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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe nnfi bioii 

abonament â, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anii 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorfl de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită (Jiarulă.

Domnii ce se voră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta, ultimă..

Administrațiunea.

Brașovti 27 Martie 1886.
Mare iritațiune domuesce în taberele centra- 

liștiloră din continentul^ europeană, fiind-că dis- 
tinsulă și veteranulă bărbată de stătu ală Angliei, 
actualulă șefă ală cabinetului englesu, Mr. Glad- 
stone are de cugetă a introduce în Anglia fede- 
ralismulă. Le este cunoscută cetitoriloră noștri, 
că încă pe la mijloculă lunei lui Martie d-lît 
Gladstone a presentată consiliului de miniștri 
ună plană pentru introducerea unoră reforme ra
dicale cu privire la Irlanda. Ceea ce voiesce 
Mr. Gladstone se p6te resuma în următdrele:

In Dublină să se întrunăscă ună parlamentă 
irlandesă, său, cum se <Jice la noi, dietă, care să 
trimită din sînulu său representanți în parla- 
mentulă centrală din Londra. Acâstă dietă să 
conducă tdtă administrația insulei și ea să fiă 
chemată a resolva. și marea cestiune a împămen- 
tănirei țăraniloră-arendași. Impământănirea vo- 
esce s’o facă Gladstone cu ajutorulă expropriării 
mariloră proprietari pe spesele statului. Moșiele 
proprietariloră să fiă împărțite în mici parcele, 
și aceste să se predă arendașiloră de acum pen
tru o plată anuală} care să fiă mai mică decâtă 
prețulă arendei de astădl și să pdtă amortisa cu 
încetulă prețulă cumpărării, așa că arendașii după 
ună șiră de ani să pdtă deveni proprietarii pă- 
menturiloru, ce se voră împărți între ei. S’a făcută 
ealculația, că prețulă acestei expropriărl, ce va 
avă să-lă plătăscă statulă, se va urca aprdpe la 
două sute milidne livre sterlinge.

Pănă astăzi încă nu este cunoscută euprin- 
sulă autentică ală programei irlandese, ce vrea 
s’o ducă în împlinire Mr. Gladstone, dăr se vor- 
besce, că primulu-ministru englesu ar merge așa 
departe în concesiunile sale, ca să lase dietei ir
landese și dreptulă de a-șl stabili vămurile, acci- 
surile și tdte dările și, dăcă Irlanda ar dori să-și 
p6tă stabili chiar și o valută propriă. Irlanda 
să nu contribue cu nimică în visteria imperiului, 
ăr Anglia din parte-i să nu dea nimică pentru 
scopurile locale ale Irlandei.

Nu încape îndoială, că concesiunile de fe- 
lulă acesta suntă peste așteptare de țliberale și 
dăcă i-ar succede d-lui Gladstone a face se fiă 
primite de parlamentulu englesă, atunci în ade- 
vără că și-ar încorona cariera cu-o măsură din 
cele mai însemnate și generdse față cu multă 
nedreptățita și urgisita Irlandă.

Astăzi, în 8 Aprilie, va presenta Mr. Glad
stone după a sa propriă declarare marele bilă 
privitoră la reforma administrației Irlandiei. Elă 
va întâmpina de sigusă o oposițiă înverșunată în
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sînulă parlamentului englesă și este întrebare, 
dâcă disciplina de feră a partidei liberale o va 
Ieri de scisiune în fața cestiunei irlandese. A 
fostă destulă ca Mr. Gladstone să presenteze o 
schiță a bilului său consiliului de miniștri, pentru 
ca colegii săi, Chamberlain, conducătorul^ par
tidei radicale, și Trevelyan să-și dea demisinnea 
din cabinetu. Cu tdte acestea se (jice că Glad
stone sperăză, că va avă în cameră o maioritate 
de 30 voturi pentru proiectulă său.

Ne putemă aștepta așa ddr la ună șiră de 
ședințe furtundse, p6te unice în analele parla
mentului englesescu, mai alesă după ce opiniunea 
publică este fdrte agitată contra politicei irlan
dese a lui Gladstone, cu privire la care scrise 
„Times:“ „O politică, ce-o condamnă într’unu 
glasă lordulă Salisbury, lordulu Hartington și 
Mr. Chamberlain, nu p6te fi niciodată politica 
poporului englesă.“

Mai mulți vhigiștl chiar s’au desbinată de 
partida liberală dm causa nemulțămirei loră cu 
planulă de reformă ală Iui Gladstone. Se crede 
că numărulă loră se urcă pănă la 70. Se mai 
crede, că dâcă n’ar răuși, Gladstone ar fi hotă- 
rîtă să disolve parlamentulă. Er (jiarulă irlan
desă „United Iteland“ predice în casulă nepri- 
mirei bilului Home-Rule isbucnirea unui răsboiu 
civilă.

Mihailă Davitt arătă într’aceea cu ocasiunea 
unei adunări a liberaliloră în Manchester, că nu 
se voră cere așa mari jertfe precum se (|ice cu ex- 
propriarea Land-lonjiloru din Irlanda. Acești 
lortjl, (jise Davitt, suntă nu numai politicesce, ci 
și în privința socială făliți, și este greu de a 
persuada pe contribuabilulă englesă, când stau 
să m6ră de f6me sute de mii, ca să plătâscă o 
sută miliăne de livre sterlinge pentru o clasă trân
davă și fără nici o valdre în Irlanda, Cincl-cjecl 
pănă la șăse-(|ecl de miliăne voru fi destule spre 
a despăgubi pe lortjii irlandesl.

Agitațiunea în contra politicei irlandese a 
lui Gladstone a aflată resunetă până și în Aus
tro-Ungaria. Fostulă ambasadoră englesă în Vi- 
ena, Sir Henry Elliot, a scrisă în „Times“ unu 
articulă, în care vrea să dovedescă, că relațiunile 
dintre Marea Britaniă și Irlanda nu s’ar pută 
regula printr’ună sistemă dualisticu asemenea ce
lui din Austro-Ungaria.

Acestei enunciărl i-a venită în ajutoră 41' 
lele aceste și cornițele Beust, care, avendă o con
vorbire cu corespondentulu diarului „Times“, s’a 
exprimată cătră elă că ar fi mare deosebire în
tre relațiunile Irlandei cu Englitera și ale Unga
riei cu Austria. Ungaria, dise elă, a avută is
toria ei deosebită de a Austriei, limbă, moravuri 
și constituția vechiă deosebită. Poporulă a ce
rută restabilirea constituției și acăsta a trebuită 
să se restabilăscă. Nu așa este însă în Irlanda, 
aici voră să fiă guvernatori aceia, cari nu res
pectă legea, voiescu să domnâscă inimicii reginei, 
membrii ligei.

Cornițele Beust a fostă celă mai mare spri- 
jinitoră ală dualismului, la facerea lui, der cu 
acăsta nu șl-a câștigată renume mare în istoriă, 
nu șl-a câștigată nici chiar recunoscința Maghia- 
riloră, căci cea mai lățită fdiă a loră vorbindă 
de serviciele, ce le-a adusă elă pactului dualistă 
(|ice: „Avemă să-i mulțămimă multă, dâcă este 
în acestă pactă ceva ce ar merita mulțămire.11

Dâcă d-lă Beust cundsce și relațiunile din 
Anglia, așa cum le-a cunoscută pe a-le ndstre, 
atunci puțină potă aștepta Englesii dela sfa- 
tulă lui.

Intr’o vreme 4iare^e vorbiau de Ardealu ca 
de Irlanda Țărei ungurescl. Ne prindemă că 
d-lu Beust n’a sciută de acăstă țâră la 1867 ceva 
mai multă, ca de-o provinciă din cele descope
rite în centrulu Africei!

Desbaterile asupra legii comunale.
(Fine.)

Emerică Szivalc vede cu sat'sfacțiune acele mă
suri mai stricte ale proiectului. Pănă acum comunele 
erau ună felă de republice, se satisfăcău interesele sin- 
guraticiloră, er comitatulă și statulă trebuiau să asiste 
pasive. Primesce proiectulă.

Victor Bezeredj dice că proiectulă de lege formăză 
o garanță contra abusuriloră și relei economii. Primesce 
Jucurosă proiectulă.

In ședința de Luni, 5 Aprilie, tuă cuvăntulă:
Iosifă Barla, care critică proiectulă, pentru că res- 

tringe în felurite chipuri drepturile de libertate ale po
porului. Diregătoriile comunale voră fi molestate și 
supuse presiuniloră. Oratorulă condamnă purtarea ca
merei, care e gata a vota totă, a se juca cu miliOnele, 
și amintesce in fine, că și în Roma in cele din urmă 
iote se puteu cumpără. (Aci începe o discuțiune între 
oratoră și președinte din causa acestoră vorbe.) Orato
rulă declară, că elă și partida sa va rămâne credinciosă 
vechiloră instituțiunl și de aceea voteză contra proiec
tului și pentru moțiunea lui Justh.

Iosifă Vereșă respinge proiectulă.
luliu Horoatli recunosce că proiectulă arată ună 

progresă, d<5r totă n’a mersă așa de departe cum ar 
cere interesulă bine înțelesă ală statului. Inleresulă sta
tului cere o putere centrală forte, a cărei influință să se 
validiteze pretutindenea, dela capitală pănă la cea din 
urmă comună, apoi număscă-se ea politică liberală ori 
reacționară. Statulă trebue să folosăscă mijlăcele care 
ducă la țelă. (Colomană Thaly: Tocmai ca Jesuiții, 
scopulă sfințesce mijtăce.) Ar fi în interesulă statului 
ca in comunele mici notarii cercuall să fiă numiți de 
tișpană seu viceșpană. Asta e necesară, căci suntă ți
nuturi întinse, unde nu găsescl o comună patriotă. 
Primesce proiectulă.

Ludovică Mocsary nu pâte primi acestă proiectă 
de lege, prin care se întinde, ca și prin legea munici
pală, nisuința spre biurocrațiă și spre lărgirea puterii 
guvernului ca ună firă roșu. Adresându-se cătră luliu 
Horvath, oratorulă combate doctrina, că individulă să’șl 
jertfăscă, fiă câtă de puțină, din libertatea sa în favo- 
rulă statului. Mai departe oratorulă condamnă especto- 
rarea lui Horvath despre unele ținuturi ale țării, unde, 
cum (jice elă, nu se găsesce nici o singură comună de
votată statulăi. Naționalitățile compună jumătatea po- 
porațiunii țării și nu se cade a-le învinovăți de lipsa de 
patriolismă. (Președintele ia in apărare pe Horvath.) 
Oratorulă susține moțiunea lui Justh.

Ministrulă președinte Tisza îșl apără proiectulă. 
Ce privesce espectorările lui Horvath, că în unele ținu
turi ale țării pe o Întindere de milurî pătrate intregl nu 
poți găsi ună organă de încredere din punctulă de ve
dere patriotică'și de aceea doresce ca notarii să fie nu
miți, Horvath n’a înțeles’o așa ca Mocsary, anume că în 
acele ținuturi peste totă pe întinderi de mituri pătrate 
intregl nu esistă elemente patriotice. Afirmarea lui Hor
vath de altmintrelea ministrulă președinte nu o pote sub
scrie, deărece e esagerată. Cu tăte astea nu e nevoiă 
a se scandalisa cineva de asemenea esagerărl cum se 
audă fârte adesea în cameră, și anume Mocsary să nu 
se grăbescă așa tare a strînge la peptu’i, la fiece oca- 
siune, naționalitățile nemaghiare, deărece nimenea nu’i 
urrtibză. Proiectulă nu e pătrunsă de firulă roșu ală 
absolutismului, ci intenționăză a asigura statului puterea 
d'a-șl validita voința sa chiar și în cea din urmă co
mună, întru câtă e necesară. Râgă a se primi proiec
tulă.

Ludovică Mocsary nu păte primi sfatulă minis
trului președinte, care aci n’are mai multe drepturi de
câtă oricare altă deputată. De altmintrelea oratorulă nu 
vrea să trăcă de advocatulă naționalităților^ nemaghiare 
și observă că dela desbalerea bugetului acjî a doua 6ră 
s’a întâmplată, că elă, și anume în urma vorbirei lui 
Horvath, a amintită naționalitățile.

Juliu Justh polemisâză cu ministrulă președinte 
Proiectulă nu apără pe celă slabă contra celui tare, ci 
din contră dă celui tare cum e fișpanulă, drepturi și mai
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mari, âr celui slabii nici unii drepții. Oratorulă îfi re- 
comândă moțiunea spre primire.

După ce mai vorbesce ministru președinte, proiec- 
tultt se primesce, ca basă a desbaterei speciale, cu mare 
maioritate.

Turcia și Grecia.
Delațiunile dintre Turcia și Grecia au ajunsă la 

unii gradă de încordare nespusă de mare. Acesta s'a 
putută vedâ din telegramele ce le-amă primită erl. Se 
aștâptă în totă momentulă sâ încâpă ostilitățile între cele 
două state, mai cu sămă că trupele turcescl nu numai 
s’au apropiată forte multă de granițele grecescl, ci o 
parte din ele au ocupată, din ordinulă lui Eyub-pașa, po- 
sițiunea situată pe teritoriulă grecescă între Tirnovo și 
Zarko.0 și au fortificat’o. Acâstă posițiune predomină o 
parte a văii Salambria, dinsusă de Larissa.

Pe de altă parte ministrulă de răsboiu grecescă, 
Mavromichalis a inspectată trupele dela granițe și forti- 
ficațiunile în Arta, a ținută vorbiri răsboinice cătră ofi- 
cerl, declarăndă că trupele nu se voră întorce îndârâtă 
decâtă atunci, când se va fi dală satisfacțiune ondrei ță
rii pe câmpulă de luptă.

In urma osteneleloră zădarnice ce ’și-au dată pu
terile d’a susțină pacea, nu putemă aștepta altceva în 
situațiunea acăsta încordată, decâtă scirea că trupele tur
cescl s’au încăerată cu cele grecescî.

învățământuliî în Austria.
(Fine.)

»Pâte că cineva — continuă ministrulă Gautsch- 
privesce într’acăsta o jugnire a drepturiloră părințiloră, 
eu însă nu. Suntă părinți, a căroră cea mai înaltă 
nisuință este de a avea copii năsdrăvani. (Ilaritate.) 
Și fiți încredințați, d-loră, — întrebați pe domnii dela 
șcdlele medii — de acești copii năsdrăvani sufere forte 
tare scâla mediă.

„S’a amintită de mai multe staturi, unde condi- 
țiunile învățământului suntă cu totulu altele, ca la noi 
— bună-âră Anglia. In acestă stată suntă întocmirile 
inștrucțiunii și ale aducațiunii cu totulă deosebite de ale 
nostre. Și eu sunt de acordă cu antevorbitorulă, ca să 
se caute mijlâce și căli, spre a acorda tinerimii nâstre 
într’o anumită vărsiă mai multă libertate de mișcare, 
mai multă aeră curată. Voiu încerca deci a face în 
acăstă direcțiune, ce este cu putință. (Aplause.) Insă la 
ună lucru trebue să vă atragă atențiunea. Credă, că 
abia se mai află altă țără, unde să se cultive limbile 
clasice așa de multă ca în Anglia. Decă s’a făcută 
amintire de sistema belgică, eu trebue să mărturisescă 
sinceră, că nu mă potă încălzi pentru ea și — anume, 
pentru că mie mi se pare, că tocmai prin sistema bel
gică nu se delătură inconvenientulă acela, care cu dreptă 
l’a relevată antevorbitorulă meu și pe care și eu îlă îm- 
părtășescă pe deplină, — tocmai prin sistema belgică se 
admite într’ună gradă mai mare, ca la noi, alegerea 
timpuriă a profesiunii.

„Când cineva a absolvată gimnasiulă Ia noi, atunci 
elă este de regulă de 18 său 19 ani și-i stă calea des
chisă în tăie direcțiunile. Dâr cum stă trăba în Belgia? 
Ună ateneu ca cele de acolo are mai multe despărță- 
minte și carierele său oeupațiunile vieței suntă determi
nate pentru cari califică frecvența fiecăruia din aceste 
despărțăminte. Pe când așadără pentru ună școlară, 
care a absolvată gimnasiulă alegerea unei cariere cade 
abia în anulă ală 19 său 20, în Belgia, pănă la unu 

gradă ore-care, cade în alu 14 său 15 ană. Eu sunt 
pănă la ună punctă ârecare adversară ală bifurcafiunii 
scoleloră medii preste totă. (Bravo 1 Bravo!) Nu sunt 
admirătoru alu scâleloru reale. Scâlele- reale au fă
cută servicii bune, recunoscă bucurosă acăsta, se lu- 
crăză multă întrânsele, suntă âmenl plini de cunoscințe 
cei-ce au eșită din scălele reale; eu însă a?ă dori în in- 
teresulă tuturoră acestoră bărbați, ca ei se fi absolvată 
gimnasiulă. Credeți-ml, D-loră, că âmenii, cari au eșită 
dintr’ună instilută humanistică, suntă apțl la mai multe 
ramuri ale vieței, ca aceea, cari au absolvată o scălă 
curata reală. S’au fostă numită aci trei miniștri, trei 
bărbați, cari astăzi — eu recunoscă acăsta — lucrăză 
ca bărbați de stată escelențl și după afirmațiunea an
tevorbitorului meu, totuși n’au absolvată cursulă regulată 
ală studiiloră. Este acăsta într’adevâră ună argumentă 
în contra esamenului de maturitate ală nostru? Nu credă 
acăsta. La astfelă de âmenl e vorba de facultatea es- 
celentă și nu de esamenulă de maturitate.

• Planurile de învâțământă nu se facă nici pentru 
talente nici pentru netalente. Noi lucrămă pentru o 
bună speciă mijlocia și solidă. (Fârte bine! în stânga.) 
Acesta este principiuiă, care trebue observată la com
punerea planunloră de învâțământă. Ce pâte presta 
ună copilă, ună june de facultate mediocră? Dăcă ună 
talentată păte săvârși, acesta nu aparține aci, tocma așa, 
precum eu nu potă și nu voiu face nicl-odată ună plană 
de învățământă pentru ună netalentată. Din contră eu nu 
dorescă, ca cei netalentațî, fiă săraci seu avuțî, să absolveze 
gimnasiulă. Cu privire la cei săraci eu voiu schimba pote 
politica instrucțiunii într’o direcțiune ăre-care. jVoiescă ca 
tinârului talentată, der săracă, să-i fiă calea deschisă pănă 
la universitate (Bravo !) și peste universitate în viața pu
blică. Noi avemă lipsă de puterea lui, de facultățile lui 
spirituale. AcAsta este trecerea din straturile de josă în 
societatea mai înaltă. Pe acesta se basiză societatea, de 
acista nu se pâte ea lipsi niciodată. (Bravo! Bravo 1 
in stânga). In școlele mai înalte ea n’are trebuință de 
săraci nelalentațî, căci ei formeză ună periculă mare, ună 
periculă, care de regulă nu se bagă in sămă. Pentru 
aceea eu îmi voiu îndrepta atențiunea asupra stipendii- 
loră, pentru aceea voiu purta de grijă, ca stipendiile să 
se mărescă prin contragere seu prin alte mijlâce, dăr să 
se dea numai tineriloră săraci bravi și talentațl din po- 
poră (Bravo! Bravo! în stânga) și să se dea în măsură 
suficientă *)

*) VedI așa ar trebui să se urmeze și la noi Ro
mânii cu puținele stipendii ce ie avemă.

Red. Gaz.

Esamenulă de maturitate (bacalaureatulă), de jcare 
încă s’a vorbită ac.i, este una din instituțiunile acele în 
șcâla nâstră, cari au o mulțime de adversari. Aceștia 
au efecluită ca din partea administrațiunii instrucțiunii 
să apară ună șiră întregă de ordinațiunl, cari desbrăcară 
esamenulă de maturitate de adevăratulă său caracleră.

»
S’a efectuită, ca unele obiecte să nu se esamineze de 
felă la esamenulă de maturitate, și s’au dată dispense în 
măsură mare pentru aceia, cari în decursulă singuratice- 
loră semestre au obținută o notă anumită. Eu nu supt 
amiculă acestoră dispense, pentru că ele esercilâză o in- 
lluință rea asupra cunoscințeloră școlariloră. Dăcă cineva 
se dispenseză de istoriă la esamenulă de maturitate pe 
basa calculelor!! bune semestrale, fiți încredințați, că acela 
după esamenulă de maturitate, dăcă capătă o întrebare 
simplă din acestă obiectă în multe cașuri nu o răspunde 
de locă, într’altele numai mancă, pe când acela, care pe 
temeiulă calculeloră semestrale mai slabe, s’a presentată 

la esamenulă pe maturitate și a primită calcululă .sufi
cientă» scie din istoriă relativă multă. Acăstă esperiență 
am făcut’o eu de multe ori la elevii încredințați îngrijirii 
mele proprii, și trebue să admită, că acăsta să întâmplă 
și aiurea.

.Trebue să întrodn.cemă înlesniri, a venită timpulă 
ca să ne gândimă seriosă la o reformă a gimnasiiloră; 
a sosită timpulă ca să ne cugefămă a țină sămă de unele 
pretensiunl, ce le face viăța, și a împlini acele dorințe 
pe cari cu dreptă le pune poporațiunea. Insă totă ce se 
va face, trebue să purcădă din principiuiă, că nivoulă 
culturii în scâlele medii sli nu se scadă (Bravo ! Bravo !) 
elă trebue să fiă susținută celă puțină la înălțimea de as
tăzi, și eu regretă, că trebue să o spună chiar astătjl, 
că nu cunoscă altă drumă, decâtă ca timpulă, care tre
bue petrecută în gimnasii să se prelungăscă în interesulă 
tinerimii însăși. (Bravo! Bravo!)

Reproducândă acestea din cuvântarea mi
nistrului austriacă de culte și instrucțiune publică 
Dr. de Gautsch, credemă a fi făcută unu servi
ciu mai alesă acelora din cetitorii noștri, cari se 
ocupă cu educațiunea tinerimii nâstre române în 
gimnasii, resp, în șcdlele medii. Credemă că 
cele enunțate de d. Gautsch în privința esame
nului de maturitate, precum și a înmulțirii cla- 
seloră gimnasiale cu una, voră afla mul ți ade
renți, dâr în același timpă și mulțl adversari. 
Suntemu însă convinși că mulțl din adversarii 
esamenului de maturitate și mai alesă ai studiu
lui clasică suntă âmenl de puțină greutate.

SOIRILE PILEI.
Referitoră la scirea ce amă reprodus’o erl după 

•Bud. Corr.», »Egyetârtâs*  primesce o telegramă din 
Sigetulu Marmației, prin care se desminte tote cele pu
blicate de elă despre „agitațiunile daco-române,< despre 
,,f6rberea comitatului,“ despre ,.subminarea eu dinamită 
a unei case maghiare de cătră agitatorii daco-români,“ 
despre ,,plecarea unei deputațiunl la Peș'a, pentru a 
ruga pe guvernă, ca să pună stavilă agitațiuniloră daco
române." Adevărulă este, după informațiunea Iui 
„Egyetârtâs", că o calfă de cismară, care n'avâ de lucru 
a începută să agiteze în Baclca-mare între poporă și 
a-lă revolta în contra nemțiloră, jidaniloră și în contra 
„domniloră." Calfa de cismară, cu numdle Andruszek, 
a fostă arestată și predată în mânile justiției. — Nici 
nu ne îndoiamă că foile ungurescl voră primi bobârnace 
Atâta numai că suntă nesimțitore și puțină le pasă de 
rîsulă și batjocura la care se espună. Dâr ast.a’i trâba 
loră, atâta scimă că nouă ne facă mnrl servicii.

—x—
Ni se scrie din Siculia română, că acolo bântue 

difterita. Dela 1 Martie pănă la 1 Aprilie a secerată 
13 victime. Scâla e închisă. Totă acăstă bâlă a se
cerată din Octomvre 1878 pănă în Octomvre 1879 peste 
50 victime din aceeași comună. In 1884 încă a fostă 
difterilă, dâr nu cu atâtă furiă; au fostă vr’o 12 cașuri. 
In lunile de ârnă a. c. a grasată și în comunele Deagu 
și Bordu cu mare furiă, acum insă a încetată.

—x—
D-lă Dr. Iuliu Mureșană, medică de regimentă 

classa Il-a, a fostă transferată dela regimentulă de in
fanteria 86. la regimentulă de infanteria 50, în statulfl 
maioră.

—x—
In Ctușiu avemă dietă. Dr. Gustav Lindner, pro-

FOIEETONU.

Fixioctă..
(Poveste.)

A fostă ce-a fostă, că de n’ar fi fostă nu m’așă lega 
a minți. A fostă odată o gazdă mare și gazda asta nu 
avâ decâtă numai o fată, care era tare dragă părințiloră 
și pentru aceea ei nici nu o Jăsau să umble singură, 
într’o diminâță s’a dusă după apă ia o fântână afară din 
sată. Pe drumă, venindă cătră casă, s’a întâlnită cu 
doi âmenl. Aceștia i-au cerută puțină apă. Fata cjise, 
că bucurosă li-o dă să-o bea, dâcă le trebue și tâlă, că 
ia îșl va scâte alta. Omenii mei au făcută așa de bine 
și i-au băută apa tâtă din ulcioră; i-au mulțămită și s’au 
dusă în trâba loră pe aici în colo, fir’ biâta fată s’a 
întorsă la isvoră și șl-a umplută a doua <5ră vasulă. Când 
a venită acasă tnceput’a mumă-sa a o ocărî în totă ie- 
lulă, că de ce-a șezută atâta. Ea i-a spusă ce i(s'a 
întâmplată din firă în pără cu cei doi omeni.

Fata de când i-au băută âmenii apa s’a simțită 
împovărată. De rușinea părințiloră, s’a luată dară pe 
drumă și s'a dusă, s’a dusă multă lume’npărățiă ca 
Dumnezeu să-o țiă, că cuvântulă din poveste mândru și 

frumosă este, cine va asculta bine va învăța, cine va 
durmi bine se va odihni.

A Intrată biâta de ea într’o pădure, unde s’a în
tâlnită cu doi corbi. Și-a poruncită corbiloră: Corbiloră 
mergeți voi înainte și’ml faceți o mică colibă se mă potă 
scuti peste nâpte! Corbii pe unde le-a fostă, locuia nu
mită nu i-au făcută. Când a ajunsă fata în loculă a- 
cela, a dată Dumnezeu sfântulă de i-au eșită înainte doi 
porumbi mândri, ca porumbii lui Noe înaintea ei. Și-a 
(fisă ea cătră porumbi: Porumbiloră, mergeți în cutare 
locă și’ml faceți o colibă! Când a ajunsă fata la loculă 
numită, era coliba gata și s’a băgată în colibă. Peste 
nâpte a născută ună copilă.

Diminâță au venită la ea doi Omeni și-au între- 
bat’o, că botezatu-șl-a copilulă ori ba? Ea le-a spusă că 
nu l’a botezată. — „Pe Marți sâra, au (fisă ei, vomă 
veni și-lă vomă boteza.*  țlicendă acestea s’au dusă. 
Când a fostă Marți pe la amâtfi âtă că au venită alți 
doi âmenl la ea în colibă și i-au spusă, că atunci, când 
va vede că vină nănașii, șe âsă afară înaintea colibei, 
sâ’șl facă cruce și sâ mulțămâscă Iui Dumnezeu că șl-a 
căpătată nănași.

Când a fostă cătră sără, când venâu nănașii, ea a 
uitată ce au învățat’o âmenii ceia. Dâr’ la copilă i-a 
venită în minte și a disă cătră mumă-sa: — ’Mamă, 
scii ce-au (fisă cei doi âmenl astătfi?!» Acuma șl-a a

dusă și ea aminte. A eșită înaintea colibii și șl-a făcută 
cruce. Atunci toți au fugită, pe unde fugâu, lemnele tâte 
le sdrobâu. Din asta ea s’a năcăjdă rău.

In cealaltă (fi la amâtfi âr’ i-au venită cei doi âmenl 
și au Inl.rebat’o că botezatu-șl a asâră copilulă? Ea le-a 
spusă, că dacă a eșită afară și șl-a făcută cruce, i-au 
fugită nănașii. — »Ve(fi la cine ți-ai fi dată copilulă 6ă 
ți-lă boteze? Dăni lă să-lă botezămă noii»

Și l’a dată și l’au botezată ei, și i-au pusă nume; 
Finocă, fiulă lui Dumnezeu. Câtă vreme au șezută ei 
aci, copilulă totă plângea. Și au întrebal’o âmenii: »Ne- 
vastă, de ce’țl plânge copilulă?» Cu rușine și cu greu
tate mare le-a spusă, că e flămândă.

— „Dă-i dâră ceva de mâncare.» — „Dâr’ ml-e 
rușine sâ caută sâ scotă, ce-am băgată în focă.» Ea a 
fostă băgată în focă nisce putrigaiu. Omenii nu’i dedâu 
pace, totă îi (ficâu sâ caute. A căutată și în focă a 
aflată, în locă de ce a băgată, o pâne mare fruțnâsă. 
A scos’o din focă, a pus’o pe masă și-a îmbiată și pe 
omeni se mânce din ce-a dată Dumnezeu. De ce tăia 
pânea, de aceea totă crescea. Când s’au dusă nănașii, 
ei i-au împlântată o sabiă și-o pușcă înaintea colibii și 
au (fisă cătră mama copilului, că atunci când va fi elă 
în stare sâ Ie scâtă, va putâ se trăiâscă orl-unde.

Copilului îi mergea bine, crescea ’ntr’o (fi ca’n două, 
in două ca’n nouă și s’a tăcută mărișoră. Odată jucân- 
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esoră de dreptă le Universitatea din Clușiu, a făcută 
ca prelegerile sale, Joia dup’amăijl, să fiă cercetate de 
toți ascultătorii sfii, ținendu-se în aceea <ji ședință die- 
tală. Mica dietă îșl are președinte, vice-președinte, se
cretari, cu ună cuvântă birou formală și s’a constituită 
după tâte regulele parlamentare. Joia trecută s’a trac
tată »în generală*  proiectulă de lege asupra reformei 
jurisdicțiuniloră. Majoritatea a respinsă la finele desba- 
terii generale 'proectulă. cu tâte discursurile «strălucite*  
ținute în favorea lui. Acesta resultată ală votării a pro 
dusă — după ce se scie că adevărata cameră a depu- 
tațilcră a primită în generală proiectulă — mare ilari
tate. Cu tâtă respingerea »în generală*,  dieta din 
Clușiu se va ocupa acjl Joi cu proiectulă »în specială.*

—x—
In comitatulă Marmației o mulțime de Jidani și 

Maghiari s’au presentată mutilați la recrutare; cu tote 
acestea însă au fostă recrutați la honvetjime.

Profesorii dela gimnasiulă din Neutra au făcută 
grevă din causa unei ciocniri cu directorulă gimnasiului. 
Profesorii nu voră a mai ține prelegere.

—x—
Guvernulă ungurescă a găsită cu cale să facă eco

nomii luândă dela gură totă celoră cari abia trăescă de 
atjl pe mâne. Diurniștiloră li s’a redusă diurna dela 
1 fl. la 40 cr. și In unele părți pănă la 30 cr. pe 
Mulțl din ei au fostă concediațl, alții s’au văzută si
liți să șl caute alte ocupațiunl. Cei dela tribunalulă și 
judecătoriile cercuale din comitatulă Baranya s’au pusă 
în grevă. Lucrările stau baltă, căci nu se potă revolva. 
Vai de cei cari au pricini pela judecători! Harnică gu
vernă I Camera aevocațiloră din CincI-BisericI a telegra- 
fiată ministrulni să aducă lucrurile în ordine.

—x—
Ni se scrie din Câmpiă, că espeditorulă poștală M 

Mik’os din Sânmihaiulu de Câmpiă a fostă suspendată 
din oficiu pentru defraudare de 360 fl. v. a.~

La oficiulă poștală din Vinga au Intrată într’una 
din nopțile trecute mai mulțl făcători de rele. Hoții, 
cari fură goniți de cătră magistrulă poștală, mirosiseră 
că atunci au fostă aduse acolo mai multe mii de 
florini.

După tab’oulă săptămânală ală biuronlui statistică din 
Pesta, în săptămâna trecută s’au născută în capitală 347 
copii și au murită 352 persâne. Dintre copii născuțl vii au 
fostă 242 legitimi și 105 nelegitimi. Dintre cei răposați 
au fostă 218 de sexă bărbătescă, 134 de sexă fe- 
meescă.

—x—
In biserica din Șopronu au întrattț câți va făcători 

de rele și au furată de acolo mai multe obiecte în va- 
lore de 2000 fl.

—x—
O ordinațiune a ministerului ungurescă permite 

fabricei de cartușe (patrone) din Pojunu d’a preda gu
vernului grecescă 42,500 de cartușe de revolveră.

—x—
Trenulu fulgeră a deraliată Duminecă nâpfea spre 

Luni între Pitești și Slatina. Fochistulă a fostă omorîtă 
și mașinistulă e greu rănită. Se crede că șinele au 
fostă scâse de răufăcători.

—x—
Astă sără se va juca la teatru germană »Maria 

Stuart,“ tragediă în 5 acte de Friderică Schiller. Rolulă 
.Măriei Stuart*  îlă jâcă d na Hermina Albrecht.

Din Bucovina.
Cernăuți, Martie 1886.

Noi Bucovinenii așteptămă cu mare doră câte o 
corespondență din Bucovina reprodusă în «Gazeta Tran
silvaniei" cu atâta mai multă, deărece nu avemă altă 
foiă politică în care să ne scriemă voile și nevoile nâs- 
tre. De o bucată de timpă nu să pră grăbescă cores
pondenții Bucovineni din anulă trecută ai „Gazetei" de a 
ne scrie câte o noutate, ca când ar fi deja tâte bine 
puse la cale. Publiculă română de aici se minunăză 
multă de tăcerea lui Muciu Scaevola. Ore să nu fiă elă 
unulă din tagma sânțiloră părinți, care — după cum 
(jicea corespondentul Clainău — a voită numai să-și 
ajungă scopulă? I-o fi dată cine-va, vrău să (jlicO 
consisloriulă vr’ună ciolană să rocjă și acuma, fiindă 
ocupată, n’are când scrie; său pâte șl a friptă Muciu și 
cealaltă mână și nu pote scrie. Fiă una său alta causa tă- 
cerei lui Muciu, eu unulă voescă a-lă lăsa să dârmă în 
pace și a mă încerca singură a scrie ceva.

După cum au amorțită corespondențele din „Ga
zeta," s’ar părea că Consistoriulă nostru s’ar fi pocăită, 
dâră acăsta nu-i așa, și provei bulă română ,.lupulă îșî 
schimbă părulă, der năravulă ba," este pentru dănsulă 
forte potrivită. Nepotismulă, acesta păcală moștenitoră, 
jocă și acuma chiar mai bătătoră la ochi, deuâtă mai 
nainte, ună rolă fârte însemnată, așa că și cei prole- 
giațl de împrejurările de astăcjl ar pute între sine să 
se certe: „De ce nu sunt eu denumită ca par chă la 
Boiană, care, sunt nepotă numai de Archimandritu-uon- 
silieră?

Profeția din anulă trecută a lui Muciu s’a împlinită. 
Părintele A. Ciupercoviciu, care este cumnată cu părin
tele Archimandrită Călinescu, este deja de multă denu
mită ca parochă Ia Boiană. Eră părintele Jurco, care 
ține de soțiă o nepâtă cu inlluință este denumită ca 
parochă la Costișa.

Intre competenții la parochia din Boiană au fostă 
dintre preoții de ajutoră de atuncea și părintele T. 
Polonică, deră nefiindă elă rudă cu sânții părinți dela 
cârmă nu a fostă, deși mai bătrână în serviciu decâtă 
părintele Ciupercoviciu, denumită ca parochă în paro
chia acea.

Causa, se 4'ce, ar fi aceea, că părintele Ciuper
coviciu a fostă administratoră în Boiană șese luni în
tregi, pentru cari i s’a numărată 3 ani mai multă în 
serviciu.

Ore de ce nu s’au luată în privire și părintelui Po- 
lonică cei 10 ani de serviciu câtă a fostă mai multă 
decâtă administratoră la Roșia, fiindă că parochulă re- 
pausată M. H. pătimea de podagră și nu făcea nici ună 
serviciu, pe când părintele amintită făcea acolo servi- 
ciulă pentru doi, adecă: pentru parochă și pentru preotă 
de ajutoră?

Răspunsulă îlă polă da eu: Părintele Polonică 
nu era, precum parochulă actuală G. Hustincu, rudă cu 
Metropolitulă. Cu ce devotamentă a lucrată părintele 
Polonică pentru biserica și scâla din Roșia scimă, scimă 
însă și aceea ce lucrăză părintele H.

Ună domnă consilieră consistorială s’a esprimată 
odată în societatea română din Cernăuți, pe când părin
tele Polonică era fericita de a fi preotă de ajutoră sub 
parochulă actuală, cumcă și lui P. îi va găsi o codiță 
pentru șcâla din Mănăstirice. Ore părintele consiliera 
înainte amintită nu a avută — precum seim că are — 
atâta influință asupra Consistoriului și Metropolitului, ca 
să nu-i trimiță Consistoriulă ună decretă de laudă pentru 
împărtășirea cu devotamentă a învățăturiloră din religi
ei ne tineretului din șcâla din Roșia, aceluia, căruia îi caută 
codițe, și tocmai acuma, când erâ parochă la Satu-mare 
și nu avă trebuință de ună decretă de laudă. Eu din 
parte-mi așă da sfatulă meu debilă Consistoriului, că de 
acuma înainte se dea preoțiloră din Roșia decrete de 
laudă pentru școlă și alte merite, când sunt în funcțiune 
acolo, căci altmintrelea s’ar pără că Consistoriulă să ține 
de provei bulă: «ămenii cei onest! sunt remunerați d’abia 
după mărie.*  Lumea în-ă este guralivă și vorbesce, că 
Consistoriulă d’aceea i-a trimisă părintelui P. ună de
cretă de laudă, ca să-i astupe cu elă gura și să nu li- 
hăiăscă atâta. (va urma.)

DIVERSE.
Catechisinulă socialistă. — O carte cu acesta titulă 

au edată socialiștii belgianl. în librării nu se pote că
pătă. Se află însă în casa tuturora lucrătoriloră. Pu- 
blicămu și noi ună mică estradă din ea: — Cine ești?
— Sunt sclavă. — Ce este sclavulă? — Sclavulă este 
o ființă, care are datorința să lucre și să sufere pentru 
alții. — Îq ce se deosebesce în Belgia omulă liberă de 
celă sclavă? In Belgia omulă liberă e bogată. 6r scla
vulă e săracă. — Suntă și în alte țări sclavi? Nu suntă. 
Republica francesă, republica Șvițerană, Statele unite din 
America și alte multe state constau numai din libertini. 
Cetățenii facă legile și cetățenii se supună loră... — Ce 
este dăr de lipsă, pentru ca sclavulă să se facă omă li
beră? — Trebue să i se dea dreptulă de alegere, va să 
4«că să se introducă dreptulă de alegere generală...
— Cine facă acum legile în Belgia? — In Belgia legile 
le facă acum bogății pentru bogațl și contra săraciloră. 
Legile se facă pentru aceia, cari nu lucră nimica șs în 
contra acelora, cari muncescă. — Câte feluri de dare plă
tiți? — De tâte felurile. Piătimă pentru aeră și pentru 
sore, pentru că întră pe ferestre în odăile nâstre, piătimă 
și pentru apă, pentru că o consumămă. Numai pentru 
ună lucru nu piătimă.... — Și acelă lucru? — Acela 
lucru este venitulă, pentru că numai bogății îlă au; acăsta 
de sine se’nțelege... — Așadără suntă Omeni, cari nu 
plătescă dare, cu tote că au câte 100 000 de franci ve
nită anuală? Așa este. — In privința lefiloră lucrătoriloră 
esistă vr’o lege în Belgia? Nu esistă. Fabricantulă 
plătesce lucrătoriloră câtă vrea. — Cum se plătesce munca?
— Cu câtă muncesce mai multă lucrătorulă, cu atâtă i 
se plătesce mai puțină, și cu câtă muncesce mai puțină 
eu atâtă i se plătesce mai multă. Cine te guvernăză, 
sclavule? — 30,000 de âmenl libertini. —Omeni onești?
— Ba. Totă mereu speculăză și trăescă din munca 
nâstră; nu-ne dau nouă nimică. — Ce-țl lasă ție? — Ni
mica. Bogății ne ducă fetele și ni-le aruncă în noro- 
iulă prostituției. Băeții noștri se folosescă pentru apă
rarea loră. Ne răpescă încă și viăța, numai ca să se 
p6tă înbogăți. — Cum poți să ajungi la dreptulă de a 
fi alegătorii? — Dăcă vomă merge toți în Bruxela să 
pretindemă drepturi, să mergemă toți din tâte părțile 
Belgiei. — Cândă vă întâlniți? — La 13 Iunie a. c., în 
cjiua ântăia a Rosalieloră vomă fi toți în Bruxela. Mer
gemă pe josă pănă acolo și acolo vomă fi 25,000 lucră
tori din Gent, 20,000 din Lege și 20,000 din Cbarleroi. 
Aici voră fi toți lucrătorii și guvernulă ne va da drep
tulă de alegere la strigătulă nostru: „Trăiăscă poporulă! 
Trâiescă libertatea 1“

♦ « 
*

Moralitatea unui directoră teatrală. — Teatrulă 
din Verona în săptămânile trecute nu prea erâ cerce
tată. Directorulă se supără fârte multă de nepăsarea 
publicului. In sfârșită îi trecu prin minte o invențiune 
nostimă. Publică în fiarele din Verona mai multe anun
țuri, prin cari însciințâ pe „dâmnele și domnișârele mo
rale și cinstite din orașă“ că de acum încolo să fiă cu 
mare băgare de sămă de afișele teatrale. Dăcă afișulă 
teatrală va fi «albă,*  atunci piesa ce se represintă ede 
morală ; 6r dăeă afișulă teatrală este roșu, atunci piesa, 
ce se va representa nu va fi conformă cerințeloră mo
rale, și râga pe nevinovatele domnișâre și domnișori, ca 
atunci să nu vină Ia teatru, piarulă “Provincia*  de 
unde estragemă aceste rânduri, cjice că în ,tâte serile 
roșii*  teatrulă e înțesată de publică.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

duse pe dinaintea colibei, a smulsă pușca. De-acuma 
n’a mai șezută acasă, că dâră vedă elă că nu e ună 
motoflete de copilă. A luat’o cu elă și-a umblată în tâte 
filele cu ea prin codri și păduri la vânată. împușca 
câte ună iepure și câte o ciâră, și trăiau bine.

Umblândă odată ărășl prin codri, a văzută într’un 
vărfă de delă trei copil de bălaură sfădindu-se. Loră 
le-au rămasă dela tatălă loră o păreche de papuci, o pă- 
lăriă și ună băță, și nu sciau cum să-le împarță. S’a dus 
dăr’ la ei și i-a întrebată, că de ce trebă-să uneltele a- 
celea? Ei i-au răspunsă, că dăcă face cu bățulă cătră 
cine-va, acesta se face stană de pălră; cu pălăria pâte 
mânca orl-cine la masă și nu’lă vede nimenea; cu pa
pucii pâte omulă să trăcă peste mare, căci se despică 
în două și merge pe ea ca pe uscată.

Acestea ’mî voră fi bune și mie, a socotită elă. A 
luată bățulă, a făcută cătră ei cu elă de trei ori și s’au 
făcută îndată trei stane de pătră. A luată apoi și pă
lăria și și-a trasă papucii. A trecută peste mare și-a 
Intrată într’o curte unde erau doi-spre-ijece smei, cari 
tocmai mâncau la masă. Elă dăcă i a văzută mâncând 
așa de bine, i s’a făcută poftă și lui; și-a pusă pălăria 
în capă, s’a pusă la masă cu ei și a mâncată atâtă de 
multă, încâtă, pe când tot-d’a-una le-au 'rămasă, acuma 
nu li s’a ajunsă. Smeii au întrebată pe bucătărâsa cum 

de-a făcută așa de puțină mâncare, de ei toți suntă 
flământji ?

Finocă dăcă a mâncată s’a dusă la ușă, a făcută 
cu bățulă cătră ei și toți s’au făcută stane de pâlră, nu
mai ună bătrână a mai rămasă. Pe ăsta l’a încuiată 
într’o casă pustiă, 6r’ pe ceil’alțî i-a aruncată afară. S’a 
întorsă apoi acasă la mumă-sa și-a (Jisti cătră ea: — 
„Mamă, să mergemă, că ml-am câștigată eu alte case 
de locuită.*

S’au luată amândoi la drumă și s’au dusă la cur
țile smeiloră. Tâte cheile dela tâte ușile le-a dată Finocă 
mume-și, numai una nu. Ea a totă umblată și-a mătu
rată în tâte chiliele, numai în aceea, unde era smeulă 
celă bătrână nu putea întră. Feciorulă era la vânată. 
Ea, când a venită elă săra acasă, a fostă supărată, a- 
decă s’a făcută supărată, și-a (jisă cătră Finocă: — 
.Dragulă mamei, tâte cheile mi-le-ai dată, numai dela 
chilia cea din urmă nu.« — »Da lasă mamă, că cheia 
aceea totă nu’țl e de folosă Dumitalel*

N’a fostă destulă cu atâta, că ea nu i-a dată pace 
pănă nu i-a dată fi cheia aceea. Elă deeă i-a dată cheia 
s’a luată și s’a dusă 6ră la vânată. Ea, câtă ce s’a dusă 
elă, a deschisă și ușa cea dela chilia din urmă, unde a 
văzută o bute mare și încă ună smeu bătrână, ce-șl des
chidea ochii cu cârjele. Și a cJisQ smeulă cătră nevastă: 
—„Taie’țl degetulă celă mică și picură trei picături de 

sânge să plesnăscă cercurile acestea, că ’țl voiu prinde 
bine cândva în viăță.*

Ea n’a mai așteptată să mai tjică smeulă a doua 
âră ; șl-a tăiată degetulă și a picurată trei picuri de sânge; 
au plesnită cercurile de pe bute și a eșită haramulă de 
smeu afară; s’a ’nlorsă peste capă de trei ori și s’a fă
cută ună fecioră mândru ca ală ei și s’a rugată de ne
vastă să-I dea ceva de mâncată. Ea îndată i-a și dată, 
că vecjl, rogu-te, s’a îndrăgită în posnitulă de smeu. Dăcă 
a gătată smeulă de mâncată s’au pusă ei și s’au sfătuită 
cum ară pută să omâre pe Finocă ? Indrăcitului de 
smeu i-a plesnită prin minte în curândă ceva, și a <|igQ 
cătră nevastă să se facă bolnavă când li va veni ficio- 
rulă acasă și să-i spue că atunci numai se va însănă- 
loșa, când îi va aduce apă de unde se bată munții în 
capete ca berbecii.

Dinaintea casei era ună pără, care era ună semnă 
pentru ficioră. Părulă ăsta înfloria când venea elă acasă 
și se veștejea când se ducea. — Săra a venită Finocă 
acasă dela venată și a aflat’o pe mumă-sa bolnavă în 
pată, și a întrebat’o: —„Ce-i mamă, ești bolnavă! —
„Bolnavă, dragulă mamei și nu mă voiu face sănătâsă 
pănă ce nu ’ml vei aduce apă de unde se bată munții 
în capete ca berbecii, că așa am visată*.

(Va urma).
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CaraBJfi hi bursa âe Vâeua Bursa de Bueurescl.
din 7 Aprilie st. n. 188.6

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 95 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.45
Lrnpnimutulă căiloră ferate

ungare.........................152.—
Amortisarea datoriei căi-

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
I oră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 117.50 

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

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

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

vină ung......................... 100.—
Iinprumutulfi cu premiu

ung...................................121.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 85.35 
Renta de arg. austr. . . 85.45
Renta de aură austr. . . 113 85 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 878 —
Act. băncel de credită ung. 294.— 
Act. băncel de credită austr. 298 30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orf .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 70 

[ Londra 10 Li v ras sterlinge t25.90

Coti*, oficială dela 22 Martie st. v, 1886.
Curnp. vând.

Reala română (5%). 93Va 94‘/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

> convert. (6%) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 102Va 1037*

* >1 H (5°/0) 86*|, 87—
» ’ urban (7°/0î 99— 109—
» » (6°/o) 911/, 927,
» • (5%) • 82i/a 837,

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancâ 14 — 147,-
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovil

din 8 Aprilie st. n. 1886,

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vând. 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 » 5.90

Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— * 101.—

Ruble RusescI................. . . » 124.— • 125.7,
Discontulă . . . » 7—10 °/o Pe ană.

1—3
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X

In casa repos, George Boamben, ulița funari- 
loru Nr. 233 este de închiriate dela St Miliaiu

Cuartiru din I-mulu etagiu 
constându: din 1 Salonti și 1 odaie cătră uliță, 2 odăi cătră curte, 
bucătăriă separată, podu și pivniță.

Informațiunî în Strada Teatrului Nr. 96.

(Âvisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulil mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu- 
ritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTIi. „GAZ. TRANS.U

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

Pentru repeți rl se ac 6rdă următdrele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori • • . • • 10°

11 11 V 5-- 8 11 15°
U 11 11 9—11 51 . . • • • 20°
11 11 11 12--15 H 30°
U 51 11 16—20 11 • 40’

Dela 20 de repețirl în susfi •.............................. 50’
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susfi.

Anunțămu acelorO onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonâ 
la făia ndstră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri de la 
începutulu anului 1886 prin urmare potH să aibăcolecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.«

MersulU trenurilor^
pe linia Pretleaîii-Biidapesta și pe linia TeiașiS-Aradal-Madapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealiâ-Budapesta B u da pesta—l^redealiă

BucurescI

Pradeală

Timișă

Brașovfi

Feldiâra 
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blastu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra' 
(Jucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbeu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Giucia 
Bucia 
Bratca. 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

Trenă 
de 

poraOne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
1 <12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.21
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 0J

6.35
3.00

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibus

Trenfi 
omnibna

Tren 
accelerat

Tronfi 
omnibut

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4=17
4.47
5.42
7.37

801
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.69
7,15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10 23
12.32
12.59

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.z?
8.27

Cloșin

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

( 
(

Ui6ra
Vințultt de susă
Aiudă
Mașfi
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mit
Mediașu
Klisabetopole
Sigișfea
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiâra

Prodoalu

BucurescI

(
✓
1

(
(

Nota: Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenfi 
de 

persdne

-

Tren fi 
omulbua

8.0 J
11.41
2.31

12 0'*
12 31
2.16
3.12
3.3'2
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41

6.40
7.00

Tipografia ALEXI Brașovă.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.lt
13.4S

1.31
2.56
3.29
4.0
4.18
4.36
5.05

6.01
6.41*
7.20
8.01

10.05
11.02
11.3
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4(

Teiwșîl- Budapesta- Iradd-TeiușA.

Trenfi Trenfi Trenfi de Tronfi de Trenfi Trenfi
omnlbua omnlbua peradne persdne acccleratfi omnlbua

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0o 1.45 « ' 0
Vințulti de iosă 12 20 — 4.53 11.02 3.44 1140,
Șibottt 12.52 — 5.19 SEOiiiok 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradd 3.37 7.53 rvj5
Siiaeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4,13 — 6 19
Deva 2 35 —■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46|
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 Bârzova 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
Radfla-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
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Siznbink ( 2.39 12.00 4 5'< Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 6.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
SSudapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena 8.00 1 6.05 Tefiușik 12 05 — 2.24

AradA-Timi^âra Sîssaei’ia (Piski) P’etroșecd

Trontt Tronfi do Trenfi de Trontt de Trenfi Trenflotnnihnn peradno peradne persdno omnibus omnibuH

Aradft 6.00 12.55 8.25 SiinaeE’îa 6 39 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Sfreiu 7 05 12.27 3.00
Neraetli-Sâgb 6.50 1.46 8.54 Hategft 7.53 1.19 3.49
Vmga 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

8.42 3.40 10.06 JPeftroșeiffil 10.43 4.04 6.39

TTimișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Tronfi Trenfi Trenfi Trenfi
peradne poradne omnibus omnibus omnibuu do pers,

Timișâra 6.07 12.25 5.00 Petroșend 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.U8
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 1054 6.4 ■>
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 H.?7 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradul’! nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
ATadfi 7.50 3.10 7.40 SSmeria 1053 1,35 9.15


