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72. Sâmbătă, 29 Martie (10 Aprilie), 1886.

Nou abonamentu
la

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

abonamente, la care învitămfl pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulft Abonamentului:»
Fentru Austro-Ungaria:

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

Pentru Români» și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloră de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponii 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.

Brașovâ 28 Martie 1886.
„Să se dea statului și în cea din urmă co

mună acea putere de care are lipsă". Cu acostă 
declarația șl-a finită ministrulă-președinte Tisza 
unulă din discursurile ce le-a ținută în apărarea 
proiectului de lege comunală.

Statulă și drășî statulă ! Nu este nici o 
jertfă destulă de mare, ca să nu se pretindă dela 
popdre în numele statului. Nu-i destulă, că i 
se cere omului să-șl pună totă capitalulă său in
telectuală și materială Ja disposiția statului ddr i 
se mai cere încă să-șl sacrifice și libertățile ce 
suntă legate de individualitatea sa, numai și nu
mai ca statulă să aibă, cum Qice d-lu Tisza, pu
terea de lipsă.

Amă voi să scimă cine este la noi statulă? 
Nu cumva e domnulă Tisza statulă ? Așa trebue 
să fiă, fiindcă ceea ce vrea Tisza vrea și parla- 
mentulă și acestă parlamentă representă de faptă 
statulă maghiară, deși nu representă în realitate 
decâtă numai o parte din poporațiunea lui.

Așaddr d-lă Tisza vrea să aibă și în comună 
puterea, ce crede elă că i este de lipsă. Cu 
acdsta este caracterisată scopulă și tendința pro
iectului de lege comunală, ce se discută acuma 
în camera din Peșta.

Numai de curendă d-lă ministru-președinte 
a făcută să se primdscă In numele statului o 
lege, prin care fișpanii său prefecții să facă sa
trapii guvernului în sensulu adevărată ală cu
vântului. Era de lipsă prin urmare, să se dea 
și libertatea comuneloră pe mâna fișpaniloră, căci 
decă nu, ce satrapiă ar fi putută să formeze ?

Spre scopulă acesta d-lă Tisza restrânge cu 
ajutorulă mameluciloră săi din parlamentă liber
tatea administrațiunei comunale. Astfelă să inau- 
gurdză și era despotismului fișpanului în comune. 
Elă se pdte în viitoră amesteca și în afacerile 
comuneloră, sub pretextulă siguranței publice și 
ală administrațiunei. Organele comuneloră se 
alegă în viitoră sub influența și presiunea fiș
panului și în orașe șefii poliției voră fi numiți 
de guvernă. Guvernulă are dreptulă să disolve 
representanța comunală, să anuleze statutele co
muneloră și să s.ecvestreze averile loră.

Astfelă amă ajunsă la culmea centralisării 
prin nimicirea și a restului de autonomiă comu
nală. ții tdte acestea numai și numai pentru 
ca d-lă Tisza să aibă puterea de lipsă I

Unulă din aderenții principiului absolutistu 
alu omnipotenței statului, d-lu Iuliu Horvath, 
cerându ca și notarii cercuali în comune să fiă 
numiți de șefii comitatului, a arătată causa de 

ce puterea d-lui Tisza are nevoiă de aceste mă
suri reacționare, 4'c^ndă, că suntă ținuturi de 
milurl cuadrate, unde din punctată de vedere ală 
patriotismului nu esistă nici o comună în care gu
vernată să potă avă încredere.

D-lu Mocsâry a răspunsă acestui apostolu 
tiszaist.fi, apostofându-lă cum se cuvine. Deputa
tul u Horvath, 4'ise Mocsâry, trebuia să fiă chiă- 
mată la ordine, dedrece a 4‘să, că între Nema
ghiari, cari facă mai multă de jumătate a popo- 
rațiunei Ungariei, guvernulfl nu pdte găsi dmenl 
de încredere.,, Voesce dre d lă Horvath să facă 
pe lumea din afară să credă, că Ungaria se află 
în așa deplorabilă stare, încât jumătate din locui
torii acestei țări suntă răi patrioți și că prin ur
mare o parte a locuitoriloră se află în răsboiu 
cu cealaltă parte ?“

Justă întrebare acdsta și d-lă Tisza a sâm- 
țită, că trebuia să ia ei elu în apărare pe Hor- 
vâth și a făcut’o sfătuindu pe Mocsâry, că prea 
strînge la pieptu-i, la fie-care ocasiune, naționali
tățile nemaghiare. D-lă Mocsâry respinse din 
parte-i sfatulă d-lui Tbza declarându, că nu vrea 
se trdcă de advocatulă naționalitățiloră nema
ghiare, ddr e datoră să vorbâscă în interesulă 
Maghiari loră.

Altulă e însă interesulă reală ală Maghiari- 
loră, altulă interesulă imaginară alu statului și 
statulă e Tisza!

Femeia română.
Unele foi române au scrisă despre femeile 

române după Kossuth, care plânge, că în Tran
silvania într’ună sată femeile române dela 1848 
înedee din 130 de familii ungurescl au făcută 
române 120 de familii. Tocmai în «jilele trecute 
au numită bărbații de stată ai României omă 
mare pe Kossuth. Adevărată că’i omă mare — 
cu gura. Pe Kossuth istoriculă ungurescă Mi- 
liailu Horvath îlă numesce entusiastă, dră Kos
suth a fostă numită pe Szâchenyi fantastă. Szd- 
chenyi a văzută bine, căci a văzută relele cu 
ani înainte, la cari a dusă Kossuth Ungaria, 
însă Kossuth, de e și trecută de 80 de ani, vede 
numai visuri.

Ungurii suntă cei mai îngâmfați în lume, 
încâtă în îngâmfare numai consângenii loră, Sa- 
moiecjii, îi întrecă, cari ei pe sine se numescil 
dmenl, ca și când alții nici nu ar fi dmenl. Un
gurii suntă cu totă disprețulă cătră alte po
pdre, și așa și cătră Români, deci cum din 130 
de familii ungurescl să ia 120 femei de română? 
Dâră ori cum ar fi cu Ungurii, aceea e adevă
rată, că Românii suntă străini cu totulă de a se 
amesteca prin căsătoriă cu Ungurii. Judecându 
după starea Româniloră din părțile ungurene, eu 
nu credă, că pe sate în tdtă Transilvania să fiă 
120 de căsătorii mestecate între Unguri și Ro
mâni, necum să fiă acele într’o unică comună.

Cum au perită dâră cele 120 de famili un
gurescl deplânse de Kossuth? Eită cum: In nu
mărulu 57 ală „Gazetei" s’a scrisă, că în urmă- 
tdrele cinci districte: Pesta, Sabolciu, Maramurășă, 
Bihoră, Neogradă înainte de 1848 au fostă 996 
de familii nobile ungurescl, dră acum nu suntă 
decâtă numai 204, și așa au dispărută 792. 
Tristă lucru, și încă sub domnirea ungurdscă! 
Ce ar fi de acestă poporă sub altă domnire ? 
Nu cumva și aceste familii le-au făcută române 
femeile române? Nicidecum, căci în unele din 
districtele numite nici nu suntă Români: au dis
părută aceste familii, pentrucă au fostă desfrâ
nate, și dcă așa au perită și cele din Transil
vania.

Insă Kossuth a fostă agitatoru în tdtă vidța 
lui, și așa aruncă și acum mărulu de certă între 
Unguri și Români.

Fdrte frumosă, ddcă și inimicii noștri suntă 
cu recunoscință, cu respectă și cu frică cătră fe
meile ndstre; așa se și cere, ca ele să aibă sâm- 

țirea nobilă română, și virtuțile femeiloră române. 
Insă noi nu vremii mestecătură, și de aceea fetele 
și muierile române rămână în senulă națiunii loră, 
și scutăscă românitatea în familiele nostre.

Furia unguririi și bărbații unguri cei mai 
competențl o află de fantasiă deșdrtă și pericu- 
iosă. Dâră ce și vrdu Ungurii? Pe teritoriulă 
întinsă dintre Tisa și CarpațI noi Românii fa- 
cemă în massă poporațiunea, că suntemă la trei 
milidne, și Ungurii, împrăștiați printre Români, 
cu Țigani, cu Armeni, cu Judei și cu tdte ve
niturile nu facă în realitate nici patru sute de 
mii; dră în masse nu suntă Ungurii decâtă în- 
tr’ună colțu mică alu Transilvaniei — Săcuii, 
și de-a lungulă Tisei, ddră și la Tisa Ungurii 
minoritatea o facă. Așa der o mână de Unguri 
cum să înghită milidne de Români?

O foia, din BucurescI, vorbindă despre Kos
suth și femeia română, a amintită și cuvântarea 
ținută de ministrulu Kallay în academia ungu
rescă. La acea cuvântare ar fi cugetată omulă, 
că Ungurii se voră scula cu toții și voră inunda 
Răsăritulu, precum au fostă inundată Germania 
supt Bulcsu, Lehel și Botond, pe cari i-au prinsă 
Germanii și i-au pusă în furci. Insă trebue să 
cundscă omulă firea ungurdscă. Dela cuvânta
rea lui Kâllay pănă la faptă e așa depărtare, ca 
în cealaltă lume dela avutulă condamnată la in- 
fernă și pănă la Abraamă fericitulă. Abraamă 
a avutului: „dela voi e mare depărtare pănă 
la noi," și apoi a adausă, că „de acolo nu se 
pdte veni aici." Așa e și cu cuvântarea lui 
Kâllay.

Escelența sa domnulă ministru Kâllay e din 
districtulă Satu-Marelui. Moșu-său, Ioane Kâl- 
lay, a șezută în Botiză, a avută acolo curte 
domndscă, cu capelă, cu grădină de luesă cu 
statue, și a avută avere întinsă. Mai târziu a 
locuită în Botiză și ună judeu mișelu, care de 
săracă ce era îșl căra în spate paie dela Ro
mâni, ca să-șl facă câte ună spudariu. Acum 
unulă din fiii acestui Judeu a cumpărată la li
citare o parte din curtea moșului domnului mi
nistru Kallay.

Moșulă Escelenției sale a murită totă în 
Botiză, și e îmormântată la biserica română de 
acolo. Crucea de pdtră dela mormântu-i s’a 
ruptă, mormântulă s’a cufundată, și nu mai e 
nici o urmă care să arăte, că acolo zace moșulă 
renumitului ministru și croitoru de mapă a Ră
săritului. Chateaubriand scria în „Atala“, că săl
baticii din America suntă fericiți, că pdrtă dsele 
părințiloră cu sine. Escelența sa domnulă mi
nistru Kallay nu se cugetă nici la curtea, nici 
la dsele moșu-său, deci când nu se îngrijesce de 
ale sale, cum va sci elă câștiga țări întregi pen
tru alții?

Firea Unguriloră în ăstă modă o-a descrisă 
celă mai renumită poetu ungurescă Vorosmarty: 
„zsarnok, szolga egy szemdlyben, ki magâval 
sinc.s bdkdben," adecă: tirană, servă într’o per- 
sdnă, care nici cu sine nu e în pace; dră altă 
poetu ungurescă, totă renumită, Petofi, a ase
mănată firea Unguriloră cu a lui Patd Păi, că
ruia i se rupeau vestmintele, i se ruina casa, și 
i se risipiau tdte, și fiindă îndemnată, ca să 
facă ceva a răspunsă: „Ejh 1A drunk arra mdg", 
adecă: mai e încă timpă pentru acdsta!

Să învățămă ddră dela UugurI, însă să nu 
fimă ca ei.

Ungurii și Românii.
^„Românulă" de Joi, 8 Aprilie, publică în 

fruntea sa ună articulă în care, după ce cit.dză 
ună pasagiu din articululă „Gazetei" privitoră la 
miseria țăranului nostru și la emigrările din ți- 
nutulă Săeașului și din alte părți, 4i°e între 
altele.

.Trufașii noștrii vecini, cari nu voră să mai vădă 

tiszaist.fi
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sub corâna S-tului Ștefană de c&tii numai supușii Un
guri sâu ungurițl, cari îșl punți tâte puterile pentru ca 
Românulă sg nu mai pâtă sg’șl învețe sâu sg’șl cultive 
limba și sg’șl păstreze naționalitatea, apasă pe grumazii 
lui pe tâte căile și prin t<5te miticele.

Nu-i mai este dată Românului sg vorbâscă, sg 
simță și sg cugete de câtă numai unguresce: âcă pro
grama politică a bărbațilorti de stată unguri pe care se 
întemeiază tâtă șciința loră d’a guverna.

Pe de o parte prin persecuțiunile și reducerea po- 
porațiunei române la miseriă, gr pe de altă prin des- 
națioaalisarea ei se atinge scopulă finală — îșl (Jică 
bărbații de stată unguri — d’a avea o Ungarie numai 
a Unguriloru, o Ungarie cu totulă ungurgscă.

Sistema însă pare că este greșită, și mai curândă 
său mai târziu Ungurii voră înțelege și voră vedea că 
fiindă puțini la numără — după cum recunosce însăși 
o fâie a loră «Egyetârtes» — cu greu potă lupta pănă 
in sfârșită în contra celorlalte naționalități apăsate, asi- 
gurându’șl asupră-le o stăpânire deplină și de lungă 
durată.

Dâr decă legăturile loră dualiste, cu monarchia 
Habsburgiloră, au putută sg le asigure folâsele neaștep
tate, de cari s’au bucurată în timpă de 20 ani, față cu 
celelalte naționalități, nu le-a asigurată "insg o viață po
litică în Stată paclnică și liniștită, care sg’i pună cu 
adevărată în posițiune d’a putea ține capă ori cărei 
eventualități.

Adevărata sciință politică a bărbițiloră de stată 
unguri, și putemă dice chiar rațiunea de stată, era ca 
să caute a-șl face câtă se pote mai mulțl amici din na
ționalitățile de sub corâna S-tului Ștefană, pentru ca 
astfelă, la trebuință, națiunea ungară sg se fi putută găsi 
mână în mână cu ele, luptândă pentru aceleași vederi, 
pentru aceleași interese comune...

Istoria popâreloră și înșiși timpii de restriște, din 
viața națiunei ungare, ar trebui sg serve de lecțiune 
conducgtoriloră ei și sg-i facă a fi mai cu luare aminte 
și mai prevăzători în viitoră. Șovinismulă în politica 
națională și învrăjbirile din întru, împinse pănă la es- 
tremă, nu potă decâtă în paguba Statului ungară 
să fiă. x

O cjicemti acâsta nu numai ca Români ci și ca 
buni vecini] ai Unguriloră, cu cari amă voită în tot- 
d’auna sg păstrămă raporturile cele mai amicale, de și, 
în schimbă, dânșii în nenumărate împregiurărl împotriva 
intereseloră nâstre au fostă.

Situațiunea în peninsula balcanică.
Prințulă Alexandru n’a răspunsă încă la notificarea 

Porții, privitâre la hotărîrea conferință ambasadorilor^ 
în Constantinopolă. Prințulă Bulgariei nu se învoesee 
cu ceea ce s’a hotărîtă, ca adecă să fiă numită guver
natori ală Rumeliei pe cinci ani, și puterile să-i sanc
ționeze numirea. Elă scie că Rusia ii e atâtu de duș
mană, încâtă i-ar pută refusa numirea lui ca guvernatoră 
decă nu se va supune cu totulă influinței rusescl. Li
bertatea de acțiune, de care a dată dovedi prințulă 
Alexandru, a amărîtă cumplită pe Rusia și de aci pro
vine iotă nențelegerea.

„Novoje Vremja» ar dori, ca s5 i se dea Rusiei 
mandată d’a esecuta hotărîrile conferinței și se pâte în
tâmpla ca sg i se dea, căci se asigură din multe părți, 
că între Germania și Rusia ar esista o înțelegere, ca 
Rusia sg-șl validiteze interesele sale în peninsula balca
nică intervenindă cu putere armată. Decă Rusia șl a 

amânată pănă acuma intervenirea, este târnă că Austro- 
Ungaria și Anglia îi voră pune bețe fn r6te.

Cu tâte astea, o soire din Petersburgă asigară că 
cercurile conducgtâre rusescl au cumpănită seriosă o in- 
tervenire. militară a Rusiei în Bulgaria pentru casulă 
când prințulă Alexandru ar stărui în oposițiunea sa și 
deja s’au și dispusă măsurile militare pregătitâre pentru 
realisarea acestui proiectă. Corpurile de armată ’ll și 
12 suntă destinate a trece la ordinulă dală în Bulgaria. 
Aceeași scire mai asigură, că Bulgarii, cu tâte desmin- 
țirile oficiâse din Sofia, se ocupă seriosă cu cestiunea 
proclamării regatului bulgară. Acâsta a amărîtă atâtă 
de multă pe Rusia, care vede că prințulă Alexandru îi 
sapă terenulă de sub piciore în Bulgaria, încâtă «Novoje 
Vremja» propune, ca conferința sg se ocupe eu cestiunea 
depunerii prințului Alexandru.

O scire diplomati :ă din Atena spune, că în cer
curile politice, care dau tonuiă acolo, se vorbesce cu 
siguranță, că Rumelia orientală și Bulgaria se voră rupe 
de dominațiunea turcâscă; în acestă privință se Zice că 
ar esista ună raportă secretă între Sofia și Atena; 
de aci ar proveni și atitudinea atâtă de resboinică a 
Greciei.

Ca ună simptomă amenințătoră se consideră de 
foile rusescl și rămânerea la guvernă a lui Garașanin 
în Serbia. Noulă cabiaetă represintă și partida lui Ris- 
ticl, prin ministrulă de esterne Franassovicl.

Ce privesce pregătirile militare ale Turciei și Gre
ciei, acestea se continuă, cu tote stăruințele unoră puteri 
d’a nu se încorda situațiunea. Escadra turcâscă compusă 
din fese corăbii cuirasate a pi’imită ordină, ca sg fiă gata 
d’a pleca la Dardanele. In Ianina se anunță, că coman- 
dantulă supremă d’auolo Achmed Ejub-pașa a inspectată 
in persână cele mai importante puncte strategice dela 
granițe. In urma observațiuniloră sale, s’au dirigeată în
tăriri de trupe la Prevesa, Lorus și Gubens. In Epiră e 
vorba sg se formeze batalione de voluntari, pentru care 
s’au și trimisă arme din Constantinopolă La Salonică 
au plecată de curând doug vapdre de transportă cu mu- 
nițiune și tunuri Krupp. In Grecia, din clasele de re- 
servă convocate s’au formată regimente noug cu cadre 
detașate din regimentele esistenle.

SOIRILE D1LE1.•
Primimă mereu desmințirl la adresa foiloră ungu

rescl, care în modă meschină voescă sg seducă opinia 
publică, și cu acâsta să mai stârcă bani dela societatea 
maghiară pentru „Kulturegylet». Așa ni se scrie din 
Deva, că Domiân Pal oficială la cartea funduară în Deva, 
și Mirtse Denis, eseeutoră în Puiu, suntă într’adevgră 
Unguri, celă dintâiu din Ungaria superiori, âr eelă d’ală 
doilea din Sâcuime. De asemenea ni se mai scrie din 
Deșiu, că d-lă George Micu, notară în Nusfalgu, când i 
s’a presentată lista de subscriere ca membru la „Kultur- 
egylet'1', a refusată a subscrie. Atâta e adevărată că a 
luată parte Ia o petrecere ținută în scopulă „culturei" 
maghiare. — Aci trebue sg observămă, că dâcă e vorba 
ca sg contribue cineva pentru ună scopă nobilă, atunci 
nu petrecerile Kuituregyletiste cu maghiarisarea pe firmă 
voră fi acelea, ci petrecerile date pentru săraci, pentru 
vgduve, pentru seâle și biserici sărace, pentru bolnavi 
ș. a., care merită obolulă binefăcătorului. Kuliuregyle- 
liștii de altă parte sg ia învățătură, și reclamele sg și le 
facă cu mai multă iubire de adevgră.

—x—
In dilele trecute a ținută în Pesta profesorulă și 

membrulă academiei ungurescl Gyorgy Aladâr o pre
legere în cereulă industrială. Cu argumente ungurescl 
a susținută, că ună Maghiară prețuesce 500 fi., dâr apoi 
nici elă nu e așa da sigură dâcă din punctă de vedere 
economică acesta preță ar fi justificată. Este însă des
tulă de optimistă spre a vedâ Ungaria „înflorindă" și 
,,îmbogățindu-8e“, Ferice de elă !

La corespondența din Beiușiu apărută în N-ro. 53 
ală «Gazetei,“ care ne raporta despre carnevalulă tre
cută, acela profesoră română, despre care Zicea cores- 
pondentulă că „are multe pe răvășii,' cere acestuia sg 
iasă la ivâlă cu răvașulă amintită sub adevSratu’i nume, 
râmânândă a’i răspunde și dânsulă sub numele propriu. 
Nefăcândă corespondentul^ acâsta, acelă profesoră ro
mână va eși dânsulă în publicitate arătându-lă „în por- 
trelulă ce-lă merită.» — Acesta este pe scurtă cuprinsulă 
scrisârei ce-o primirămă dela „acelă profesoră" română 
din Beiușă. Amă dori sg se dovedescă că n’are nimică 
pe răvașă, în ce privesce românismulă lui. Ne permi- 
temă însă a-lă întreba: cum stă cu toastulă ce l’a ți
nută pentru ună ârecare Benedek în limba maghiară, 
căci acesta era lucrulă principală în corespondența 
Nr. 53?

Circularea trenuriloră în Ardeală, care a 
dată pricină la atâtea plângeri, se va schimba în Maiu, 
Zice „Ellenzâk,1. Trenulă accelerată, care sosesce în 
Clușiu sera la 10 ăre, va merge mai departe ca trenă 
omnibus și se va lega cu trenulă omnibus, care plecă din 
Copșa mică diminâța la 7 âre și sera va fi în Brașovă. 
Cu alte cuvinte, decă acum ii trebue călătorului o nâpte 
întrâgă, ca sg vină din Clușiu la Brașovă, ii va trebui 
după noua ordine o nâpte și o Z>- In adevgră, trebue 
sg ne minunămă de atâta „de.șteplăeiune». Cu trenulă 
de persone însă ce plâcă din Clușiu diminâța, poți fi săra 
in Brașovă.

—x—
Poliția din Pesta a publicată în calele acestea o 

înștiințare, atrăgendă atențiunea publicului ca sg se fe- 
râscă de institutulă de bani «Landesbank und Kredifge- 
nossenschatt.» In urma a șâse denunțări, s’a pornită 
cercetare în contra acestui institută și resultatulă s’a co
municată procuraturei din Pesta. Associațiunea a ară
tată intre altele, în publicările ei, că are ună capitală 
fundatoră de ună milionă, pe când tâtă averea ei în 
baDl gata număra la 13 Octomvre, când statutele s’au 
înaintată la tribunalulă camercială și cambială, de fado 
— 34 fl. 88 cr.

S’au pusă temeliile duoră clădiri importante în 
Bucuresci: a scâlei de veterinăriă și a scâlei de arte 
și meserii, spune „Ră boiulă11.

—x—
„România liberă" spune, că la ministerulă instruc

țiunii publice din BjucurescI se cereeLâză ună nou mo
delă de conslrucțiunl școlare rurale. Modelulă este pre- 
sintată de d. architectă Șuțu, cu prilejulă construcțiuni- 
loră ce au sg se facă în vara asta în județulă Iași. Este 
vorba de ună sistemă de clădiri fără cărămidă, ci numai 
din fierO, lemnă și tencuială, care s’a experimentată prin 
Francia și prin Belgia. Comisiunea technică avisâză.

—x—
Se Z^e, că ună profesoră ală facultăției de medi

cină din Bucuresci va fi trimisă la Parisă, pentru a 
urma experiențele lui Pasteur în privința turbărei, scrie 
„Națiunea11.

—x—-

FOILETONU.
F i n o c ii.

(Poveste.)
(U r ni ar e.)

Elă avea ună cală, l'a înșglată și s’a dusă sg-i a- 
ducă apă mume-si, — ca sg n’o . . . stropșeseă, bat’o 
crucea de așa mamă! Și s’a dusă, s’a dusă multă lume 
’npgrățiă ca DumneZeu sg ne țiă, că cuvântulă din po
veste lungă și frumosă mai este. S’a dusă ca gândulă 
și ca vântulă, s’țt dusă pănă la sfânta Vinere. Decă a 
ajunsă la sfânta Vinere, a bătută in ușă sâ-lă lase înă
untru. — ,De ești ură de pădure, dute mai afundă în 
pădure, că am o cățea cu dinții de feră, cu măselele de 
oțâlă, de-o lasă la tine totă te măncă; de ești omă pă- 
mântenă, vino înăuntru.» — «Sunt omă pământână, 
mătușă.* Ea l’a lăsată înăuntru.

— <0! dragulă mătușii, cum de umbli tu pe-aicea, 
pe unde nici pasere măiâstră dela voi nu umblă, necum 
6menl?l« — >0 mătușă, nu umblu de voiă, ci de rea 
nevoiă, că-i bolnavă mamă-mea și m’a trimesă sg-i a- 
ducă apă de unde se bată munții în capete ca berbecii.» 
— >0 dragulă mătușii, eu nu sciu unde-i aia, dâr’ tu 
du-te la sfânta Sâmbătă, că-i mai mare ca mine și te 
va sci îndrepta mai bine."

Și s’a luată feciorulă nostru și s’a totă dusă pănă 

la sf. Sâmbătă. Dâcă a sosită acolo a bătută fn ușă ca 
și la sf. Vinere. Și sfânta Sâmbătă totă așa i-a Z‘siL 
ca și sf. Vinere, și l’a îndreptată la sf. Duminecă, că-i 
mai mare și-lă va sci îndreptă mai bine. De aci, dragii 
mei, âr’ s’a luată și s’a dusă și la sfânta Duminecă, ră- 
pede câtă a putută, ca sâ nu întârdiă cumva. La sfânta 
Duminecă încă a bătută în ușă și s’a rugată sg-lă lase 
înăunlru. A întrată și i-a spusă ce caută.

— .Tocmai bine ai venită, dragulă mătușii, i-a Zisă 
sfânta Duminecă, că acuma dormă munții de-amâZf.“ Sf. 
Duminecă i-a dată o ploscă și ună flueră dicându-i: — 
„Decă vei merge acolo, așa mergi de cu grije, sg nu calce 
calulăȘpe pâtră, sg nu setrezâscă munții, că de se vor trezi 
totă pulbere și cenușă te voră face; cu fluerulă sg totă 
cânți ‘și ploscile — una a avută de acasă și cea-laltă 
dela sf. Duminecă — sg le umpli; una sg o pui pe fân
tână și cea-laltă sg o duci."

S’a dusă; a făcută așa cum l’a învgțată sf. Dumi
necă, și a umplută ploscile. Când s’a întorsă înapoi, n’a 
băgată bine de semă și i-a călcată calulă pe pâtră; s’au 
trezită munții, s’au trântită în capete, au apucată câda 
calului, i-au rupt’o și cu atâta a scăpată. A venită la 
sf. Duminecă. Sf. Duminecă l’a întrebată, cum a um 
biată. Elă i-a spusă ce a pățită. — »Nu face nimica, 
i-a ZlsQ sf- Duminecă, culcă-te și dormi sg te odihnesc!, 
că vei fi obosită de-atâta drumă.»

Elă s’a culcată și-a adormită ... Sf. Duminecă a 
uată ună fuioră și i-a pusă cOdă la cală. Apa încă i-a 
luat’o și i-a pusă alta în loculă ei. Dâcă s’a trez.tă fe- 
eiorulă, a încălecată și du-te mi-te copile pe-aicl încolo 
cătră casă. Când se apropia de casă, pgrulă Iui a în
cepută a înflori âră. Smeulă câtă ce a vâZută pgrulă 
înflorindă, a știută că vine Finocă âră ș’a ZisQ supă
rată cătră nevastă: — „Eră vine Finocă, fiulă tău, câ
nele meu. Dâcă elă se întârce și de-acolo, tu fă-te âră 
bolnavă și spune-i sâ’țl aducă purcelă linsă prelinsă dela 
scrâfele linse prelinse, unde scrofa crocotesce și pămân- 
tulă se clătesce."

A sosită Finocă acasă. Ea s’a făcută âră bolnavă 
și i-a spusă, că a visată sf-i aducă purcelă linsă pre
linsă dela scrofele linse prelinse, c’apoi se va face săng- 
fâsă. Elă, bietulă de elă, ca sg-i facă mume-si pe voiă, 
s’a pornită âră sg-i aducă și de felulă ăsta, că dâră se 
va însăngtoșa; dâr’ elă, sărmană de Z>'ele lui, n’a sciută 
pe lumea asta, ce vrea mumă-sa cu elă de-lă totă tri- 
mete încâce și’ncolo, nu scia că ea vrea sg-lă prăpă- 
dâscă, ca sg se pâtă ea apoi tolăni cu bala de smeu 
după placă.

S’a dusă sgraculă Finocă, s’a dusă de numai Dum- 
nedeu îlă scia cum, pănă la sfânta Vinere. Sf. Vinere 
i-a dată o periă și l’a trimesă la sf. Sâmbătă. Sf. Sâm
bătă i-a dată o cute și l’a îndreptată la sf. Duminecă,



Nr 72. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Printr’o serisâre patriarhală din Constantinopolă. 
s’a desfăcută căsătoria princesei Mari a, fiica fostului 
Domnii ală Moldovei Mihailă Sturdza, cu Gons tan
ti nil, fiulă prințului A lexa nd ru Gorceakow. In urma 
acestei scrisori patriarhale fiica prințului Sturdza se pâte 
căsători din nou.

Din Bucovina.
Cernăuți, Martie 1883. 

(Fine.)
Acuma voescă să scriu și aceea ce scimft că lucră 

părintele parochâ din Roșia. Părintele parochă II. nu 
se ține de modulă introdusă de părintele Polonică la 
parastase, la care era introdusă moderare in băutura de 
vinarsă. Vmaisulă după prudința părintelui H. se bine- 
cuvântâză și mesenii bău la astfelă de ocasiunl vinarsă 
câtă le trebuesce, că vet)!: „băutura este făcută pentru 
âmenl și nu pentru animale/'

Cei ce trăescă în fărădelege nu suntă mustrațl fără 
deosebire și pe cei sărmani îi mustră ori provdeă să se 
despărțâscă deolaltă, pe când pe cei mai cu stare, între 
cari și antistelâ comunală (primarulă), suntă prolegiați 
fiind-câ are pâte trebuință de ei.

Nu numai poporenii potă lua esemplu bună dela 
purtarea părintelui față cu cei ce trăescă în fărădelege 
(concubinată) ci și bieții preoți de ajutoră potă multe 
învăța din iscusința sânției sale — Consistorială ar face 
bine să-i dea ună briu roșu. — Sânția sa are o metodă 
deosebită d- ritualulă ort. or. anume: înainte de finirea 
serviciului divină pe când are să strîngă anlimisulă ilă 
ia între degete și-lă scutură josă înaintea sântei mese, 
ca și când ar fi o năframă seu batistă de nașă. Ce ne
legiuire !

întrebă pe părintele H. ori de să ține de regulativulă 
Consistoriului care hotăresce ca parochulă să dea a treia 
parte din venită preotului de ajutoră? căci se po:ă în
tâmpla certe, precum cele cunoscute din Mahala.

Voindă a fini îmi iau libertatea a pune o între
bare și Prâ Venerabilului Consistoriu, când va publica 
concursă pentru parochia Băișesci? Băle voește ală fe 
rici pe părintele I. Scretiană? Sânția sa are când mai 
aștepta până când voră trace cooperatorii cei mai vechi 
la răndă. De părintele Soroceanu a uitată Gonsistoriulă? 
Eiă este preotă de ajutoră de 14 ani și ara cu multe 
greutăți a se lupta. Ore n’a uitată Gonsistoriulă de certa 
pentru colaci ce a avut'o sânția sa cu parochulă din 
Mahala, care era socrulă Archimandritului Călinescu 
Paroculă din Mahala S a murită și colacii s’au mâncată 
de multă.

Se vorbesee că consilierulă IlasevicI, fiindă în vârstă 
are de gându să se pensionese. In loculă de consilieră 
ar veni părintele protopopă din Vicovulă de susă, ără 
în loculă sânției sale părintele Protrovschi, totă rude 
ale Consistoriului.

Lumea vorbesee multe, dâră noi nu trebue să cre- 
demă tâte până ce nu vedemă cu ochii că s’au împlinită.

Porsena

Cursfit de albiniirita
După cum s’a anunțată deja in unii din numerii 

de mai nainte ai «Gazetei,« se va țină cursnlă teoretică 
și practică din albinăritu în Brașovă în Maiu a. c. și 
anume din 5 — 10 st. n Ori cine pâte lua parte la 
acestă cursă fără de nici o tacsă. Insinuările să se 
facă la conducălorulă secțiunei, d-lă George Horvat, te- 
legrafistă în Brașovă.

Nu putemă recomanda din destulă acestă cursă 
atențiunei inteligențiloră noștri dela sate și cu deosebire 
învățătoriloră, cari suntă chemați a răspândi și promova 
în poporă cunoștințele necesare 4>n 1 oțl ramii economiei, 
ce să pâte purta cu înlesnire de poporulă nostru.

Nu costă pe nimenea nimica decâtă întrețânerea 
pe 5 aici în Brașovă, dâr prin aceasta celă ce ia 
parte la cursă se introduce în cunoștințele și manipu
larea cea mai neapărată de lipsă la cultura albineloră,

că-i mai mare. — «O dragulă mătușii, i-a grăită sf. Du
minecă când la văzută întrândă pe ușă, unde te-a mâ
nată eră?“ — »Ecă mătușă, m’a trimesă: unde scrâfa 
crocotesce și pământulă se clătesce, să-i aducă purcelă 
linsă prelinsă/

Sf. Duminecă încă s’a îndurată de elfi, că îi era 
milă să pâră ună ficioră cu o inimă așa de bună. I-a 
dată și ea o năframă și i-a (Jisă: — «Na năframa asta 
și du-te și te fă ună purece și pișcă scrâfa. Când o vei 
pișcă ânlâia dală, se va vieri; când o vei pișca-o a do
ua ără va făta; tu atunci apucă purcelulă și fugi Când 
va fi să te ajungă, aruncă cutea îndărătă, că se va face 
o stâncă de pâtră de josă pănă’naltulă cerului. Păn’ce 

x voră râde ele stâncele, tu vei fugi o bucată de drumă. 
Când va fi să te ajungă ără, aruncă peria, că se va face 
o pădure mare. Și când va fi să te ajungă și a treia 
âră, aruncă năframa, că se va face ună tău de lapte 
dulce cu stupătura de brânză și margini de păsată; păn' 
ce voră bea ele tăulă, tu vei ajunge aici.»

S’a dusă și a făcută așa cum l’a învățată sf. Du
minecă. S’a făcută purece, a pișcată o scrâfă, ea s’a 
vierîtă, a fătată ună purcelă, l’a apucată și a luat’o la 
picioră; scrâfele au fugită după elă, atunci a aruncată 
cutea, peria și nătrama și s’a făcută așa cum i-a spusă 
sf. Duminecă, stâncă de pâtră, pădure și tău de lapte 
dulce. (Va urma).

carea pe lângă muncă neînsemnaiă, der dibace, produce 
mai multă, decât îșl pâte închipui un om, care n’a pur
tată încă acestă ramă economică. D-nii învățători, dâcă 
voră fi pătrunși câtuși de puțină de simțulă de jertfire 
pentru promovarea cultuiei poporale prin scâlă, de si
gură, că nu voră pregeta a aduce puțină jertfă în di
recțiunea acesta, câștigându-șl mai ântâiu înșiși cunoș
tințele de lipsă, pentru de a avâ, ce împărtăși cu te- 
meiu altora. Dâcă vomă aștepta a face astfelă de lu 
crurl necesare totdâuna numai pe lângă diurne, atunci 
nici odată nu vomă ajunge la resultatele dorite pe tărâ- 
mulă acesta greu ală culturei poporale.

D-nii învățători se potă rândui la cercetarea acestui 
cursă mai vârtosă acolo, unde suntă doi sâu mai mulțj 
învățători la o scâlă, astfelă, ca? în anulă acesta se vină 
unii, âr în anulă viitoră alții. Scdla în ăstă casă nu 
va suferi nimică, căci cei de acasă voră substitui pe 
cei absenți. Câtă pentru concediulă ce ară fi a se ob
țină dela organele superiâre școlare, credemă, că nu li 
se va refusa.

Ilusiuni și lialucinațiunl.
(O conferență dela Ateneu.)

S'opulă conferenții d-lui dr. Urechiă este să arate 
că nu ună abisă, o separare bruscă există între starea 
omului sănătosă și starea omului nebună, ci e ună lanță, 
o continuitate de inele, la estremitatea cărora se afla 
cele două stări de care vorbirămă, der la mijlocă suntă 
ilusiunile și halucinațiunile. Când vedemă de esemplu 
o monetă, avemil o impresiune, care este percepția mo- 
netei. Dâcă ună individă ar dice: ce frumâsă lămâe! 
ar greși, ar ave o ilusiuue, sâu ilusiunea este o percep
țiune greșită a unei sensațiuni primite. Întrebarea e : 
cine greșesce? celă cu moneta seu celă cu lămâia? Și 
cum ne incredințămă de adevără? Simțulă comună ală 
âmeniloră ne spune, dâr și colectivitatea pole se greșâscă 
și atunci avemă o ilusiune universală cum e, de esemplu 
ună băță cufundată în apă, care se pare frântă. Noi 
insă nu vomă tjice că e bine ceea ce vedemă, ci vomă 
admite, că avemă o ilusiune datorită unei circumstanțe 
esteriâre organismului nostru. Pictura nu e decâtă o 
ilusiune. Suntă alte ilusiuni datorite stricării (ca să nu 
ejicemă deranjării) aparatului de percepțiune.

Acesta aparată prin simțuri primesce impresiunl, 
cari in partea numită sensorium commune, devină sen- 
sațiunl. Când avemă înainte ună obieciă pe care l’amă 
văcjulă de multe ori, prin compararea între imaginile de 
obiecte de felulă acela ce le posedămă, îlă ghicimă, a- 
decă ilă percepemă. Cu câtă obiectulă ce ni se va a- 
răta va fi fostă văzută de noi mai puține ori, cu alâtă 
sensațiunea se va face mai cu greu. Când vomă avâ 
ună obiectă pe care nu l’amă cunoscuta nici odată, 
vomă avâ sensațiunea de formă, de colâre, etc., dâr nu 
vomă găsi imaginea, care să i se potrivâscă.

Acesta e aparatulă de percepere, privindu’lă în 
efect1’. Dâcă stricată va fi înlr’o parte, vomă avâ o ilu
siune, — luândă stricăciunea și în sensulă de inperfec- 
tibili'ate. Când punemă pe mână compasulă desfăcutiă 
avemă două sensațiuni, când îlă punemă cu piciârele 
apropiate avemă unulă. De ce? In realitate suntă totă 
două, dâr aparatulă de tactă, când impresiile suntă a- 
propiate ne dă una. Sensațiunile nu se stingă deodată, 
ci ne mai lasă impresii și de aceea avemă ilusiuni. Ori 
ce sensațiune o reportămă la eslremitatea nerviloră și 
avemă ilusiuni. La aceste dale, d-sa oferă esemple, pe 
cari nu le putemă cita, din lipsa spațiului.

După acestea avemă ilusiuni, resultate din aceea, 
că creerulă nu compară bine sensațiile primite esacte. 
Ele resultă mai adesea dintr’o predisposițiune timpurară 
seu permanentă a creerului. Ună popă vrândă să facă 
o comparație cu luna, va cline' că e ună turnă de bise
rică și o damă de lume va vedâ numai amanțl îmbră- 
țișându-se. Factorii principali ai predisposițiunii sunlă 
sentimentele emoționătâre: frica, remușcarea,]supărstițiu 
nea, etc. etc.

Acestea suntă ilusiuni normale, căci printr’o sfor
țare de voință le putemă distruge ; sunlă altele cari iă- 
mână și vederea, aucjulă, pipăitulă, gustulă și mirosulă 
dau numerâse ilusiuni. N’ai decâtă să te duci pe la 
ospicii de nebuni și vei vedâ în destulă; conferențiarulă 
insă ne-a scutită de drumă, dându-ne esemple.

Sunlă apoi ilusiuni inlerne, adică acele, ari pro
vină dintr’o stare anormală a unui organă. Ună țărână 
tjicea că are ună popă în partea stângă a stomacului și 
la acesta mai vină alțl patru de țină sinodă. La mârle 
s’a constatată, că partea aceea a stomacului era atacată.

Aci conferențiarulă pune zona intermediară între 
ilusiune și halucinațiune Ilusiunea, după cum am (jisă, 
e o percepțiune greșită a unei sensațiuni reale; dâr ha- 
lucinațiunea e percepție fără impresiune. Trecerea dela 
una la alta se face pe nesimțite, încâtă nu putemă avâ 
ună punctă de despărțire între ele, dâr diferă prin gra- 
dulă de realitate ală percepțiunii exteriore. La haluci- 
națl creerulă e vecinică în lucrare, face nouă figuri, nouă 
închipuiri, creiază combinațiunl extraordinare și imposi
bile, dâr nu stă. Și la acestea e o parte datorită alte- 
rațiunii diferițiloră nervi. Lăsândă pe cele provenite din 
alcoolurl în halucinațiunile cronice. Așa, relativă la aucjă, 
unii începă s’audă ântâiu fășiiturl, apoi pași, silabe, vorbe, 
frase etc. Unii audă injurii, alții ordine irnperiâse, gro
zave, pe cari inconsciinte le îndeplinescă la momentă. 
Curiâse dâr suntă cele ale vederii. Ună fostă magistrată 
vedâ ună păiangine care creșcea mereu în câtă trebuia 
să fugă ca se nu fiă copleșită de grâzniculă animală. 
Pictorulă Black vedâ și conversa cu toți âmenii mari ai 
lumii, pe cari îi desemna. Și celel’alte simțuri au halu
cinații și unele complexe Unii credă că sunlă obiecte 
și ună ingineră nebună era convinsă că e busolă și sta 
tot-d’a-una cu capulă spre nord.

* Halucinațiile organeloră de perpetuarea speciei, cru" 
țe-ne cetitorii d’ale spune. Se părea că în momentulă 
acela tânărulă conferențiară avâ o halucinațiune pu
ternică, creijândă că vorbesee pâte înaintea unoră elevi 
de medicină, nu înaintea unui auditoră dela Ateneu, în- 
Ire care erau și înalte Ddmne.

După acâstă scurtă, din fericire, halucinațiune, con- 
ferențiarulă se treZesce ajungândă la capătulă lanțului, 
adică la alienațiune. Abisă între acâsta și starea nor
mală nu există, ci e o continuitate de inele; dâr e o 
cestiune: suntă nebuni acei, cari au halucina- 
țiunl? Citește o listă cu mulțime de nume de âmenl 
mari, cari le-au avută, între cari: Carolă IX, Gromwell, 
Tasso, Malebranche, Gâlhe, Byron, Silvio Pelico, Napo- 
leonă, etc. etc. Toți aceștia ar trebui declarați de ne
buni Gum vomă rasol va cestiunea? Deși e curios, căci 
mai tâte esemplele de halucinația și chiar de ilusiuni a- 
duse suntă cu âmenl de balamuc, d. Urechiă cjice că aceia 
cari au halucinații, dâr nu le credă, acei chiar, cari le 
credă, dâr suntă deplini în cele-l’alte acte, nu suntă ne
buni, ci pe drumulă de a fi nebuni.

(România) Gheorghe dela Plevna.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

ROMA, 9 Aprilie. — După cum spună 
foile de asdră, cabinetulă Depretis ar fi demi
sionată. Se crede că cu formarea cabinetului 
va fi însărcinată Cairoli și în acestă casă ca
mera se va disolva, remânendă să se facă ale
geri nouă.

PARIStJ, 9 Aprilie. — Camera a votată 
creditulă de 900 milidne cu 293 contra 229 
voturi. Desbaterea asupra arestării socialiști- 
loră Ducquerey și Roche s’a amânată pe Sâm
bătă.

Mulțămită publică.*)
D-lu Florea Beudeanu, proprietară în Rusii Becld- 

nului a dăruită nou edificatei Biserici din Chiusa două 
icâne frumâse precum și ună ofertă bănescă de 50 fl. 
v. a. Din acâstă sumă 20 fl, v. a. s’au și solvită Bi- 
sericei în 22 Noemvre a. c. Acestă dară s’a făcută 
pentru od hna sufletului repausatului sâu fiu Ioană, în- 
vâțăcelă la scâlă comercială din Deeșiu. D-lă Beudeanu, 
pe lângă frumosulă • monumentă de pâtră ridicată la 
mormântulă regretatului său fiu (a se vedâ „Gazeta 
Transilvaniei» Nr. 246,) mai voiesce a ridica și monu
mente suflătescl pentru dânsulă. Inceputulă l’a făcută 
în noua nâstră Biserică. Considerândă esigențele Bise- 
ricei nâstre pentru ornamenlulă ei internă, domnia s’a 
șl'a aflată locă nimerită la noi cu ofertulă. Deci prin 
acâsta subscrișii în numele comunității, gr. c. din Chiusa 
ii aducemă cordiala mulțămită.

Chiusa 24 (11) 1886.
Rebreanu lenase Antoniu Precupu
.curatoiă prim. preotă loc.

BIBLIOGRAFIA.
Cu N-ro. 1 dela 1 Aprilie a. c., pășimă în anulă 

ală XX lea ală revistei «Convorbiri Literare/ O exis
tență continuă și neîntreruptă de 19 ani, dovedește me
rite destulă de mari, pentru a putea Irece în ală XX-lea 
ană fără ună deosebită apelă la amicii literaturii și în 
deosebi la vechii abonați ai acestei reviste. Ne mărgi- 
nimă deci a atrage atențiunea, amiciloră ei asupra îm
prejurării, că la inceputulă unui periodă nou este de 
dorită, ca abonamentele să se facă câtă mai neintârejiată. 
Frețulă abonamentului se adresează directă la adminis
trație, fie prin mandată poștală, fie mărci poștale. Pen
tru înlesnirea vechiloră abonați din Bucurase!, vomă tri
mite achisitorulă nostru, autorisată a primi abonamentele 
la domiciliu, presenlândă chitanță din 'matcă emisă și 
semnată de noi inșine. Deasemenea se potă adresa abo
namentele la librării, și anume: în Bucuresci: la libră
riile : D. D. Socecu &. Co., E. Gr&ve, Nerly, in Provincie-, 
la librăriile din localitate sâu prin biurourile poștale; în 
Transilvania: la librăriile: D. D. Ciurcu, Brașovă; Krafft, 
Sibitu; Concordia, Năsăudă; librăria diecesană, Blajă; 
în Bucovina: la librăria: D. Romuald Schally, Cernăuți; 
in Ungaria', la librăriile: D. D. Klein, Aradă; librăria 
diecesană, Caransebeș; în Austria: la societatea acade
mică * România jună11, Viena, VHL Langegasse 4. Pre- 
țulă abonamentului pe ană: pentru România lei 20 — 
pentru Transilvania, Bucovina și Ungaria lei 15 — pen
tru țările Uniunii poștale lei 30 — In casulă când ună 
abonentă ar dori a i se expedia numerile recomandate, 
va avea a plăti câte 25 bani pro numără în plusă, dreptă 
3 lei pe ană, de vreme ce nu vom considera nici o re- 
clamațiune pentru numere perdute. Tâte librăriile susă 
menționate au deposită spre vînijare cu numârulă, pe 
prețulă de 2 lei în România, 1 leu 50 bani în Tran
silvania. Bucovina și Ungaria, și de 3 lei pentru țările 
Uniunii poștale. Prin aceasta se voră inlocui abona
mentele cu numerulă, aduse la domicilă, acum desfiin
țate, cari le întrodusesemă pentru anulă trecută.

Bucuresci 15 Martie 1886.
Editura și Administrația: 

Socecu E. Teclu
Strada Berzii 96.

*) întârziată, din cause neprevăzute.
Editoră: lacobă Mureșiauu.

Redactorii responsabilă: Dr. Anrelă Mnreșianu
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Cursulla bursa de Viena
din 8 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o • . • 104 —
Rentă de hârtiă 5°/o • • 95.50 
împrumutului căiloră ferate 

ungare........................152.—
Amortisarea datoriei eăi- 

lorQ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.50

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri cu cl. d6 sortare ICo — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști............................105 —
Bonuri cu cl. de sortare 104.70
Bonuri rurale transilvane 104 70

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

vinii ung........................100.—
Imprumutulil cu premiu

ung................................. 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 12410 
Renta de hărtiă austriacă 85 40 
Renta de arg. austr. . , 8o.50
Renta de aurii austr. . .114 — 
Losurile din 1860 , . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 299.— 
Act. băncel de credită austr. 296.40 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei .... 5 93
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa de BueuresciL
Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 93*/« 947a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

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

> H » (5%) 86*|, 87—
* » urban (7%) 99— 10)—
> . (6’/o) • 91l/a 927a
> > (5%) • 82‘/, 8373

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

c > » Națională —
Aură contra bilete de bancă 14 — 147a-
8ancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

anu și mecamcianu
e
J ceasornicarii, optici-

j IN BRAȘOV ti,
strada poștei Nr. 661.

e recomandă depositulă s6u bine asortatO de
J ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provas 
e și de Schwarzwald,
H apoi tote productele optice,

mai cu s6mă OCHELARI slifuitt optic-periscopic de aurii, argint, nicSl, oțel ș. a. e Se recomandă și la furnisare de

orologie pentru biserici
de constrncțiune escelentă, în fine spre asedarea de te°egrafnri de odăi și 

de legături telefonice
Ș t6te reparaturile DE RESORTU

se efectuăză iute șieftinăcugaranțiă.

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 următdrele r aba te:
Pentru repețirl de 3— 4 ori ..................................... 10°

1J M V 5— 8 n ............................................15°
H 11 H 9—11 ii .....................................20°
H h h 12—15 ii ............................................30"
V H 11 16 — 20 ii ............................................40°

Dela 20 de repețirl în susă ............................................50°
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită c|>arulă nostru până acuma.

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

Mersului trenurilor!!
pe linia Predealîî-Budapesta și pe linia Teiuștt^radtt-lBudapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predealft-B udapes ta B u dapesta—Predealii

BucurescI

Predeală

Timiști

Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

Trenft 
de 

porsdne

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

Trenft 
omnibua

Trenă 
omnibua

Teîușft» iradft-Bndapesta Budapesta- Aradik-Teiușii.

Trenft Trenft Trenft de Trenft do
) ■ omnibus omnibua peradne peradne accelerata omnibDB

Veiușft 11.09 ■ — 3.56 Viena 11.00 7.15 __
Alba-Iulia 11.46 .— 4.27 Budapesta 8.0.9 1.45 «■ IJ
Vințulă de josC 12 20 “— 4.53 11.02 3.44 11 4O|
Șibotă 12.52 — 5.19 Szolnok 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradiii 3.37 7.53 5.?5
snsieria (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 451 — 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 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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
Airadfî 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4’5'^ 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 — 1 8D9~1 6.05 12 05 — 2.24*

Sfaraerla (Piski) Petroșeni

Trenft Trenft de Trenu de Trenft de TrenS
oînnlbna peradne peradne peradne omnibua omnibua:

1

Aradft 6.00 12.55 8.25 ©fismerSa 63) 11.50
2.23!

Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00;
N6meth-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
Umișâra 8.42 3.40 10 06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

Petroșenl—Simer-la (Piski)

Trenft de Trenft de Trenft Trenft Trenft Trenfi
peradne peradne omnibua omnibua omnibua de pers.

Timișdra 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 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4^
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 li.?7 7 35
Nâmeth-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
Aradtt 7.50 3.10 7.40 Siwaeria 10.53 1,35 9.15

Tron 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenft 
a de

| peradne

Treflfi 
omuibtis

—
1

—
3.15 6.20 8.0)
7.29 9.11 11.41
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —

9.45 2.00 -
9.59 2 11 —

10.28 2.3 i —.
11.36 3.18 —
12.11 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.0 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 - _
— 7.03 —
—■ 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 - -
— 1.22 6.01
— 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5 30 11.02
— 6.03 11.3’
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.41

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
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
60)

6.35 
(I 3.00

( 
(

Sighișdra 
Eiisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciuneW 
Teiuștt 
AiudS 
Vințulti de 
Uiâra; 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfl

(
(

1

Clușin

Apahida 
fihiriș 
Cncerdea

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

8.00
8.3t
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

8.22
10.30

(
V
(

Uiâra 
Vințulti de 
Aiudfi 
Teiuștt 
Crăci unelti 
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mit 
Mediașfi 
Eiisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Hoinorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovtt
Timiștt

Prodeală

susă

12 07
1231
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.0?

6.40
7.00

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.


