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Nou abonamentil
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe nnft nou 

abonametîWi. la care învitămfl pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuiri Abonamentului:J
Pentru Austro-UiBgaria:

pe trei luni 3 fl. 
» ș^se ,, 6 ,,
„ unu anii 12 ,,

Pentru România. și străinătate:
pe trei luni 10 franol 
» ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se pdte face mai ușoră și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponă numărulfi fâșiei sub care 
au primită d’arulu*

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

Administrațiunea.

Brașovii 26 Martie 1886.
ErI, în cjiua de Blagoveștenii, Grecii au 

serbată aniversarea revoluțiunei dela 1821. Se 
împliniră adecă erl 65 ani, de când a isbucnitu 
în Morea revoluțiunea, ce a fostă pregătită cu 
mulțl ani înainte de renumita „Eteriă," și de 
când Todoră Colocotronis și Petru Mavromicha 
lis au formată primulă guvernă provisoriu în Ca- 
lamata. Așa s’a începută atunci lupta pentru 
liberarea Greciei, care gemea sub jugulă pașa- 
leloră turcescl, lupta pentru independență, ce s’a 
terminată la 1828 cu totala isbândă a Greciloru.

Nu-i mirare, că, în disposiția suflet^scă în 
care se află Grecii tocmai acuma, serbarea de 
erl a luată caracterulă unei colosale demonstra- 
țiunl de rSsboiu. Firulă telegrafică ne comunică 
că poporațiunea Atenei încununândă în modă 
serbătorescă busturile eroiloră libertății grece a 
strigată din (jeci de mii de glasuri: la luptă con
tra Turcului, contra vechiului asupritoră și duș
mană !

La 1821 era marea sete de libertate și de 
Independență, ce însuflețea inimile poporului ve- 
chei Elade. Astăcjl același poporă se înflăcărezi 
pentru gloria și v^tja Greciei. De sigură că en- 
tusiasmulă de atjl nu se manifestă nici pe de
parte cu acea putere elementară, ca înainte cu 
65 ani, der Grecii atâta și-au totă (j’sh în tim- 
pulă din urmă, că trebue să se bată cu Turcii, 
și guvernulă loră cu necurmatele lui pregătiri de 
răsboiă i-a jidărită atâtă de multă, încâtă atji 
t6te amenințările puteriloră cu blocada și cu ul- 
timatulă mai cit nu voră fi în stare a-i liniști.

Temerile esprimațe din mai multe părți, că 
Grecia va trage o dungă peste socotăla puteri
loră, cari încă și acjl se mai laudă cu „unitatea41 
loră, pară a se împlini. Frumdsă „unitate" și 
înțelegere pentru „susținerea păcii", decă mai în 
același timpă, când într’o parte a peninsulei bal
canice se încheiă o pace „fără amiciția" în par
tea opusă a aceleași peninsule se începe ună nou 
răsboiu 1

De se va adeveri scirea ce-o primesce „Co
respondența politică" din Constantinopolă, că co
mandanții turcescl dela graniță au primită ordi- 
nulă să ia ofensiva îndată-ce voră observa cea 
mai mică mișcare ostilă a trupeloră grecescl, a- 
t.uncl în adevără că ne aflămă în ajunulu unui 
nou răsboiă, care pdte fi chiar începutulă mare- 
loră încurcături, ce se așteptă de atâta timpă.

Pre când puterile europene concentrdză totă 
mai multe corăbii în Sudâ-Bai, cu scopă, se (lice, 
Bpre a pute esecuta o blocadă, la casă când 
Grecia nu ar vrd să se supună ultimatului loră, 

pe atunci camera din Atena discută nisce pro
iecte de lege, ce i le-a presintată cabinetulu De- 
lyannis și cari n’au altă scopă decâtu a face 
posibilă Greciei de a-și țină armata mai multă 
vreme pe picioru de răsboiu, mărindă contingen- 
tulă ei. Asemeni proiecte sunt de pildă: în
mulțirea bancnoteloră cu cursă forțată, înmulțirea 
cadreloru armatei și ale marinei ș. a.

Nu credemă că este numai întâmplare, dâcă 
în același timpă, în care se petrecu aceste lu
cruri, puterile se adună în conferență la Con- 
stantinopolu și trecu simplu la ordinea (Jilei peste 
oposițiunea prințului Alexandru, subscriindu pro- 
tocolulu, ce stabilesce numirea numai pe cinci 
ani a principelui Bulgariei ca guvernoru ală Ru- 
meliei orientale, sub modalitățile cunoscute.

E mai multă ca probabilă că prințulă Alec- 
sandru nu va ceda de btlnă voiă presiunei pu
teriloră avendă pe partea sa și poporațiunea 
rumeliotă. Probabilă, că acdsta oposițiă va nasce 
tulburări în Rumelia. Atunci Rusia va între
buința ocasiunea spre a trimete trupe în Bulga
ria și cine scie ddcă acestă plană nu stă în le
gătură cu viitorulă răsboiu turco-grecescă!

Desbaterile asupra legii comunale.
Sâmbătă în 3 Aprilie n. s’a începută în camera de- 

putațiloră din Pesta desbaterea generală asupra proiec
tului de lege comunală, care n’are altă scopă decâlă a 
întări despotismulă guvernului.

Raportorul^ Alexandru Darday cjice că acăstă lege 
umple golurile legii municipale și de aceea recornăndă 
proiectulă a fi primită ca basă a desbaterii speciale.

Bela Grunwald (jice, că acestă proiectă nu e me
nită a sana relele observate în viăța practică a ordine: 
comunale. Nu’i vorbă, proiectulă conține disposițiuni mai 
precise și amăsurate scopului cu privire la organisarea 
comuneloră. Numirea căpitanului orășenescă e nece
sară ; din contră pentru libertatea alegerii celorlalți mem
bri din fruntea comunei trebue să se dea garanții. Dis- 
posițiunile necesare pentru controlulă economiei comu
nale se cuprindă în proiectă, de aceea oposițiunea mo
derată va primi proiectulă, decă se voră face modificările 
necesare aceloră disposițiuni ce nu suntă necesare și 
corăspuntjăiăre. Suntă în proiectă disposițiuni, care res- 
trîngă libertatea administrațiunei comunale. Gerculă de 
putere a fișpanului se eslinde, fără să fiă nevoiă, și asu
pra ocârmuirei comunale; pe lângă cele șăse organe 
controlătăre, ce se află în orașe cu magistrată regulată, 
mai vine fișpanu'ă ca ală șăptelea. Superfluu e și aceea, 
ca în cașuri de litigiu, ce privescă alegerea representanței 
comunale, pe viitoră să decidă ministrulă de interne în 
ultima instanță. Oratorulă combate și disposițiunea 
aceea, care permite municipiului ună amestecă sub tit- 
l<ilă siguranței publice și a administrațiunei. Ună rău 
principală ală proiectului e, că nu ține nici o să nă de 
diferința între orașele cu magistrată regulată și între co
mune. Asta dovedesce, că actualulă ministru-președinte 
n’are nici ună simță pentru interesele orășenescl, pe când 
în 1870 elă a fostă, care cerea, ca orașele libere regescl 
se fiă tractate într’o lege separată. Elă le a supusă acum 
acelorași norme de dreptă ca și pe comitatele și pe o- 
rașele cu magistrată regulată, acelorași norme de dreptă 
ca și pe comunele. De aci urmăză, că orașele se’mpe- 
decă în desvoltarea loră naturală. Ministrulă s’a pusă 
pe basa purei teorii, ceea ce impută elă oposițiunii. Mij- 
lăcele pentru esecutarea cu efectă a legii nu se vădă 
nicăirl.

Juliu Justh face următărea propunere: Deărece 
proiectulă de lege comunală, ca și cea municipală, res- 
trînge autonomia și introduce cea mai aprigă centralisare, 
și deărece nouăle disposițiuni suntă lanțuri pentru auto
nomia comunală, camera să hotărască: proiectulă de 
lege comunală nu se primesce ca basa a desbaterei spe
ciale și ministrulă de interne se avisăză, să presente 
ună proiectă de lege, care, menținendă dreptuiă d'a se 
administra comunele de sine, să dea guvernului, respec
tive municipieloră cu privire la afacerile interne ale co

muneloră numai ună dreptă de supraveghiare și con
trolare.

Ministrulă-președinfe Tisza cjice, că legea n’are 
intențiunea corteșirei (Contradicerl în stânga). Nici ună 
funcționară nu s’a persecutată pentru credințele sale de 
partidă. Administrațiunea părintăseă e o ideă fărte fru- 
m6să, dăr numai guvernele absolute obiclnuescă a o pre
tinde pentru sine; forma de regimă constituțională, 
nu pote avea ca însușire o epitropie ce se’n- 
crede numai proprieloră sale vederi. Ambii ora
tori au combătută disposițiunea, ca în anumite cașuri 
chiar și acolo, unde nu e casă de apelațiune, fișpanulă 
să aibă dreptuiă, a arăta ministrului de interne afacerea 
pentru ca s’o revisuiăscă. Dăcă în acestă casă minis
trulă de interne ar ave dreptuiă să modifice o hotărîre, 
s’ar pute adresa în ministeră plângere asupra centrali- 
sării puterii. De drece însă ministerulă în cașuri de ire
gularități în afaceri electorale și pentru ilegalități în alte 
cașuri are numai dreptuiă d’a anula hotărirea și d’a avisa 
pe respectivii să ia o decisiune nouă, atunci acestă plân
gere nu e întemeiată. Acăslă disposițiune scutesce pe 
singuratici de nedreptăți, ce se potă comite în pro
vincia din parțialitate seu din alte temeiuri, scutesce pe 
celă slabă de celă tare. Dreptuiă de candidare are 
scopulă d’a se alege în ori ce comună aceia (notarulă 
și primarulă comunei,) dela cari atârnă esecutarea legii. 
Cu alegerea nețărmurită de pănă acum a notarului s’au 
ruinată cele mai multe comune, pentru că notarii n’au 
îngrijită de ele. Disposițiunea d’a se secvejtra în anu
mite cașuri averea comuneloră este necondiționată nece
sară. Au fostă cașuri când trebuia să le secvestreză, 
dăr n’aveam lege. Bună e și disposițiunea, care dă 
municipiului dreptuiă d’a anula statutele nelegale său 
contrare interesului comunei. Deplină îndreptățită și 
necesară este disposițiunea, ca representanța comunală 
să se disolve periodică de ministeră. Asta nu e volniciă 
ministerială, de ărece disolvarea se face la propunerea 
comisiunei municipale. Aci trebue să întrebă, cum totă 
ce servesce la succesulă activității puterii statului se 
atacă' ca o disposițiune ce duce la tirăniă? Oratorulă 
respinge imputarea, că n’are simță pentru desvoltarea 
orașeloră, deărece elă îșl cunăsce mai bine intențiunile. 
Elă e amică ală desvoltării orașeloră, dăr acâsta nu se 
p6te ajunge, decă le isolămă, decă inleresulă orașeloră 
îlă opunemă interesului comitatului și statului, ci dăcă 
le aducemă în cadrulă statului și se silescă înăuntrulă 
aceluia a șl promova interesele. Elă respinge moțiunea 
și răgă camera a primi proiectulă de lege.

_________ (Va urmâ.)

Inv&țămentulil în Austria.
Cu ocasiunea desbaterei budgetului pentru 

culte și instrucțiune în camera deputațiloră din 
Viena, actualuliî ministru de instrucțiune Dr. 
Gautsch a făcută unele enunciațiunl impor
tante. din cari putemfl vedd în ce direcțiune plu- 
tesce acji învățămentulă în partea de dincolo a 
monarchiei și putemă face și asemănări între Cis- 
și Translaitania.

îndată la începutulu discusiunei ministrulă 
de instrucțiune Dr. Gautsch, în fața acusațiu- 
niloră Ndmțului centralistă Dr. Fuss, că guver- 
nulă ar restrînge cerculă de libertate ală instruc- 
țiunei în scdlele germane, s’a semțită îndemnată 
a face următdrea importantă declarare:

>Domniloră, Eu cunoscă la noi numai o singură 
scălă, acâsta e scăla austriacă (Aplause In drăpta) 
Domniloră, sunt convinsă că scăla la noi în Austria tre
bue să fiă astfelă întocmită, ca să se pdtă folosi de ea 
ori și care cetățână în egală mesură. Eu cunoscă apa- 
dâr numai o șcălă în acestă sensă, și chiar de ași avă 
puterea ai da o altă formă, totuși n’așl întocmi-o nici
odată așa cum doresce deputatulă dela Troppau. Eu 
credă din conlră, că scola niciodată nu trebue se fiă în
tocmită esclusivil după dorințele uneia său a celeilalte 
partide politice. (Bravo 1 bravo 1 în drăpta). Scăla aus
triacă, după a mea părere, are chiămarea de a răspândi 
cultura și educațiunea câtă mai multă In tăie stratele
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poporațiunei, ea are chiămarea să îngrijâscă, ca fiecare 
din multele națiuni, ce locuescu în patria nistră, se 'și 
afie întrensa desvoltarea naționalității sale și cu acesta si 
instrucțiunea în limba sa națională. (Bravo! bravo I în 
drâpta). Dâr nu-i destulă cu atâta, scâla austriacă are 
și sânta problemă, de a cultiva sâmțulă patriotică ala 
tinerimei (aplause în drâpta), acelă patriotism^ austriac", 
despre care tâte popârele au dată probe în Z*le bune ca 
și în cjile rele. (Aplause în drâpta).

In (Jiua următdre ministrulfi de instrucțiune 
Dr. Gautsch șl-a desvoltată părerea cu privire 
la învățământultî secundară. Eată ce 4*se 
nistrulă între altele:

„Permiteți-ml, ca, in calitatea mea de șefă ală ad- 
ministrațiunii instrucțiunii publice, să declară cu acestă 
ocasiune, fără a jigni universitățile și fără a desconsidera 
însemnătatea generală a scâleloră poporale, că după a 
mea convingere viitorulă întregei nâstre instrucțiuni mai 
înalte atărnă numai și numai dela lucrarea ce să face în 
gimnasii. Acâsta este o lucrare grea și plină de res
ponsabilitate 1

„Mulțl bărbați chemați să lucreze în scălele medii 
spună cu glasă mare, că multe suntă de îndreptată. Nu 
se pâle nega — și eu am amintită acâsta mai nainte, — 
că resultatulă nu este acela, pe care-Iă dorescă eu, îla 
dorescă învățătorii și d-vâsfră și pe care trebue să-lă 
dorâscă tâtă opiniunea publică împreună cu noi. Asta îșl 
are căușele sale deosebite. La prima vedere s’ar păre, 
că scăderile le pricinuescă bărbații chemați să propună 
în gimnasii.

„Nu, d-loră, causa e cu totulă aiurea; ea consistă 
în aceea, că gimnasiulă nu mai are astăzi posițiunea de 
odiniâră. Odinioră, amă pută (Jiee, înainte cu 50 de ani, 
se putea (Jice, că gimnasiulă representă acea măsură de 
cultură generală, ce o putemă cere pentru o posițiune 
mai înaltă socială. Cu toții scițl câtă de mari preten- 
siunl face viăța, face societatea individului. Scițl, d-loră, 
că afară de acele obiecte, cari suntă însemnate în pla- 
nulă de învățămentă ală gimnasiiloră, mai suntă încă o 
mulțime de lucruri, cari trebuescă cunoscute, și că pe 
fiecare individa, care sâmte ici colo o lacună în cultura 
sa, acăstă lacună îlă împedecă fărte. Aceste lucruri suntă 
limbile, esercițiile gimnastice, artele frumăse și multe 
altele.

AsfătJI se cere cu deosebire cunoscința limbiloră 
moderne; pe acestea însă nu le învață gimnasiulă. Eu 
nu sunt admirătorulă acelei instrucțiuni laterale, ce se 
predă la cele mai multe șcâle medii în limbile moderne, 
— asta o spună francă (Bravo I) Nu voiu să atingă pe 
profesori, dăi®ună lucru e sigură: Multă nu se câștigă, 
celă puțină nu se câștigă, aceea, ca celă ce a învățată 
de pildă optă ani franțusesce în gimnasiu, să și vorbăscă 
acăstă limbă. (Fărte bine!) Pentru acâsta trebue să se 
procure timpa și spațiu. Mai vine în?ă ună momenlă, 
care de regulă să trece cu vederea. Totdâuna ne închi- 
puimă ună gimnasiu normală, unde pe lângă limba de 
instrucțiune nu se mai propune nici una din limbile vor
bite în Austria. Insă mai avemă o mulțime de scâle 
medii, unde condițiunile nu suntă așa de plăcute și de 
norocâse, ca la noi în Viena, unde limba germană, care 
e și limba mea maternă, se învață în acelașă timpă ca 
limbă de propunere. Lucrulă stă cu totulă altfelă, En 
vedeți în Dalmația, câte limbi aveți d-vâstră în acea țâră? 
(De sigură nu mai multe ca în Ungaria, și în Transilva
nia ! Red. Gaz.) Și priviți la Boemia. Când am fostă 
în Praga, m’am convinsă, că în unele gimnasii — și a- 
mintescă cu deosebire gimnasiile cu limba de propunere

cehică, unde am asistată la instrucțiunea limbei germane, 
fiindcă din lipsa cunoscinței de limbă nu-mi fă cu pu
tință a urmări celelalte obiecte — clasele erau pline și 
mai toți școlarii erau de față la acăstă instrucțiune.

Dâcă D-vâstră ați adauge la planulă normală de 
învățămăntă ârele pentru învățarea unei a doua său chiar 
a treia limbă, care nu este limbă de propunere, veți că
păta ună plană de lnvățămăntă infiorăloră. Omenii o- 
biclnuescă a-șl face socotăla, pornindă din puuctulă de 
vedere, ceea ce și este corectă, că (|iua are 24 de âre 
și ăr\ calculăză: atâtea âre la șeâlă, 2 ăre pentru pre
umblare, 1 6ră pentru mâncare, atâta timpă pentru îm
brăcată, atâta pentru facerea temeloră etc., mai remâne 
atâta timpă pentru piano și pentru francesa (Ilaritate). Asta-i 
fărte frumosă și până la ună gradă ăre-care se păte și 
esecuta, însă — dacă e undeva cu putință — e cu pu
tință numai într’ună institută de crescere, unde tâtă 
viăța este întocmită în aceslă sensă, unde mereu întră 
în serviciu persăne nouă și Zorescă fără milă, ca fiecare 
minută din (Ji să se folosăscă conformă planului. Cu 
totulă altfelă stă trăba in familiă, care, chiar de-ar duce 
o viăță regulată, totuși are multe pedicl. Eu nu mă nu
mără între aceia, cari țină contă de părinții ce umblă 
după plăceri și petreceri. Eu mă gândescă la acei pă 
rințl, cari cu seriositate se dedică crescerei copiiloră loră, 
părinți, cari afară de ărele loră de lucru se ocupă în tim- 
pulă ce le-a mai rămasă, cu crescerea copiiloră. Atunci 
însă de sigură socotăla aceea nu mai ese.

„Dâcă este, ca să-mi preciseză vederile mele și îmi 
veți permite a nu mă dimite în amănunte, fiind-că multă 
o să mai trâcă, pănă ce se va vorbi cuvântulă din urmă 
în acăstă luptă, aș indica numai următârele: Am cJisO 
deja mai’nainte, că abiturienții (bacalaurenții) nu trebue 
se scie mai puțină ca pănă acuma. Eu mergă mai de
parte. Povara, ce esistă acuma, trebue împărțită altfelă, 
căci numai pe cale aritmetică nu se păte construi ună 
plană de învățământă. Dâcă întrebați pe profesorulă A, 
pe B și pe G, câte ore ’țl trebuescă d-tale? fie-care va 
arăta după a sa bună consciință numărulă ăreloră. E1Q 
are dreptate, ’i trebuescă atâtea ăre, pentru a ajunge 
inta prescrisă, însă d-văstră veți primi o c'fră, care pen

tru copiii de nouă său Zece ani 6 absolută prâ mare. 
)âcă însă cu tâte acestea voimă a ajunge scopulă pro
pusă, dâcă au să se Introducă ușurări — și eu am aci 
în vedere cele mai de josă classe — atunci trebue să 
acemă una și cu acăsta mă temă a stârni neplăcerea 

în cercuri mai estinse: atunci trebue să intercalămă ală 
nouălea ană gimnasială! Mărturisescă sinceră șî 
nici căo tăinuescă, că- mă ocupă seriosă cu acâsta- 
Multa voci se voră ridica în contra, o concedă. Insă eu 
în Austria am ună faptă pentru mine, la care mă polă 
provoca. Când s’a organisată șcăla reală la noi, ea avea 
cum se scie, abia șâse clase. Intr’o Z< se adause classa 
a șâptea. Și merge fărte bine; âr’ când acăstă șeălă va 
căpăta și a opta clasă, va merge și mai bine. Acum nu 
potă (Jice alta decâlă: Voiu să aducă o ușurare; dorescă 
acăsta mai’nainte de tâte pentru vârsta fragedă a băe- 
iloră în clasele cele mai de josă. Aici este ușura
rea mai de lipsă, ca orî-unde; aici se sâmte mai 
tare greutatea planului de învățământă; însă eu trebue 
să ceră și lucrare cinstită — și mai adaugă, grea — 
dtla acea etate, care este mai multă capabilă de lucru, 
adecă dela aceia, cari se află în anulă ală șăpte-spre- 
cjecelea, optă-spre-cjecelea și ală nouă-spre-(Jecelea ală 
etății. Păte și în ală douăzecilea! Și pentru ce Qtcâ 
în ală două zecilea? Pentru că cu acăsta viu să vor- 
jescă despre altă punctă, despre o instituțiune, ce e

sistă în timpulă de față, care încă nu sunt în stare a o 
aproba pe deplină. Precum scițl, d-Ioră, esistă ordo
nanța, că împlinindă băătulă anulă ală nouălea ală etă
ții sale e de ajunsă spre a fi primită intr’o șeălă me- 
diă (secundară). Mie mi se pare acăsta pră timpuriu, 
și am intențiunea să fixeză ca verstă minimală pentru 
intrarea în șcălele medii dece ani împliniți! (Aplause).

(Va urma).

SOIRILE PILEI.
Ca mâne va ajunge Ungaria o Palestina jidovâscă. 

Cartierulă ală șăpteiea ală capitalei ungurescl, Elisa- 
bethstadt, numeră aprăpe 25,000 Evrei, câți suntă în Pa
lestina; în interiorulă orașului și în Leopoldstadt suntă 
câți în intregă Ierusalimul^. Ațâți Evrei câți se află în 
Anglia, Spania, Belgia și Portugalia la ună locă luațl, 
trăescă numai în Pesta. Austro-Ungaria are 1,644,000 
locuitori Jidani — numai Rusia o întrece — cu vr’o 200,000 
suflete mai multă ca tăte celelalte state europene la ună 
locă. Numărulă creștiniloră în Ungaria și Ardeală la 
ună locă a crescută în 11 ani numai cu 84,883 suflete; 
jidovimea a crescută cu 82,444 suflete. Capitala jido- 
vismului modernă este capitala statului ungurescă, Buda
pesta! Etă ună isvoră nesecabilă pentru întărirea ele
mentului „patriotică." Ca mâne o ordinațiune ministe
rială va introduce pentru toți patrioții — circumcisiunea.

—x—
Ministru de interne ungurescă a adresată jurisdic- 

țiuniloră o ordinațiune, ca tăte autoritățile și oficiele, 
care se bucură de scutirea portului, și anume primări
ile comunale în viitoră scrisorile și pachetele oficiale să 
le adreseze în limba statului. Ordinațiunea privesce nu
mai scrisorile și pachetele autoritățilorti și oficieloră in
digene. Pretextulă e, că se ’ntârcjHâ și nu se păte con
trola scutirea de portă. — Vorbă să fiă! E o nouă is
pravă a maghiarisării — scrisoriloră și pacheteloră.

—x—
„România" află, că d. Porcius, botanistă și mem

bru ală Academiei române, n’a putută merge Ia Bucu
rești să ia parte la lucrările doctului corpă, din causă 
că cerândă pașaportă pentru România, autoritățile ungu
rescl au refusată să i-lă libereze. De o fi adevărată, 
apoi „patrioții" și-au dată ună nou testimoniu de slă
biciune.

—x—
In pusta estremă Mantelek din comitatulă Pestei 

s’a ivită între boi arsura de splină.
—x—

Ministru de finance ungurescă a adresată comisiu- 
nei administrative a comitatului Timișiu ună rescriptă, 
ca să nu acârde prelungirea terminului generală cerută 
pentru încasarea dăriloră, dâr avândă în vedere starea 
strimtorală a poporațiunei comitatului, să acorde singu- 
raticiloră la cerere motivată o amânare pănă la finele 
lui țuliu. — Scimă că mulțl Români nu se voră bucura 
de acâstă favâre, dâcă e vorba de „singuratici" și de 
,motive."

—x—
Celoră două comune cu același nume Presaca, din 

comitatulă Albei de josă, li s’au tradusă numele româ- 
nescl în unguresce: Presaca Ampoiului în „Ompoly- 
Preszaka," și Presaca Săcașului în „Szâkas-Preszaka." 
Și miaistrulă de interne jură că le-a maghiarisată! Do- 
vâdă că ce’i românescă, românescă trebue să rămână, 
de s’ar frământa Ungurii ori câtă de multă.

FOILETONU.

O privire asupra scrierilorîî poporale.
(Fine.)

Trecemă acum la novela domnului Slavici, numită 
«Pădureanca.» Aci declarămă încă din capulă locului, 
că nu suntemă atâtă de norocoși, din orl-ce punctă de 
vedere vomă apreția cartea.

In novela acăsta (Pădureanca,) cu durere trebue 
să observămă, încă dela începută, că nu găsimă acelă 
metodă de scriere — uniculă corăspunZătoră, — care 
se urmâză de cătră toți scriitorii pedagogi de renume. 
Acestă metodă consistă mai cu sâmă în două puncte 
principale de mânecare: diagnosa și sanarea, a descrie 
adecă — nu in stilă desfrânată, ci în marginile trase 
de principiele pedagogice educative — subiecte cu gru
pele de caractere, ce represintă răulă, vițiulă în lume; 
apoi odată răulă constatată, a căuta să-lă sanămă, ca 
să sanămă și să călăuzimă bine pe cititoră. Cu alte 
cuvinte : vițiulă în luptă cu virtutea, întunereculă cu lu 
mina, adevărulă și dreptatea cu minciuna, principiulă bi
nelui cu principiulă răului, pănă când lumina învinge în
tunereculă, virtutea îșl serbâză triumfuiă său, reversân 
du-șl darurile sale în inima cetitorului, cum se vede 
acâsta într’ună modă pră nimerită în novela localisată 
de d. Petra-Petrescu „Sătulă cu comorile.» Acestă me

todă didactică se mai păte observa încă în câteva scri
eri instructive și educative, cum suntă operile Beniamină 
Franclină, în bucata de citire de tolă potrivită, escelentă 
chiar «Tinărulă îndreptată» de rev. d. Zacharia Boiu 
după Jean Paul etc.

In «Pădureanca/ lasă că subiectulă principală îlă 
formâză o persănă cu morală îndoiâsă ca Simina, me
nită păte d’a satisface pretensiunile desfrânate ori din 
ce parte s’ară ivi ele; dâr autorulă voindă să arate pe
ripețiile vieții, la cari păte fi espusă ună omă și mai 
alesă o femeiă,. deși copiele sale de pe natură dealmin- 
trelea în multe locuri suntă fărte bine alcătuite și deși 
întregii numărulă XIV e o frumăsă copiă de pe natură 
mai alesă la pag. 221 adevărată natură antică, clasică 
romană — a descrisă vițiulă cu colori pră îngrozităre: 
ca mărte, ucideie, înjunghiere, focă, amoră destrăbălată, 
degenerată în bestialitate etc. Novela ne arată — ce e 
dreptă — descrieri de obiceiuri și datini țărănescl, schițe 
istorice, geografice, biografice etc., în(roducendu-ne în 
viâța câmpenâscă a țăranului nostru din giurulă Aradului 
și Bihorului pe timpulă secerișului. Acâsta o face — 
după a năstră părere — pănă la desfrâu ca cum anume 
s’ar fi scrisă pentru populațiile, ce locuescă într’ună 
cuartiră depărtată ală vre-unei cloace mari, vream să 
Zică ală vre-unui orașă mare, unde se adună tolă ce are 
omenirea mai coruptă și mai depravată.

Aici vedemă vițiulă serbândj-șl,orgiile sale în tâte 
variațiunile posibile, pănă ce mârtea intrevine și pune 
capătă unei vieți omenescl pline de miseriă (lorgovană 
și Pupăză,) fără ca să vedemă — ceea ce este lucrulă 
principală — îndreptare spre bine. Cartea lasă pe ce- 
litoră neorientată, âmblândă și stăruindă în calea răului 
fără nici o speranță d’ală îndrepta. Din acestă punctă 
de vedere judecată, cartea nu numai n’are nici o valdre 
sciințifică educativă, dâr credemă, că ea constitue mai 
multă o nenorocire pentru cetitoră. Cine va lua cartea 
în mână se va convinge, că am dreptate. Facemă atentă 
ne cetitoră la paginele: 5—9, 15, 16, 19, 28, 30, 35, 
37, 41 și 42, 45 și 46, 51—53, 61, 77, 85 și 86, 88 și 
89, 91, 94—96, 101 și 102, 104-106, 111,123, 125, 128, 
138 și 139, 148—150, 156—159,164, 170 173, 174—189.

Cu privire Ia cuprinsulă cărții și la stilă facemă 
o observare față cu pag. 5 și 6. Ne trebue cărți cu 
înțeleșii positivă, unde părinții să fiă părinți cu deplină 
autoritate față de copii loră, nu ca Busuiocă față de 
lorgovană. Destulă se luptă scâla cu casa părintâscă. 
Cine n’a fostă învătătoră n’o scie asta. Desfrâulă înfri
coșată, ce lă permită părinții copiiloră, — să facă ce-o 
vrea, — este inimiculă celă mai mare ală scâlei și ală 
educațiunii poporului peste totă. Dâcă l’amă menageată 
pănă acuma din nebăgare de sâmă, nu mai trebue me
nageată pe viitoră.



Nr 70. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Numărulă firmeloră din Pesta, care nu mai potă 
face plăți, e în crescere. încă trei firme au data fali
mente, avândă a suferi perderl mai multă piețe aus- 
triace.

„Journal des Misions catholique•>1■ spune, că la fi
nele lui lanuariu au fosta măcelăriți In Annam 443 de 
creștini.

Nu mai au liniște „patrioții» de fantoma dacoro- 
mânismului. „Bud. Tgbl.« a primită următârea tele
gramă despre .uneltiri dacoromâne'1 In comilatulă Ma
ramureșului: „In urma agitațiunilor^ dacoromâne, ferberea 
în comitată a ajunsă la culme. In Bacica mare, casa unui 
cetățână, care trecea de denunțătoră, s’a subminată cu 
dinamită și prin esplosiunea aceleia s’au țăndărită tâte fe- 
restrile edificiului. Dreptulă de adunare fu suspendată 
prin gendarmeriă. Acele persâne, care au subscrisă pe- 
tițiunea cătră parlamentă pentru a pune stavilă agita- 
țiuniloră dacoromâne, suntă espuse celoră mai cumplite 
vexațiuni și presiuni. Pentru a se pune stavilă acestoră 
stări, a plecată o deputațiune la Pesta,11 Ori că cores
pondentul a băută, înainte d’a telegrafia, vină ungurescă, 
vorba lux „Ellenzek11, și i-a pricinuilă călduri la capă ; ori 
că aceste uneltiri „patriotice11 suntă făcute cu ună anu
mită scopă, negreșită că nu cinstită. Vomă vedea.

—x—
In favârea „reuniunei române de cultură și ajutoră* 

din Pesta s’a întocmită Sâmbătă sera, de cătră Românii 
locuitori acolo, în sala edificiului comunală ună concertă 
împreunată cu danță. Petrecerea, care a avută ună carac- 
teră cu totulă familiară, a fos'ă visitată de ună numă 
roșă publică elegantă. S’a esecutată următorulă pro
gramă: 1) »Terzetto« de Degele Eugenă, cântată pe vi- 
olină de d-lă lână Florianu, pe piano de d-lă Aurelă 
br. de Popu și pe flaută de d-lă T. L. Albini, 2) Con- 
certo 9. de Berlioz, pe violină de d-lă I. Florianu și 
acompaniată pe piană de d-ș6ra Elena Florianu. 3) 
»Grande Fantaisie* de Willmer, pe piană de dșâra Elena 
Floriană. 4) In loculă d-lui Lad. Vuita, care avea să 
esecute două soluri pe voce, a improvisată d-lă I. Ho- 
rianu ună potpouri de cântece românescl și maghiare. 
5) »Ilustrațiune română11 de Karrasz R. K., pe piană de 
d-șâra Elena Florianu. Toți concerfanții au fostă viu 
aplaudați. Tinerimea i a oferită d-șârei Elena Floriană. 
care e o artistă deplină, ună mare și frumosă buchetă. 
Artista a fostă multă aplaudată de publică. După con
certă a urmată danțulă, în sunetele musicei ț:gănescî 
Racz, începfindă cu „Ardeleana.* După pausă tinerii in 
costume naționale sub conducerea d-lui Nicolau Radniană 
au jucată „Călușerulu* și „Bătuta,a care au plăcută 
atâtă de multă, încâtă a trebuită să se repete. La an- 
tâiulă cadrilă au luată parte 53 de părechl. Familiile 
române au fostă t6te de față. Cu ună cuvântă, ni se 
scrie din Pesta, petrecerea a fostă animată, mai alesă 
de cântecele românescl, esecutate în pausă de lăutari, 
și a ținută până în (jorii 4^e’-

—x—
După cum spune „Nemzet,11 se va construi de si

gură o cale ferată secuiască dela Hașfalău prin comita- 
tulă Odârheiu pănă la Ghimeșă.

Sâmbătă a plecată din portulă Galați vaporulă 
»Reca“ ală companiei Lloyd, încărcată cu scânduri, 
grâu și făină de grâu, pentru Conslantinopolă. A mai 
plecată și vasulă de comerciu „Itaca“ încărcată cu ce
reale.

—x—

Astă sâră, MercurI, trupa germană va juca „Die 
Prinzessin von Bagdad11, comediă în trei acte de Alec- 
sandru Dumas. l)-na Hermina Albrecht va juca rolulă 
Lionettei de Hun. — D-na Albrecht dela karlthealer din 
Viena a debutată erl pentru prima âră în »Dama cu 
camelii11 c’ună succesă strălucită, secerândă aplausele 
unanime ale publicului.

—x—
Mâne sără Joi în conferința literară va vorbi d-lă 

profesoră Ilasievicî. ____

O întâmpinare.
In afacerea alegerei de preotă în Hărmană, 

primimă din partea diregătoriei comunale săsescl 
din acâstă comună următârea întâmpinare :

Domnule Redactară 1 In Nr. 36 din „Gazeta Tran
silvaniei11 a apărută ună articula privitoră la alegerea 
făcută deunăzi a unui preotă gr. or. română în comuna 
Hărmană. Intre altele se [afirmă în arliculă, că între 
candidatulă rev. d-nă Dionisiu Nistoră, preotă gr. or. 
în Arpătacă, și intre inteligența dătătâre de tonă a Sa- 
siloră din Hărmană s’ară fi luată ârecare înțelegeri, a- 
măsurată cărora d. Dionisiu Nistoră s’ară fi obligată a 
nu mai cere niciodată dela comuna politică și din cassa 
allodială din Hărmană vre ună ajutoră pentru biserica 
și scâlă gr. or. de aci, în casă când s’ar alege dânsulă. 
Deși munificența comunei politice Hărmană a pusă bise- 
ricele și scâlele aflătâre aci, ale amânduroră confesiuni- 
loră — ev. luth, și gr. or. — înLr’o astfelă de situațiune 
încâtă se speră că mulțl ani nu voră veni în posițiune 
a alerga la ajutorulă allodiului, totuși în interesulă ade
vărului ne simțimă îndemnați a constata cu acâsta în 
publică, că între d-lă Dionisiu Nistoră și între cercurile 
săsescl conducătâre din Hărmană nu s’a încheiată nici 
ună felă de pactă. In timpulă întregei periode a alege
rei din partea d-lui Dionisiu Nistoră și a partisaniloră 
săi (la începută au fostă mai tâte elementele mai inte
ligente și mai avute ale concelățenilotă noștri români) 
nimică nu s’a întâmplată, ce ar fi de natură a compro
mite caracterulă și lealitatea sa. Observarea de mai susă, 
desmințită de noi cu tâtă hotărîrea, nu este nimică alt
ceva, decâtă ună mijlocă de corteșire ală contrariloră săi. 
Atâta e adevărată dealtmintrelea că candidatura d-lui 
Dionisiu Nistoră a fostă întâmpinată din partea Sasiloră 
din Hărmană cu bunăvoință îndreptățită, deârece îlă cu- 
nâscemă, din timpulă când a fostă aci învățătoră popo 
rală, ca p’ună bărbată cultă, fără prejudiții și onestă.

Hărmană, 1 Aprilie 1886.
Petru Wagner, judecâtoră. Mich. Rosenauer, cas- 

sieră. P. Horwath, notară.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,«)

CONSTANTINOPOLtF, 6 Aprilie. — Con
ferința puteriloru a durată trei sferturi de 6ră, a 
decursă fără nici unii incidență. După vorbire» 
obicinuită din partea ministrului de esterne tur- 
cescă Said-pașa, președintele și toți împuterniciții 
au subscrisă protocolul^, care reproduce învoiala 
turco bulgară ce stipulezi numirea prințului bul
gară ca guvernatori generală ală Rumeliei ori
entale pe timpă de cinci ani..

ATENA, 6 Aprilie. — Ședința camerei s’a 
ridicată fără să fi luată vr’o hotărîre. Se pare 
că guvernulă îșl are asigurată maioritatea.—Re
gele deschide atji calea ferată Nauplia-Corintă. 

Cu acâstă ocasiune se aștâptă de o parte mani- 
festațiunl patriotice, de altă parte turburărl.

CONSTANTINOPOLU, 7 Aprilie. — După 
cum anunță „Politische Korrespondenz11, coman
danții turcești dela granițele grecești arii fi primită 
ordinii, ca îndată ce voră observa cea mai mică 
mișcare ostilă din partea Gr stilară, s6 ia imediată 
ofensiva.

BUCURESCÎ, 7 Aprilie. — Soirea „Pester 
Lloyd“-ului: Ambasadorulă austro-ungară a pri
mită din partea cabinetului română comunicarea, 
că România e gata sâ încâpă tractările privitdre 
la încheiarea tractatului de comerță, dâr e posibilă 
că, ținândă sâmă de voința parlamentului, tre- 
bue să respingă provisoriulă peste durata trac
tatului.

CONSTANTINOPOLtF, 7 Aprilie. — Pdrta 
a notificată prințului Bulgariei hotărîrea con
ferinței. Râspunsulă prințului bulgară încă n’a 
sosită.

ATENA, 7 Aprilie. — Erl s’a făcută o 
mare manifestațiune în tavorea r&sboiului contra 
Turciei pe piața lui Jupiter și pe piața Univer
sității. S’au ținută vorbiri, în care s’a accen
tuată necesitatea râsboiului pentru gloria și va^a 
Greciei. In strigările entusiaste ale marei mul
țimi de poporă au fostă încununate busturile 
eroiloră libertății Grregoriakis și Phigas. Pentru 
astă sâră suntă proiectate erașl mamfestațiunl. 

—0—
PESTA, 7 Aprilie, 5 6re săra. — Minis- 

trulă de comerță Szechenyi, răspuntjândă în dietă 
la interpelarea lui Nemenyi în privința conven
ției comerciale, declară următdrele:

Dâcă România ar arăta totă atâta înclinare 
față cu incheiarea convenției ca Austro-Ungaria, 
atunci chiar și o prelungire a actualului tractată 
de comerță peste terminulă espirării nu ar în
tâmpina nici o pedecă.

La casă însă că România nu s’ar învoi la 
acâstă prelungire și și-ar lua refugiulă la mă
suri prohibitive, guvernulă ungurescă va cere 
dela parlamentă plenipotențe spre a face re
torsiune.

Asupra stării actuale a negociăriloră, minis- 
trulă și de aceea nu se p6te pronunța, pentru 
că este posibilă, ca chiar peste câteva ore să se 
schimbe starea lucrului. — Răspunsulu s’a luată 
la cunoscință.

DIVERSE.
Ună telefonă filantropică. — O măsură umanitară 

și telefonică a fosta adoptată în mai multe spitale din 
Statele-U.uite în scopulă de a ameliora sorta nenorociți- 
loră afectați de bâle cantagiâse caii, aflându-să separați 
de cei lalțl bolnavi petrecă timpulă într’o durerâsă sin
gurătate.

S’a instalată în Camera fie-cărui bolnavă ună te- 
lefonă care pernițe a comunica cu rudele și amicii sfii.

** 4c
0 țigancă „nemțoică11. — Ună domnă avă nevoia 

de o slujnică. I se presintă o țigancă.
— Ai mai slujită undeva? Întrebă domnulă.
— Da, am fostă Ia bucăiăriă, în casă, la rufe, mă 

pricepă și la călcată, și am fostă și nemțâică la copii.

Editoră : lacobă Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșiann

Ne trebue mai cu sâmă pentru epoca juneței, 
pentru aceea epocă, când are să se formeze caracterele 
și să se consolideze, — scrieri seriâse de cuprinsă di- 
dactică-sciințifică, pe adevăratele base morale. Pe pag. 
7—9 în »Pădureanca» găsimă ințențiune diavolâscă, imo
rală la culme, pe pag. 15 și 16 cuprinsă încurcată, pe 
pag. 28 necuviință, pe pag. 30 textulă desă repetată. 
,Pâte că e mai bine așa,‘ — mai pe tâte paginile — 
aruncă îndoiâlă și frică în sufletulă tînără, ori îlă face 
să tinetă, la fatalismă; pag. 37 „li era sărită țandăra 
și pace bună,« apoi mai în josă imediată „elă era omă 
cu minte“ etc., denotă lipsă de logică, pag. 45—52 imo
ralitate, pag. 77 moralulă tinerimii în periculă, când 
chiar autoritatea paternă legalisâsă blăstămăția, pag. 85 
și 86 oribilă de spusă, pag. 89 credință deșârtă despre 
viăța de dincolo de mormântă, pag. 91 credință prâstă 
dela ună popă, pag. 94 doctrină falsă, periculâsă, pag. 
95 adio morală! pag. 101—102 Iorgovană, caracteră de 
totă întunecată, pag. 104 miseriă sub demnitatea ome- 
nâscă, pag. 123 contrastă în descrierea caracterului lui 
Iorgovană: mai nainte învăța bine, acum d’odată reese 
că i era prâ grea cartea etc., pag. 125 oribilă de spusă: 
„Simțea în elă, că dâcă Simina i-ar aduce aminte cu 
ună singură semnă măcară de cele petrecute, elă ori 
s’ar tîrî ca atunci nâptea la piciârele ei, ori ar trebui 
să închicjă ochii și s’o omâre.® »Și totuși elă nu pute 
altfelă, îi era peste putință să-și rupă gândulă dela 
dânsa.® Asta nu însemneză educațiune. Comparațiune 
de caractere: Sofronă servitorulă lui Busiocă, omă fără 
carte, să iasă mai bună decâtă Iorgovană celă cu carte; 
atunci de geaba ară mai da părinții pe copii la scâlă, 

că din copii de scâlă esă âmenl ticăloși și din cei ce 
nu umblă la scâlă âmenl harnicl=tablou contimporană, 
pag. 138 și 139 oribilă de spusă, nu e de admisă pe te- 
renulă educativă conformă principieloră pedagogiei moderne.

Acestei novelete i-ar fi mai trebuită, ca ideile se 
fiă și ilustrate, spre a pută fi de totă eschisă din cărțile 
menite să formeze biblioteca poporală; pe pag. 148 oribilă; 
pag. 156 amoră după căpiță, grajdă etc. Ce o fi și asta? 
Pag. 157 și 158 cuprinsă bizară; pe pag. 159—164 nead
misibile— vorbe cu ten lințe m iloneste; pe pag. 170, 171, 
oribilă; pe pag. 173, totă învățături desperate, bolnave, fârte 
periculose pentru tinerime: focă, jafă, omoră, ucidere etc. 
ca Iorgovană pe tată-său, furândă dela mâră, încărcând 
la socoteala morei; pag. 175, 177, Simina se ține cu 
Sofronă —scandală; pag. 179 idem; pag. 188 idei scrintite.

Ce se atinge acum de stilă putemă afirma cu tâtă 
positivitatea, că acela este în multe locuri fârte bună, 
dâr apoi în alte locuri fârte rău, încurcată și fără nici 
ună sensă sintactică.

Vomă 4ice deci acestei novele cu Ildegerte, o re
gină a Svediei: >Wenigstens die Sittsamkeit hast du 
schon verloren, und Verstand ohne Sittsamkeit ist ein 
Baum ohne Blătter. < Prin caractere ca ală lui lorgo- 
vană, care șl-a petrecută tinerețele numai prin oteluri, 
ducândă o viâță prâ desfrânată; ca ală popei Furtună, 
Șofron, Pupăză, Busuiocă, Simina etc. descrise atâtă de 
rău, novela .Pădureanca*, strică nespusă de multă 
tinerimii și poporului. Scrierea nu mi se pare a avea 
nici ună scopă morală-sciințifică educativă.

Novela acâsta nici n’are în vedere ună cercă anu
mită de cititori. Mai că stămă să nu scimă: pentru care 

etate este menită acâstă scriere. Subiecte întunecate și 
rele ca Busuiocă, Iorgovanu, popa Furtună, Simina cu 
morală problematică, Sofronă cu amoră de grajdă, Pu
păză, omoruri etc., beții și orgii prin ospătării și prin 
târgă etc., nu ducă la nici ună scopă educativă. Din 
contră suntă ună periculă iminentă și pentru vieța adu'tă 
și pentru etatea virilă. Scriitorii noștri, dâcă s’apucă sâ 
scriă ceva pentru poporă, se scriă bine, instruindu-lă și 
educându-lă. Et longum nota scriptori prorogat aevum. 
(Horații ars. poetica, I.)

Dela bărbați, cum pretinde a fi d-lă lână Slavici 
ne-amă fi așteptată la scrieri de modelă; și acâsta după’ 
capitalulă științifică, ce pretinde d-sa că-lă posede.

Se mă reasumă: dâcă chiară desa citire a cărțiloră 
populare ar aprinde în inima cetitorului dorulă d’a se 
cultiva, nevoia ar cere, ca să și-lă potolâscă îndată, după 
d’cătârea vechiă: decâtă rău, mai bine nimică,* și să 
se hotărască a rămânea din câta acelora,cari, când văd cloșca 
păscândă bobocii de rață pe malulă bălții, se miră (Jicândă: 

„Să fiă rață — măsa găină.» 
»Să fiă găină — botulă lătăreță.*

Ecă înțelesulă novelei »Pădureanca.*
fir’ eu mă voiu mângâia a fi contribuită câtă de 

puțină la chiarificarea acestei cestiunl grele, căci în orice 
condițiune s’ar găsi cine-va, trebue să’șl facă datoria, 
fiind-că timpulă perduiă nu se mai înfdrce, ci .Stat sua 
cuiqne dies, breve et irreparabile fempus omnibus est 
vitae; sed vitam extendere factis hoc virtutis opus.*

Cu altă ocasiune voiu vorbi de cărțile domnului 
Rîureanu și de Calendaristica nâstră.
Vârfulă cu doră, Martie 1886. I6nu Dima Petrașcu.
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Ounulfi la bursa de Viena
din 3 Aprilie st. n. 1886

Bursa de Bucurescl.

Rentă de aură 4°/0 , . . 102 75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 85 
tmprumutulâ căilorfi ferate 

ungare......................... 152.40
Amortisarea datoriei căi* 

lord ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.30

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 116.25

Bonuri rurale ungare . . 104 70
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................105 —
Bonuri cu cl. de sortare 104 70 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 104.70 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 120 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 80 
Renta de hărtiă austriacă 84 F0 
Renta de arg. austr. . . 84.95 
Renta de aurd austr. . ,113 90 
Losurile din 1860 . . . 139 90
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 29k75 
Act. băncel de creditd austr. 292 80 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei .... 5 94
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.90

Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1886.

Banca națională a României 500 Lei

Cump.
Renta română (5°Q). . 937,
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

> convert. (6%) . . 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1027,

> >> » (5°/o) 86i|a
» urban (7°/0) 99—

■ » (6<>/o) * 917,
» • (5°/o) • • 827,

Aură contra bilete de bancă . . 14 —
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01—

Ac. de asig. Dacia-Rom. — ■
< » » Națională

vănd.
9P/s
97—
90—
33—

103V*
87— 

103—
92V,
837,

147,—
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 5 Aprilie st. n. 1886.

[Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 VAnd. 8.70
Argint românesc . . . . . . » 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI................. . . - 9.97 * 10 —
Lire turcescl..................... . . > 11.20 > 11.30
Imperiali......................... . . > 10.20 » 10.30
Galbeni............................. . . « 5.86 . 6.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— » 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124.— . 125.7,
Discontulă . . . » 7—10 °/o pe ană.

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl se aedrdă următărele rabate:

In casa, fostă a lui Zlatcu, Nr. 405 în suburbiulă Scheiă, 
vis ă vis de edifieiulă gimnasiului română, suntă de închiriată : două 
locuințe dela Georgi 1886 încolo, și o localitate dela Michaeli 
1886 încolo.

Informațiuni dă Eforia scdleloră centrale române ort. res. 
în edifieiuliî gimnasială. 2—4 I

Pentru repețirl de 3— 4 ori • • • • . io° 0
H 5— 8 H • • • ■ 15°
1) n h 9—11 H . • « . 20°
H H H 12—15 M 30°
V m n 16—20 n • « • • 40’

Dela 20 de repețirl în susă . 50°
Pentru an un ci uri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (j*aru^ nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS.1

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ 
la fdia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri de la
începutulă anului 1886 prin urmare potă să aibăcolecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Tehișiî-Aradîi-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Nota: Orele de n6pte suntfl cele dintre liniile grdse.

Pr edealii-B udapesta

Trend 
de 

persâne

Tren 
Accelerat

Trend 
omnlbua

Trenft 
cmnibuA

Bucurescl 7.45
( 12 50Predeală >

•MM. ___ 1.09
Timișfi — — 1.40

2.27
2.55

—
Brașovtt z 6.22 __m
Feldidra 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodd 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

Sighișâra 
Elisabetopole

10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.0; —

Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa

11.54
12.12

9 43
10.02

12.66 6.20 —
Blașiu 1.30 — 6.59 —
Crăciuneltl 1.45 — 7,15 -—
Teiuștt
Aiudă

2.11
2.55

7.43
8.29

Vințulfi de Busti 
Uiâra!

3.17
3.24 __•

8.55
9.04 —

Cucerdea 3.31 — 9 12 —
Ghiristt 4.09 — 10 23 —
Apahida

CInțiu )
Nedeșdu

5.36
5.56 —

12.32
12.59

6.08 — — 8.00
6.29 — — 8.3 J

Ghirbău 6.45 — — 8.59
Aghiriștt 7.00 — — 9.34
Stana 7.26 — 10.16
Huiedină 7.48 —■ — 11.04
Ciucia 8.28 — — 12 17
Bucia \ 8.47 — — 12.47
Bratca 9.06 — — 1.21
R6v 9.26 — — 2.05
Mezfl-Telegd 10 01 — — 3.08
Fugyi-Văsărhely 10.20 — — 3.39
Vărad-Velințe

(
10.30 — — 3.55
10.37 — — 4J)o

Oradia-mare )
P. Ladăny

10.51 — 10.37 —
12.37 — 12 59 —

Szolnok 2 58 — 4.45 8.22
Buda-peata 6 03 — 10.05 10.30

Viena ( 6.35 — 10.50 —
3.00 — 6.05 —

Budapesta—^redeaîtt

Trend 
omnibuu

Tron 
accelerat

Trend 
omnibuu

Trend 
de 

persane

Trend 
omntbua

Viena — 1 , 1 1
—

Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.0 J
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.4<
P. Ladâny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea maro 5.33 — — 1.28 —

Vârad-Velencze — — 9.45 2.00 ■ ’
Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezd-Telegd — — 10.1'8 2.34 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.1( 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.0. 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

( — 5.05 6.43Clușlu ) 12 03 — 7.03 —
Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —
Cucerdea 3.12

332
— z 9.31

9.43
Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințultt de susă 3.50 — — 9.58 —
Âiudâ 4.25 — — 10.24 —
Taiușă 4.50 — — 10.44
Crăciunelfi 5.41 — — 11.28
Blaștt 6.09 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mit 7.00 — — 12.36 —
Mediaștt — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.4C
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5 30 11.Of
Apatia — — — 6.03 11.3.
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovă
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50

Timișă — — — — 2.48
f _ — ■■ _ 3.23

Predealu —M. __ — — 4.o6X
Bucurescl 9.40

Tipografia A LEXT Brașovă.

Teiușfi- Lradik>Budapesta Budapesta*■Aradd-Telușâ.

Trend Trend Trend de Trend de Tronă Trenă

) ■
omnibuA omnlbus persâne peraâne accelerată omnlbna

Teiușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0a 1.45 « 0!
Vințulă de josă 12 20 — 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 * — 5.19 kiZOlUOK / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arndft 3.37 7.53 fv:5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — b 191
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.4^
Braniclca 3.04 — ■ 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23,
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sțmlnnk ( 2.39 12.00 453 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 —. 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena 8.00 6.05 Tetușifii 12 05 — 2.94

AradA-Timișilra SiMaeria (Piski) Petroșe^iM

Treni Trenă do Tronil de Trend de Trend Trenă
omnibua peredno peraâne peraîno omnlbna omnibua

Aradik 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00;
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9 25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timîșdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4 04 6.39

Timișdra-Aradtt PetroșenI—Simeria (Piski)

i Trend de Trend de Trend Trenă Trenă Trenă
persane persâne omnlbus omul bus omnibua de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Pefroșeni 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 1V?7 7 35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradulă nou 7.40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aradft 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


