observațiunl bat- 
joouritâre.

„Chiar palidulă Honoriu se ridică 
a lene pe câte și făcu semnă lui Stilico, 
care cu mâniă îi șopti ceva centurionu
lui. ce sta în apropierea sa. Deodată se 
văcl.u ună șiră de figuri cu lănci ascuțite 
și cu torțe aprinse, pe cari le osoilau la 
margine a arenei.

„Intr’o clipă aruncară lănoile și tor

țele în arenă asupra nenorooiteloră ani
male și îndată totulă era într’o luptă 
înverșunată, așa încâtă nemărginitul^ 
amfiteatru răsuna de aplause sgomotose 
și prelungite. Totulă se rostogolea în 
țărînă, fumă și sânge, câțiva elefanți că
zură la pămentă, se ridicară din nou și 
năvăliră fără conducătoră, turbați între 
ceilalți; leii și tigrii se trânteau unii cu 
alții; unde era învălmășâla mai mare, 
acolo se aruncau torțele; loviturile ră
sunau, ca și când ar cădea măciuci de 
feră, în fine era o luptă ohaotică și des
perată — nu între elefanți și adversarii 
loră, ci între animalele înfuriate, cari 
turbate, trânteau, mușcau și căloau în 
piciâre, totă ce Ie veneau în oale. In 
fine larma înceta. Dintre mândrii stăpâ- 
nitorl ai pustiiloră și ai păduriloră nu 
mai rămase niol unulă; dintre elefanți 
zăceau patru la pămentă scăldațl în 
sânge și dintre NubienI numai unulă mai 
sta călare — și acesta fu salutată cu 
tunete de aplause, pe când elă, aooperită 
de sânge și țărînă, ’șl ridica lancea în 
susă, în semnă, că elă este biruitorulă 
și eroulă dilei. Zurăindă șe ridioâ din 
nou ușa de zăbrele. Elefanții răniți și 
sângerați fură goniți din arenă ou lovi
turi de lance, pe când o mulțime de
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lămă orașele, c’ună cuvântă faoemă să 
dispară totă ce ni-ar pute reaminti apă
sarea de cinei vâcurl, oăcl vremii să fimă 
ună stată nou europenii. Suntă superbă 
pe resultatele de pănă aoum. Nu vei 
afla însă în totă Bulgaria ună omă, care 
să micșoreze aceste resultate, seu care 
să jertfescă libertatea Bulgariei, pentru 
hatârulă Rusiei. Bulgaria a fostă subju
gată cinci sute de ani; nu voimă, să ne 
punemă capulă de nou în jugă....

Privitoră la relațiile ou Rusia, Stam- 
bulov 4ise: Noi nu esistămă pentru Ru
sia, preoum nici Rusia nu esistă pen
tru noi. Noi ne mișoămă între barierele 
stabilite pentru noi de traotatele inter
naționale. Dâoă Rusia are ceva de 
contra loră, poftescă și răfu. ssoă-se cu 
aaeia, cari au subscrisă aoeste tractate...

SOIRILE QILEI.
— 17 (21) Decemvre.

Dară. Cunoscuta scriitâre, ddmna 
Smara, a pusă la disposiția redaoțiunei 
ndstre 9 esemplare din ediția a doua a 
poesiiloră d-sale, cu scopă, ca noi să le 
împărțimă ca dară diferiteloră societăți 
și reuniuni din looă. Conformă dorinței 
dâmnei Smara amă împărțită câte unii 
esemplorif. „Associațiunei meseriașiloră 
români din Brașovă" ; „Sooietății soda- 
liloră români" ; „Reuniunei învățătoriloră 
români"; „Sooietății de lectură a stu- 
dențiloră dela gimnasiulă română" ; „Bi- 
bliotecei gimnasiului română" ; „Biblio
tecii reuniunei femeiloră române" ; „Reu
niunei văduveloră române din Brașovă- 
Săoele" ; „Casinei române" și 1 esempl. 
ca premiu unei fetițe din șoola a 5 ro
mână. * * *

Noi membri in casa magnațiloră au 
fostă [numiți de Maj. Sa, următârele patru 
persdne contele Ștefană Keglevich; Dr. 
Korânyi Friderioă; Ioană Lonyay,. fiș- 
panulă comitatului Maramurășă și Paul 
Madarassy, președintele sediului admi- 
nistrațiunei financiare.

** *
Sobrania bulgară a fostă închisă de 

principele Ferdinand în 28 Decemvre. 
In mesagiulă de înohidere se constată, 
că sobrania a justificată pe deplină în
crederea poporului. Bugetulă pro 1891 
nu presentă niol ună defioitâ.

** *
De ale Nihiliștiloră. „Kolnische Zei- 

tung" primesoe o telegramă din Peters
burg, care spune, că acolo s’a desco
perită o mare asooiațiă nihilistă. Mai 
mulțl luorătorl, între oarl ună lăcătușă, 
au fostă arestați. S’au aflată la dânși, 
planurile palatului de iernă și ale pala
tului Anișcofî, preoum și o corespondență

intiusă, oare a fostă oonfisoată. E com
promisă și o dâmnă din societatea înaltă, 
care înoă a fostă arestată. 0 altă soire 
sosită din Mosova spune, oă poliția a 
dată de urma unei nouă tipografii a Ni- 
hiliștiloră, unde s’a tipărită o proolama- 
țiune în mai multe mii de esemplare. 
Proolamația e de următorulă cuprinsă : 
„Voi, Rușiloră! Fi-țl atențl la vooea tim
pului ! Momentulă decisivă multă dorită 
e aprâpe." Proolamația apoi provdcă 
poporulă să nu pierdă ooasiunea pentru 
a sohimba sistemulă de guvernare. Po
liția a deținută mai multe persone între 
cari și două dame, femeia și fiioa unui 
ofioeră de rangă înaltă.

** tțc
Regele Svediei, după cum se tele- 

grafiază din Stockholm, este bolnavă de 
influenză. •* *

Negura în Londra. Se sorie din Lon
dra, că în 4iua de Orăciunulă bisericei 
apusene s’a lățită peste orașulă Londra 
o negură fdrte desă. In stradele mai 
freouentate e fdrte mare încurcătura între 
trecători și cașurile de nenorooire suntă 
fârte dese. Trenulă a călcată multe per- 
s6ne, er alțl mulțl s’au înecată. Tram- 
vay-urile și circulația birjeloră e oprită.

♦* *
t Paulii de Lagarde, distinsulă orien- 

talistă dela universitatea din Gottingen, 
a răposată în 4Lele treoute.

* * *
pilele critice ale anului '1892. Profe- 

sorulă Dr. Rudolf Falb a publicată lista 
dileloră critice, oarl voră avea locă în 
anulă 1892. De tote suntă 24, și anume, 
înșirate după oălindarulă nou, 4'1® de 
categoria I. voră fi: 29 Ianuarie, 28 Fe
bruarie, 28 Martie, 26 Maiu, 6 Deoem- 
vre; categoria Il-a: 12 Februarie, 13 
Martie, 12 Aprilie, 24 Iunie, 8 Augustă, 
22 Augustă, 21 Septemvrie și 20 Oo- 
tomvre; categoria IlI-a: 14 Ianuarie, 11 
Maiu, 10 Iunie, 10 Iulie, 23 Iulie, 19 
Noemvre și 19 Decemvre. După pre4i- 
oerile lui Falb, 4* ua de 28 Martie va fi 
cea mai critică în anulă 1892 și toto
dată și ală veaoului ală 19-lea.

La starea învățământului în Munții 
apusem.

Abrudu, 27 Decemvre n. 1891.

Onorată Redacțiune! Era de prevă- 
4ută, că artioulii mei din numerii 247, 
248 și 250 ai „Gazetei Transilvaniei", 
privitori la starea învățământului în 
munții apuseni, nu voră produoe bună 
impresiă asupra unoră omeni, oarl în oa- 
surl de acestea, în locă de a se rărvrăti în 
contra abusuriloră și în contra scăderi- 
loră descoperite, preferă a se răsvrăti în

contra persdneloră, cari au descoperită 
aoeste abusurl și scăderi.

Așa s’a întâmplată și în oasulă de 
față. Ca o ploiă au începută să curgă 
asupra mea întimpinările și învinovățirile, 
der fără oa vre-unulă dintre întimpină- 
torl să fi oombătuGă faptele comunicate 
de mine, ci s’au silită numai a-le da o 
altă față, pentru oa înaintea lumei să 
apară oevașl mai puțină hîdâse, de cum 
pdte le-am presentată eu. Intimpinăto- 
riloră mei nici nu li-am putut’o lua în 
nume de rău acesta, căci fiindă ei di
rectă interesați în causă, e luoru firescă, 
ca fiă-oaresă caute pe cătă se pote a se 
desculpa înaintea publioului.

Mai neesplioabile mi-s’au părută ob
servațiile „Unirei" dela Blașiu, oare și 
în oestiunea acâsta și-a luată rolulă de 
prooatoră nechiămată, grăbindu-se iute 
și de grabă a ascunde relele, pentru ca 
nu cumva ajungândă ele la cunoscința 
publioului românescă, aoesta să pretindă 
vindecarea loră. Dâr fiindcă soiamă, că 
„Unirea" îșl ține de datorință a se in- 
gera la tâtă ooasiunea ca apărătore ne
condiționată a stăpâniloră săi, credeam 
s’o lasă și pe ea în soirea Domnului și 
să nu-i mai răspundă nimică, fiindcă și 
așa cu ună organă, oare-șl consideră 
de-o chiămare a sa a ascunde și retăce 
abusurile, prevedeamă, că nu voiu pute 
ajunge la nimioă. După ce însă On. Re- 
dacțiune a „Gazetei Transilvaniei" în 
număruiă său dela 10 (22) Decemvre mă 
provdcă espresă să esă din reserva de 
pănă acum și să mă pronunță asupra în- 
timpinăriloră amintite, o facă acesta bu- 
ourosă.

Mai întâi voiu începe ou „Unirea", 
fiindcă și pe mine „Unirea" a începută 
mai întâi a mă atăca.

„Unirea" în număruiă său 48 dela 
28 Noemvre se supără, pentru ce am 
descoperită în publioă, că protopopulă 
Roșiei de munte abusâză ou taxele 
exorbitante, ce le ia dela biseriol și dela 
privați. Mă îndrumăză la calea canonică: 
să descoperă abusurile Veneratului Con
sistoră, că apoi se va face dreptate.

Nu dică, oă calea canonică nu ar 
fi corăspun4ătore, der să judecămă fără 
patimă: face-se ore dreptate îndată ce 
abusurile se aducă la cunoscința Vene
ratului Consitoră? Voiu aminti ună sin
gură casă : Mai astă-ârnă preotulă Va- 
siliu Muntenescu din Boziașă publicase 
în „Gazeta Transilvaniei" o corespon
dență, în care descrise purtarea adminis
tratorului protopopescă din D. St. Măr- 
tină, laoobă Macaveiu, în colori câtă se 
pdte de triste; arăta, că negligența în 
acelă protopopiată la culme, învă- 
țământulă stă câtă se pdte de rău, ad- 
miniBtratorulă protopopescă nu se pre-

sentă prin oomune cu anii și de șcdle 
nu pdrtă nici o grijă; de când tractulă 
protopopescă stă sub conducerea lui, ni
mioă pentru înaintarea poporului nu s’a 
făcută și mai tdta așe4ămintele șoolare și 
bisericesol din traotă se află în stare de 
desoluțiune.

Așa a desorisă preotulă Muntenescu 
starea luoruriloră din acelă tracta în- 
tr’ună articula publicată în „Gazeta" cu 
subscrierea propriă. Noi oei de pe aici 
ne-amă scandalisată și cu multă ourio- 
sitate amă așteptată să vedemă, ce re
sultate voră ave aceste descoperiri du- 
rerdse, ce n’au fostă desmințite de 
nimenea și în a cărora adevărătate eu 
cela puțină niol de oum nu m’am în
doită, dupăce părintele Muntenescu avu 
ouragiulă a-le publioa ou subscrierea 
pe față.

Când a apărută corespondența d-lui 
Muntenescu în „Gazeta Trans.", îmi a- 
ducă aminte, oă „Unirea" a fostă oea 
dintâiu, oare pe Muntenescu l’a îndru
mată la calea canonică, 4icendu-i și lui, 
oum mi-a 4isă mie, că asemeni descope
riri nu se țină de oalea 4'aristicei, oi au 
să se desoopere numai Veneratului Con- 
sistoră, că apoi dreptatea se va face.

Despre casulă acesta nu va mai 
pute 4i°e „Unirea", oă nu s’ar fi adusă 
la cunoscința Veneratului Consistoră, der 
ou tote aceste d-lă Maoaveiu stă acolo, 
unde a stată mai ’nainte și n’am au4ită 
să ’i se fi luată îndărătă brâulă roșu, ce 
’i s’a dată, der pe oare, după descope
ririle părintelui Muntenescu, nu l’a me
ritată, er aceste descoperiri „Unirea" pe 
lângă totă bunăvoința nu le-a desmințită, 
pentru-oă sigură n’a putută, ori n’a avut 
ce să desmintă.

După astfelă de antecedențe, pum 
mai pdte „Unirea" să mă îndrumeze pe 
mine a căuta calea canonică ?

Apoi casulă d-luî Muntenesou nu 
este unică în feliulă său. Fost’au și alții, 
cari tocmai după dorința „Unirei", în 
cașuri de confliote ou protopopii loră au 
oăutată calea canonică, dâr pentru aceea 
n’am au4ită înoă ună singură oasă, în 
care preotulă să fi eșită învingătoră față 
ou protopopulă său. In număruiă 250 
ală „Gazetei" am arătată, oă capelanulă 
din Câmpeni, d-lă Ioană Rață, a pro
testată la Veneratulă Consistoră din 
caussă, că protopopulă Roșiei, d-lă Iuliu 
Montani, pentru introducerea în oficiulă 
de cooperatoră, care e fără beneficiu, 
i-a luată 25 fi. plus alțl 8 fl., ce i-a în
casată d-sa pentru-oă totă ou ooasia a- 
oestei călătorii la Câmpeni, s’a oprită și 
a cercetată și șodla din Roșia. Aseme
nea d-lui Rață, preoum suntă bine in
formată, a mai făoută și unulă dintre cei 
mai de frunte parochl. Dâr oă ce resul-

solavl ou cârlige de feră târîră cadavrele 
de lei și tigri în vivariu.

„Eu mă întorsei spre însoțitorulă 
meu. Acesta sta palidă și cu ochii în
chiși, pe când buzele sale murmurau în
cetă o rugăoiune. Deodată privi elă în 
susă și esolamâ:

„„Timpulă a sosită; Esol gata?""
„„La ce?““ îlă întrebai încetă și 

cu grâză.
„Ori care mă urmeză, trebue să 

mdră!" șopti elă, „„ești gata, să-ți puni 
vieța pentru Domnulă tău?""

„Voiamă să-i răspundă; der vocea 
mea fu înecată de sunetele de tubă și 
de mii de chiote de buouriă, cu cari 
fură salutați răsboinioii, cari intrară a- 
cum în șiruri compacte în arenă. Unii 
dintre ei erau goi și membrele loră stră- 
luciau. de oleu. In mâna drâptă aveau 
câte ună lață, âr în mâna stângă ună 
tridentă (furcă cu trei corne).

„In șiruri compacte defilară pe din
aintea logei imperiale, pe care o salu
tară cu strigăte și oscilândă tridentele 
loră, mai înainte de a se așe4a în par
tea opusă a arenei. După ei urmau o 
câtă de gladiatori înarmați ou securi, 
săbii și ou cuirase, a oăroră aurire stră
lucea în razele sorelui.

^Ave Cesar, morituri te salutant !u *)  
răsună în coră, care fu repețită ca și în 
ecou de cătră arcași, pe când aoeștia 
luau la ochi pe câte ună adversară.

„Ună murmură de aplause fu răs- 
punsulă la aceste strigăte. Impăratulă 
se ridicase, pe obrajii săi mai înainte 
pali4l, ardea acum o roșață febrilă, și 
întia4ândă mâna spre arenă, tubele de- 
teră signalulă răsunătoră, er luptătorii 
năvăliră unii asupra altora ou săbiile 
sclipitâre și cu tridenții fulgerători.

„Deodată se au4i o vooe, care pre- 
domni sgomotulă sălbatică ală luptei, și 
oare mă umplu de groză."

„„Honoriu— așa strigă ea — 
„smintitule împărată! Ai uitată propria 
ta porunoă? Ai uitată pe marele Cons
tantin, pe elă oare mai întâiu a făcută 
să răsară sorele asupra poporului? Po- 
runoesoe să se oprescă acestă luptă! Nu 
lăsa, ca Roma să devină ca și o prosti
tuată babilonioă, ca să nu i-se taie ca
pulă, și membrele ei să fiă împrăsciate 
în vântă!“

„0 linisce de morte se ivi după cu
vintele aoeste, cari fură rostite ou o pu-

tore așa de mare, încâtă fură repețite 
în ecou de păreții dimprejură. Toți pri
vitorii se ridioară în picidre, luptătorii 
îșl pleoară armele și priviau nedecișl 
asupra palidului și desculțului oălugără, 
care cu oruoea ridicată în mâna drdptă 
se întorsese spre loja împărătescă.

„Și Honoriu se soulase. Fața sa era 
palidă oa mdrtea. Elă se înoercâ să vor- 
besoă, der era oa și când l’ar fi zăpăoită 
figura puternică și atitudinea amenin- 
țătore a călugărului; căci elă murmura 
oâteva cuvinte fără înțelesă și apoi că4u 
pe divanulă de purpură.

„Deodată se ridica statura răsboi- 
nică a lui Stilioo. Fără să bage în sâmă 
pe împăratulă, păși la marginea lojei, 
ridică brațulă său ouirasată și strigă:

„„Gladiatori! Puneți mâna pe a- 
oestă smintită, care îndrăsnesce să insulte 
pe înălțatulă nostru împărată și pe po
porulă romană! Prindeți-lă cu lațurile 
vdstre ca pe ună câne, și porunciți lio- 
toriloră să-lă bată cu nuele, pănă când 
îșl va uita vorbele smintite! Afară ou f
elă! Er voi gladiatoriloră, continuați 
lupta!“

Ca și ună tunetă răsunară vorbele 
lui Stilico. Ddr fulgerulO, care avea să 
isbâsoă, îșl perduse puterea. Ce e dreptă

ună arcașă se apropiase de îndrăsnețulă 
oălugără ; dâr când observa crucea, lăsa 
aroanulă în josă. Intr’o olipită palidulă 
meu însoțitoră ’i smulse tridentulă din 
mână, și ridicâudu-lă în aeră, strigă ou 
o voce, oe tremura de iritare.

„„Blăstămată fiă acela, care outeză 
să ridice mâna asupra unui frate, care 
portă pe trupulă său semnele sfinteloră 
răni ale Domnului. Afurisită să fiă aoela, 
care infiltrâză în tînărulă nostru împă
rată spiritulă păgânismului. De trei ori 
fiă afurisită Stilico, care voesoe să in
troducă în Roma erășl datinele și mo
ravurile păgânismului! Domnulă șl-a în- 
torsă fața dela dânsulă. Ună eunuoă îi 
va da lovitura de mdrte!""

„însoțitorulă meu 4i°®ndă aceste, 
osoiia în aeră tridentulă și ca și oând 
ar fi fostă ajutată de nisce puteri ne- 
vă4ute, gonia prin arenă ca pe nisce oi, 
pe gladiatorii cuprinși de grdză. Se 
născu ună sgomotă și o zăpăoelă mare; 
se au4iau înjurături și strigăte amenin- 
țătore și Honoriu, sprijinită de sclavi și 
clătinându-se părăsi loja împărătâsoă. 
Atunci se ridioâ Stilico din nou și ame- 
nințândă cu mâna striga:

— „„Romani! Deși acei miserabill 
fugă, dre voițl să răbdațl voi, ca ună*) „Murindă te salutămă pe tine Cesar. “
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tate a avută, am arătată în numărulă 
susă „Gazetei".

Acestea nu le negă niol „Unirea", 
oi numai afirmă, că prin descoperirea a- 
oâsta am atacată simțulă de dreptate 
ală Veneratului Consistoră. Să am ier
tare: Eu nu am afirmată, căVeneratulă 
Consistoră nu a judecat subiective drept; 
și prin urmare nu i-am atacată simțulă 
de dreptate, ci indirectă am afirmată, că 
judecata Veneratului Consistoră a fostă 
eronată. Celă acusată a fostă d-lă vice- 
protopopă Iuliu Montani; și dela cine 
și-a luată Veneratulă Consistoră infor- 
mațiuna despre adevărata stare a lucru
lui? — totă dela d-lă Montani, adecă: 
Turculă te bate, Turculă te judeoă.

Atâtă ou privire la îndrumările 
„Unirei" la calea oanonică.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din jurulti Abrudului, 25 Dec 1891.

După ce servitoriloră bisericesol 
forâsnică, olopotară etc.) li-s’a aassată 
scutința de odinidră dela arunourile co
munali și publice, din oare causă nu- 
mărulă aoestoră servitori rărindu-se, unii 
dintre preoți suntă siliți adeseori ca ei 
înși-șl să tragă olopotulă, să țină strana 
și să sufle în cădelniță, acum în anulă 
ourentă, a venită rendulă și asupra 
preoțiloră de pe aici, impunându-li-se 
oontribuția la arunculă comunală și 
la drumulă publioă, dreptă răsplată 
pentru servioiulă prestată statului de 
cătră acei preoți prin estradarea gra
tuită peste ană a mai multoră estrase 
matriouall, informațiunl familiari, dupli
cate matricularl eto. Și acestă contribuția 

■s’a și plătită deja.
Altă năcasă, ce supără pe preoții 

români și pe credincioșii loră, este vio
larea sărbătoriloră legate românesc!, de 
cătră unele organe ale regimului ac
tuală ; ca dovadă în astă privință pdte 
servi și o citațiă judecătoresoă cu data 
Abrudă, 29 Ootomvre 1891 nr. 3042, prin 
care paroculă, cantoră-învățătorulă și 
clopotarulă din Buciumă-Șesa, depărtată 
de Abrudă două ore și jumătate, suntă 
oitațl a se presents ca martori într’o 
causă privată la r. Judeoătoria în 
Abrudă pe a 13-a di a lui Ianuarie n. 
1892 la 8 ore ante meridiane, în oare 
t}i toomai cade la Români o sărbătore 
legată triplă (tăierea împrejură a D-lui 
I. Chr., s. marele Vasilie și anulă nou), 
ceea ce este o grea insultă, ofensă și 
ună dispreță față cu biserica și cu reli- 
giunea română. — Videant consules /*)  

Ună preoții română.

*) De sine se’nțelege, oă amintitele 
persone bisericesol la nici ună casă nu 

călugără smintită să vă turbure bucuria 
vdstră? N’am arangiată aceste sărbători 
după câtă mi-a stată în putință? Nu 
așteptă afară Samniții și Crupelarii? 
N’am chiămată dre pe Traoii și nu voițl 
să vedeți cum se luptă Andabații ou 
ochii legați, ca în cjilel® bune ale stră- 
moșiloră noștri ? Ați devenită atâtă de 
ticăloși, încâtă ună călugără oerșitoră să 
fiă în stare să vă smulgă sabia din mână 
și să insulte pe acela, pe oare împăra- 
tulă și-l’a alesă de sfetnică? Răsbunați- 
vă, decă voițl și puteți; decă nu, atunci 
mergeți acasă și spuneți femeiloră și co- 
piiloră voștri, oă ună călugără smintită 
v’a dată afară din amfiteatrulă Fluviilor! ““

„Era oa și oând ar fi fostă o fur
tună în aceste ouvinte, cari fură aruncate 
în modă batjoouritcră în fața publicului. 
Se vedeau massele undulândă încdce și 
încolo; se aucjiau blăstămurl și strigăte 
sălbatice, oe deveniau din ce în ce mai 
puternioe, când și oelă din urmă gladia- 
toră înspăimântată, aruncându șl armele 
fugi afară din arenă; era ună sgomotă 
asurcjitoră deasupra în hala împodobită 
ou ooldne și deodată sburâ ună scaună 
de marmoră, aruncată ou o putere su
pranaturală în arenă, unde se sfărîmâ 
în mii de bucăți.

Calendaristica nostră.
Pentru anulă 1892 au apărută în 

Transilvania și Ungaria 46Ce calendare 
române, anume:

1) Calendaru pe anulă 1892 care 
este viseotă și deci are 366 4'1®- Intoo- 
mită pe gradurile și clima marelui prin- 
cipată ală Ardeiului și a altoră țerl în
vecinate. Anulă C. Sibiiu. Editura lui 
W. Krafft. Acesta este veteranulă Ca- 
lendareloră române, singurulă tipărită cu 
litere oirile. Are titlulă și formatulă celă 
vechiu. Prețuia 20 cr. v. a.

2) Calendariu pe anulă viseotă, de
la ChristosO 1892. întocmită după gra
durile și clima Ungariei și a României. 
Anulă XLI Sibiiu. Editura și tiparulă 
tipografiei Archidiecesane. 8°, 127 p.
adjustată frumosă. Pentru fiă-care lună 
are o foiă albă. Conține necesarele pen
tru oalendară, ună șematismă ală archi- 
diecesei gr. or. Partea literară: Canto- 
rulă Aritonă din Gologani, schiță istorică 
criminală, forte instructivă scrisă de 
d-lă Nicolau Ivan; — două poesii de 
Eminescu și câteva aneodote. Prețuia 
30 cr.

3) Amiculu poporului. Călindară pe 
Anulă visectă 1892. Anulă XXXII. În
tocmită de Grigorie Sima a lui I6nă. Sibiiu 
Tiparulă și editura lui W. Krafft. 106 p. 
Relativă celă mai voluminosă dintre ca
lendarele de dincoce. Dela încetarea din 
viâță a întemeiătorului lui s’a nutrită 
mai multă cu reproduceri. Anulă aoesta 
conține în partea literară: Cuconulă 
Pantazachî, de Iacob Negruzzi, (repro
ducere); Impăratulă Salcă, poveste de I. 
Bota; Credințele și obioeele ndstre po
porale (interesantă) de d-lă Sima, Isto
ria a doi oai, de N. Volenti (reprodu
cere); Ună ouventă (practică); Vorbe și 
răspunsuri potrivite de P. Ispiresou, (re
producere); Ajutoră grabnică în neno
rociri, sfaturi practice, Eoonomică de P. 
S. Aureliană (reproducere), Poesii (ou- 
nosoute), varietăți și anecdote. Prețuia 
50 cr.

4) Calendariu pe anulă dela Chris- 
tosă 1892. Anulă XIII. Aradă, editura 

voră țină și niol nu este permisă să tină 
sâmă de citațiunea panduriloră ungurescl 
dela Abrudă. Voră trebui să stea acasă 
și să-și împhnescă datorința loră față cu 
biserica, er în contra ticăloșiei oeloră 
ou oitația, ar trebui să se revdlte întrega 
preoțime română din acele părți și îm
preună să denunțe oasulă și să protesteze 
la locurile mai înalte. Dâr membrii ro
mâni din congregațiunea comitatensă ce 
faoă ? Pentru ce nu suleveză asemenea 
oasurl în adunările oomitatense și pentru 
ce nu protesteză acolo în contra abusu- 
riloră nesfîrșite, oe se comită în socotela 
biBericei, clerului și poporului română ?...

— Red.

„„Elă insultă pe împăratulă! Uci- 
deți-lă !““ răsună din tote părțile și într’o 
clipită sburau buoățl de marmură arun- 
oate în arenă. încă ună momentă mai 
stete elă aid, ou oruoea în mâna drâptă 
și privindă ou oohl fulgerători asupra 
miiloră de călăi, cari îlă încunjurau din 
tdte părțile.

„Voiamă să-i mergă în ajutoră, când 
deodată se aucji vîjăindă prin aeră și o 
grindină de pietri căcju asupra ndstră. 
îlă văcjuiu scăldată în sângele său, mă 
simții însu-ml atinsă, — zidurile, bolti- 
turile și colonele se păreau, că cadă pe 
noi, pentru oa să ne înmormânteze....

„Cândă mă deșteptaiu, zăceamă în 
spitalulă din Santo Spirito și ună că
lugără Capuțin forte amabilă sta lângă 
patulă meu. Mă aflară aprope de ieșire, 
unde mă isbise în capă o pâtră, oe se 
rostogolise în josă în acea ndpte furtu- 
nâsă șiastfelă zăouiu aprâpe o săptămână 
fără nici o simțire. Abia după mai multe 
luni mă însănătoșaiu pe deplină; nici
odată însă nu m’am mai rămășiță, că 
voiu petreoe o ndpte în amfiteatrulă 
Flaviiloră." 

tipografiei dieoesei gr. or. române a A- 
radului 8° mare. 98 pag. Unioulă tipărită 
cu ortografia etimologioă. Hârtia slăbuță. 
După cele necesare în oalendară urmâză 
șematismulă dieoesei Aradului, er în par
tea literară : Risipitorulă, novelă popo
rală de N. Stefu. Materială potrivită, es- 
punerea Iui putea să fiă mai artistioă; 
IndigitărI olimatioe pentru anulă 1892, 
de T. Ceontea, (interesantă); Soiința în 
servioiulă omenimei, continuare fără 
sfârșită. Materială interesantă, ar fi bine 
să fiă împărțită în capitole, cari să pOtă 
figura fiă-care de sine; Vindecarea tu- 
beroulosei de Kooh (antioată deja). Câ
teva poesii poporale. Patru aneodote ți
gănesc!, alese rău și povestite într’ună 
jargon nepotrivită. Prețulă 30 cr.

5) Noulu ciilindarfi de casă pe a- 
nulă 1892. Anulă XII. Brașovă. Tipo
grafia Alexi 8° 55. p. In partea literară: 
SuvenirI istorice, o legendă; Modulă de 
păstrare ală unoră monarchl din trecută 
de I. D. Petrașou; Harun al Rașid și 
moșnegulă, totă de acelașă ; Copii de 
pe natură; Beuturile spirtudse; Adam și 
Satana; O poveste; Cea dintâiu vână- 
tdre, glume și anecdote; diverse poesii 
de Teochar Alexi. Prețulă 18 cr.

6) Călindarultt Poporului, pe anulă 
visectă 1892. Anulă VII Sibiiu editura 
și tiparulă institutului tipografică. For
matulă micu, simpatioă, 86 pagine. Par
tea literară; Straja, povestire din lup
tele Româniloră ou Turcii de N. A. Bog
dană ; Fata or! tigrulă ? poveste arabă 
de I. Rusu Șirianulă. Economică! Ceva 
despre nutreță și nutrirea viteloră; ier- 
natulă albineloră. Poesii de Nenițescu, 
Coșbucă, Cuza, Murnu. Prețulă 20 or.

7) Calendarulu Calicului pe anulă 
1892. Anulă VII. Sibiiu. Tiparulă și edi
tura lui W. Krafft. Țipară frumosă 8° 
74. pag. pe lângă cele de lipsă calenda
rului conține și altă materială și ilus
trații umoristice. Prețulă 30 cr.

8. Călindarulu Românului, pe anulă 
visectă dela Christosă 1892. Anulă IV 
Caransebeșă. Editura tipografiei și libră
riei arohidieoesane 8° mare, frumosă adjus
tată. Are șematismulă dieoesei, er în 
partea literară: Petru Vancea, poveste 
istorică din Banatulă timișană, culesă 
după narațiuni poporale de Petru Broș- 
teanu. Scrisă fdrte bine, der în limbă 
cultă, așa că poporulă nu o va înțelege; 
Noptea pe| lună, de Gionă, (cam grea 
de înțelesă pentru dmenl dela sate); — 
Poesii: Odă la jubileulă Regelui Carolă 
de Z. Boiu, și Peneșă Curcanulă de 
Alexandri: Partea economică: nutrirea 
animaleloră domestice și câtă timpă portă 
animalele agricole. Prețulă 30 cr.

9) . Calendarulu Aurorei pe anulă 
visectă 1892. Editura tipografiei Aurora 
A. Todorană Gherla 1891. 8° mare 63 
p. Pe cuvertă nu se arată, din ce ană 
apare. Conține portretele metropolitului 
Șuluță și ală lui Eminescu, der fără niol 
ună textă, ceea ce n’are înțelesă. Partea 
literară interesantă: Vuța mamei,novelă 
poporală de V. R. Buticescu; Muntele 
păcatului, tradițiune de G. Simu; Fan- 
tdmă, o schiță; Crăciunulă săracului din 
„G. Tr." ; Clopoțelulă, poesiă de C. Mo- 
rariu; Pădurea miseriei. Paremi-se, că 
am cetit’o undeva; — Leulă și berbe
cele, fabulă; Jalusia coconului Gligo- 
rache, încă am cetit’o undeva. Urmâză 
apoi anecdote și glume ilustrate. Prețulă 
30 cr.

10) . Calendarulu săteanului pe a. 
1892 Sibiiu. Tiparulă și editura lui W. 
Krafft. 8° 44 p. Estrasă din „Amiculă 
poporului". Anulă I. Prețulă 16 cr.

Iu genere se pote cj.ice, oă calen
daristica nostră lasă multe de dorită. 
Ună oalendară bună ne lipsesce.

Moșulu.

Telegramele „Gaz. Trans/,
(Servioiulă biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 29 Decemvre. Ca
mera deputațiloru va fi închisă în 5 
Ianuarie de cătră Majestatea Saprin- 
tr'unu discursă ală tronului. Două 

4ile după aceea voră urma conscrie- 
rea alegeriloru, cari voră începe în 
38 Ianuarie. Noua cameră va fi. 
deschisă de Majestatea Sa în ÎS 
Februarie printr’unu discursfi alu 
tronului.

Cracovia, 29 Februarie. Din 
Varșovia sosescu necontenită soiri 
despre descoperirea unei societăți 
secrete în contra Țarului. S’au 
făcutu multe arestări.

Parisu, 29 Decemvre. La în- 
terpelațiunea deputatului Mille- 
voye privitore la espulsarea <Ța‘ 
ristului Chadourne din Bulgaria, 
declară Ribot, că Francia trebue 
se primescă satisfacțiune și decă 
va cere necesitatea, va procede 
fără precipitare, der și fără slă
biciune.

Londra, 29 Decemvre. Princi
pele de Schleswig-Holstein a fostă 
vătematu la ochi printr’o împuș
cătură.

DIVERSE.
Unu rămășagd interesanta. Se scrie 

din Petersburgă : O prinsdre interesantă 
făcută acum trei an! de dnii I. și S., 
doi oetățenl aci, s’a decisă cailele treoute 
în favârea celui dintâiu. I. susține oă o 
hârtiă de 5 ruble, pe care o va cheltui 
undeva, va ajunge din întâmplare pănă 
în trei ani, 6r în manile lui. S. susținu, 
că acâsta e imposibilă și se prinse pe 
o miiă de ruble. I. primi priusdrea. Tre
cuse de atunci ună ană, doi. In timpulă 
acesta I... călători prin Rusia în afaceri 
de oomerciu; mulțl bani trecuseră prin 
mânile lui, der bancnota nu mai eșia la 
ivelă. Se apropia deja luna lui Mai, ul- 
timulă termenă când I, trebuia seu să 
plătescă o miiă de ruble, seu să dea peste 
cele 5 ruble ce cheltuise. I. propuse 
atunci prietenului său să prelungâscă 
acestă termenă pănă la Ianuarie 1892; 
ca schimbă se obligă să plătescă atunci 
1200 de ruble, dâcă nu-i cade în mână 
bancnota cheltuită acum trei ani. S. 
primi. • La 4 c. cei doi prietini ședeau 
într’ună restaurantă din Petersburgă și 
plata socotelei se dădu ohelnerului, 4®ce 
ruble, și se căpăta restă o’banonotă de 
5 ruble și oeva mărunțișl. I. cerceta nu- 
mărulă bancnotei și.... constată că e 
aceea pe care o cheltuise acum trei ani. 
Elă câștigă astfelă 1200 ruble dela prie- 
tinulă său.

Unu culegetorfi-tipografu, care întrece 
în iuțelă totă, oe s’a văcjută pănă acuma, 
s’a ivită în Atlanta, Statele-Uuite. Elă 
se numesce Carol Thompson, abia în 
vârstă de 20 ani. Elă a culesă în timpă 
de trei ore numărulă respectabilă de 
6800 litere nonpareille. — Ună altă cu- 
legătoră s’a ivită în Blairstown, în Pen- 
sylvania, care culege în timpă de 4 ore 
7987 litere și nu face deoâtă 11 greșeli. 
— Ună ală treilea culegătoră, James 
Leonard, din New-Orleans, culese pe 
rândă, câte șepte ore pe 4b în cel® 6 
4ile ale săptămânei 102,800 litere, adecă 
17.133 litere pe 4b er 2447 pe 6ră. Lefa, 
lui săptămânală e de 46 dolari, aprdpe 
233 lei.

Miirsiilii pieței Brașovn
din 2) Decemvre st. n. 1891.

îancnote românescl Oump . 9 26 Vend. 9.30
Argintă românescă „ 9.20 n 9.25
tfapoleon-d’orl - - „ 9.30 M 9.33
■lire turcescl - - „ 10.58 n 10.63
lnperiadl .... n 9.58 n 9 63
ul alb ini .... „ 5.45 n 5.50
Leris, tone. „Albina11 6°/n

n n „ 57o n —.= n
liable rusescl - • • „112, n 113.50
Orei germane' - - „ 57.40 n 57.80
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cnrsulu la bursa din Viena
din 28 Decemvre a. c. 1891

*£«nta de aurii 4°/n • - - - • 106 40
B*nta  de hârtiă 5°/0 - 101.70
împrumutul ii căiloră ferate ungare

aură 117.50
dto argintă • 98.35

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 113.70

Amortisarea datoriei câiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] —.

Amort isarea datoriei c&iloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) —.—

Bonuri rurale-ungare ... - 91.—
Bonuri croato-slavone - - 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - - —.—
Imprumutulă ou premiulă ungurescă 137.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului • 130.—
Benta de hârtiă austriacă 92.80
Benta de argintă austriacă - - • - 92 40
Benta de aură austriacă • ■■ 109.15
LosurI din 1860 .............................. 138.—
Galbeni împărătesei • - - . • - 5.58
Napoleon-d’orI - - 9.34’/,
Mărci luO împ. germane • • 57 95
Londra 10 Livres sterlings - • 117.80

Nr. 16697—1891 740,3-1

PUBLICAȚIUNE 
referitore la incassarea dărei pentru 

câni pro 1892.
De vreme ce, în sensulă ordinațiunei 

Ilustrităței Sale d-lui subcomite și con
silieră reg. Iuliu de Boli ddto Brașovă 
în 3 Iunie a. c. Nru 6298 și în sensulă 
publicațiunei subscrisului magistrată din 
24 Iunie a. c. Nru 8167, disposițiunile 
noului stătută pentru ținerea câniloră, 
cari se estindă asupra quoteloră dărei 
pentru câni, întră în puterea de dreptă 
cu 1 Ianuarie 1892, se aduce prin acesta 
la ounoscința publică, cumcă validitatea 
statului de câni de facto valabilă, espiră 
cu 31 Decemvre a. c., procurâudu-se, 
încependă cu 2 Ianuarie 1892, dela ofi- 
ciolatulă orășenesoă de dare mărcile pen

tru câni, cari suntă valabile pro 1892.
Darea de oânl, carea are să se plă- 

tescă cu ocasiunea procurărei mărciloră 
pentru întregulă ană pentru fiăcare câne, 
care a trecută peste etatea de 3 luni 
conține:

a) pentru fiăcare câne de luxă, care 
se ține numai pentru plăcere — între 
aceștia se subsumeză și ogarii și cânii 
de măcelari — suma de 8 fi.;

b) pentru fiecare câne de venată, 
în casă când posesorulă cânelui este 
provedută cu o cartă de venată, 1 fi; la 
casă contrară însă: 8 fi. v. a.

c) pentru fiecare câne de casă me
nită pentru pază seu pentru fiecare câne 
pentru oi 1 fi.

In intravilană este pentru fiăcare 
câne de casă seu de oi, în estravilană 
pentru 2 oânl de casă seu pentru 2 
câni ținuți la o turmă, în fine pentru 
3 câni, cari se țină la turme aflătâre pe 
munți seu în păduri — de a se plăti 
1 fl.

Ca astfelă de câni suntă de a se 
considera numai acei câni, cari ser- 
vescă anume pentru paza casei seau a 
turmei, și cari nu aparțină speciei oă- 
loră de luxă seu de venată.

Fiecare câne de curte său turmă, 
care se află peste numărulă amintită 
prescrisă, este supusă dărei câniloră de 
luxă, 8 fl.

Cânii streiniloră se supună dărei nu
mai atunci, când streinii locuescă pe te- 
ritorulă orășenescă mai multă decătă 8 
dile.

Câni neprovăduțl cu mărcile vala
bile, se vorh ucide, încependă ou 11 Ia
nuarie 1892, de cătră călău.

Se observă în fine, cumcă statutele 
ținerei câniloră se află la ofîciulă oră
șenescă de dare și se potă procura per 
esemplară cu 10 cr.

Brașovă, 24 Deoemvre 1892.

PUBLICAȚIUNE.

C
Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 

cunoscută prin acesta, ca are

<>

a

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Pitești*'  
Bugeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loru în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Bomâne, Serviciulu P. la Bucu
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loră 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloru 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru informațiunî mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

724-18.

nou cu ară- 
exactă și anexându documentele

a

Se
(te

ea

vorfi
Intre-

ala

pe liniileorientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891
Budapesta—Bredealu Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-inica—Sibiiu

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
aocele- 

ratu

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele- _ 
rată persân-

Trenă 
de

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mez3-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Oiuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu j

Apahida 
Ghiriș 
Ouoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

I
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole
Sighișora
Hașfalău 
Homorodă

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Augustină 6.10
Apața 6.41
Feldidra 7.17 Tren de
„ - 1 8.- persâne
Brașovu < 11.-
Timișă 2.41
Predeală 3.26
Bucuresci 9.50

5.50
9.22 .

11.53 :
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

*
5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci
Predealu
Timișă
Brașovu J 

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

J 
I

Aiudă' 
Vințul de 
Uiora 
Ouoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Oiucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

sus

P. Ladâny 
Szolnok 

g'gijBudapesta

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branioica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

II. 14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
III. 53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. por.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușu 
■gjSO Alba-Iulia 
1.05 V'inț. de josă 

Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicioa
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu

5.24
5.46
5.57
6.191
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

"6D5

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53i
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșamică 
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-iuica
Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu ■ 
Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu
Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Simeria (Piski) Betroșeui || Petroșcni-Siineria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Orivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Simeria (Piski)—Hunedora

Mureșu-I/udoșu—Bistrița | Bistrița—Itffureșu-ILudoșu

M urășă-Ludoșă . . 
Țagu-Budatelioă . .
Bistrița...................

4.—| Bistrița...................
6.481 Țagu-Budctelioă . .
9.59| Murășă-Ludoșă . .

Țagu-Budctelioă . . .

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)
Oerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Brașov 
Zernesci

AradA—Timișora | Timișora—Aradu
Aradă
Vinga
Timișora

*"6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda || Turda-Ghirișfz
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2<
Turda C.22 12. ZZ 1. 12.18.08 10.55 4.— 10.441

lol Turda I 4.5ol
.4] Ghirișu | 5.10|

4.50 9.30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10

Sigliișora—Odorlteiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișdra. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Hunedora
Oerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.—
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Kernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

SfiernescB—Brașov
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—Cii.-Vașarlaeiw.

1.16
4.15
7.21

Careii-mari—Zelău || ®elâu—Careii-mari

Brașovu
Uzonă 
S.-Georgiu 
C.-Vașarhein

8.30
9.43

10.23
12.46

3.10
5.23
5.03
7.20|

Careii-marI 
Zelău. .

5.501 Zelău . .
11.—ll Careii-marI

1.56
6.48

CI».-Vașarlieiw—Brașov.

Nota: Nn mA încuriiadrațl cu linii grăse însemneză 6rele de n6pte.

Ch.Vașarhefu) TOO
S.-Georgiu 
Uzonă 
Brașovă

6.32
7.00
8.08

2.45
5.17
5.45
6 53

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Brașovă.


