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Temerile nfistre, că reînoirea convențiunei co

merciale cu România va întâmpina mari greutăți, 
nu numai că s’au adeveriți!, dâr alaltaeri s’au 
ruptă chiar definitivă negociările monarchiei 
ndstre inițiate cu România in Bucuresci.

Care este causa ce a adusă acâstă ruptură 
și cine a pricinuit’o? Acâstă întrebare se va lă
muri mai târdiu pe deplină. Noi însă, cari amă 
dorită dela începută ca să se încheiă convenția, 
nu putemă decâtă să regretămu adencă starea 
ce se crează în urma ruperei negociăriloră.

Mai alesăArdealulă va avă să sufere multă 
consecințele neînoirei convenției și nu putemă să 
ne esprimămă mirarea, că tocmai guvernulă un- 
gurescă pare a fi sulevată cele mai mari greutăți 
în cursulu negociăriloră. Acâstă resultă și din 
următârea espunere ce o face „Neue Freie Presse" 
de Joi cu privire la decursulă tractăriloră. Ea 
scrie următârele:

„Causa diferențeloră este a se căuta în deo
sebirea de vederi principiale a părțiloră contra- 
hente, precum și în sfera de interese divergente 
a cel oră două jumătăți ale monarchiei, Austria 
și Ungaria.“

„Trei puncte suntu, cari au causată între
ruperea negociăriloră. In primulu șiră este: 
dreptulă națiunei celei mai favorisate. pe care-lu 
pretinde Austro-Ungaria și pe care România nu 
voiesce să-lă concâdă în modula pană acuma obict- 
nuitu. România, adecă după ce, precum se pre
tinde, a făcută fârte rele esperiențe cu tractatele 
de vamă, voiesce să estindă clausula națiunei ce
lei mai favorisate numai asupra aceloră producte, 
cari au interesă pentru Austro-Ungaria ca stată 
producentu; pentru mărfuri, cari atingă mai multă 
comerciulă de transită, voiesce să aplice tarifulă 
autonomă, pentru că România are lipsă de ve
niturile sale vamale."

„Acâstă. pretensiune a făcută să se nască 
faima, că România n’ar voi să scie de locă de 
dreptulă națiunei celei mai favorisate, ceea ce 
însă nu este nicidecum esactu."

„Delegații austriaci nevrându să scie de nici 
ună felă de restricțiune, nu s’au discutată de- 
tailurile sistemului celă propune România în 
privința dreptului națiunei mai favorisate. Acestă 
sistemă mixtă nu ar fi tocmai de respinsă, Aus
tro-Ungaria prin posițiunea ei geografică este avi- 
sată la esportulă proprieloră sale producte de in
dustria și n’ar suferi nici o pierdere prin lipsa 
său îngreuiarea re-esportațiuuei sale, care ar fi 
numai unu regresă ală comerciului de transitu. 
Urmarea ar fi, că pentru puține mărfuri, ce le 
trimită comercianții austriaci din străinătate prin 
Austria în România, va trebui să căutămă alte 
drumuri. Ni se pare dâr că acâstă concesiune 
nu alterâză relațiunile ndstre reale comerciale și 
folosulă dreptului națiunei celei mai favorisate, 
dâcă ne vomă înțelege asupra posițiuniloră res
pective, rămâne păstrată".

„Ală doilea punctă seriosă ală colisiunei 
este modulă, în care voimă să concedemă even
tuală favorulu pentru importulu cerealeloru române. 
Liberarea de tacsă său favorulă acesta s’a fostă 
concesă pe basa unui actă adițională ală trac
tatului sub titlulă de țâră învecinată. Austro- 
Ungaria s’a obligată față cu România, ca țâră 
mărginașă, d’a lăsa cerealele produse acolo să 
între libere de taxa, âr vitele cu tacsă favorisată. 
Acestă modă de favorisare este de lipsă spre a 
concede României o posițiune escepțională. Dâcă 
aceste puncte ale tarifului ară fi subsumate tari
fului generală, Austro-Ungaria ar trebui să facă 
aceeași concesiune tuturoră celorlalte țări cari 
au încheiată cu ea tractate comerciale, ceea ce 
nu se pâte. Cei din România însă pară a crede 
că asemeni acte adiționale n’au pentru durată 
puterea obligătdre ce-o au tractatele și că actele

adiționale obligă actualele autorități, nu însă și 
țâra pentru durată. “

„Ală treilea punctă (care a dată pricină la 
discusiunl este în § 6 ală convențiunei. Româ
nia cere să se ștârgă alinea 1 a acestui §-ă, după 
care favorurile ce se dau altoră state în comer
ciulă dela granițe să nu se estindă asupra celoră 
două părți contractante. "

„Dâcă judecămu obiectivă cele dise, scrie 
„Neue Freie Presse," găsimu că o înțelegere este 
posibilă, dâcă amândouă părțile voiescu seriosă 
împăciuirea. Situațiunea delegațiloră noștri însă 
este gravă din causa escesivei iritațiuni ce dom- 
nesce dincâce și dincolo din causa convențiunei. 
Comerciulă de vite ală României, (Jicu Românii, 
s’a redusă la nimică prin prohibițiunea Un
gariei, pe când Ungaria arată ca motivă ală mă- 
surei sale prohibitive defectuâsa organisare sani
tară română."

„Dâcă se află acum în Bucuresci o comi- 
siune austro-ungară spre a se convinge de este 
organisarea sanitară astfelă ca să ’mpedece lă
țirea epidemiiloru de vite, și dâcă autoritățile ro
mâne nu voescă să primâscă în modă oficială 
acea comisiune, atunci lucrulă acesta’șl are noima 
lui deosebită. Autoritățile române s’au declarată 
adecă gata a da comisiunei tâte informațiunile ce 
se doresce, ele voescă să aducă de f a c t o dovada 
că esistă o organisațiune saniteră, care oferă tâtă 
garanția. Autoritățile române însă, din motive 
ușoru de înțelesu ce isvorăscu din îngrijirea pen
tru autoritatea țării, refusă d’a primi comisiunea 
în modă oficială și d’a o recunâsce, ca o comi
siune de cont,rolă. Spre a delătura orice bănu
ială în acâstă privință, se dice că guvernulă ro
mână ar fi adresată ambasadorului austro-ungară 
chiar o notă. Astfelă cestiunea acâsta de formă 
a devenită o causă celebră".

Fâia vienesă încheiă cu dorința că o causă 
așa de momentâsă, cum e convenția comercială, 
să nu sufere naufragiu pentru nisce momente 
atâtă de secundare. Acâstă dorință, precum cu 
durere vedemă, nu s’a împlinită; naufragiu este 
complectă, și telegrafulă ne anunță deja întru
nirea conferinței vamale austro-ungare, cu scopă 
d’a lua represalii față cu România. Ori cine ară 
fi cari pentru „momente secundare" au provo
cată acâstă calamiate, ce se va simți amară atâtă 
aici câtă și dincolo, și-au luată asupră-și o grea 
responsabilitate.

Desbaterile asupra legii gldtelorii.
(Urmare.)

Franz Fenyvessy tjice, că o partidă, care stă pe 
basa pactului nu pdte refusa eseeutarea acelei impor
tante voințe naționale. Antevorbitorul^ s’a esprimată cu 
disprețti despre armata comună, care — durere — nu 
jură pe constituțiune, dâr ală cărei comandanții supremă, 
Maiestatea Sa, a jurată pe constituțiune. ’Ml pare rău 
că a vorbită astfelă. Pace eternă e cu neputință, să 
avemă. Scimă că în fiecare țâră se află demagogi pe 
față său secreți, cari agită în contra ori cărei ordine 
esistente și bufnițe care pândescă în întunerecă prada. 
Dâcă acum ar veni desarmarea generală și aceste pasări 
ară vedâ, că în țâră nu e nici o putere, care le-ar strivi 
la celă dinteiu pasă, atunci acestea ’și-ar părăsi ascun- 
dătorile loră și ară forma nisce îngrozitore glote, care 
suntă sătăse de sânge cetățenescă. Cu atâtă mai pu
țină se cade să ceremă desarmarea generală în statulă 
nostru poliglotă, căci puterea este singura ce impune. 
Motivarea proiectului o critică și elă. Căci dâcă se pro- 
vâcă la durata mai îndelungată a serviciului în România 
și in Serbia, acestea suntă state mici, care suntă în nas- 
cere și trebue să ’șl încorde prin urmare și cea din 
urmă putere. Italia a introdusă serviciulă de 19 ani 
pentru a’și susține unitatea cu greu câștigată ; Francia 
a Introdusă serviciulă de 20 de ani pentru idea de răs- 
bunare, și dâcă Germania a introdusă serviciulă de 25 
de ani, pentru acesta e despăgubită prin posițiunea de

mare putere în lume. Oratorulă doresce, ca guvernulă 
să capete, pe cale diplomatică, declarațiunl obligatâre 
asupra recunoscerii membriloră gloteloră ca părți ale 
puterii armate. Oratorulă cere ca legislativa să mobili- 
seze glâtele și acestea să nu fie supuse legiloră militare 
de acjil. Elă votâză proiectulă. (Aplause ’n drâpta).

Emerică Hodossy dice, că proiectulă restrînge 
drepturile representanței poporului, face ilusoriu dreptulă 
d’a încuviința recruți. Asa cȘice § 4 ală proiectului, 
că glotele le convâcă Maiestatea Sa, amjindă consiliulă 
de miniștri. Prin urmare se răstârnă ună punctă car
dinală ală constituțiunei. Să renunțe națiunea la acestă 
punctă? Asta’i întrebarea. (Aplause în stânga.) Res
pinge proiectulă.

Gabrielă Ugron cjice, că controlulă delegațiunei 
față cu armata comună e nulă. Landverulă nostru se 
cugetase ca o instituțiune separată; dela 1875 s’a înren- 
duită ca brigade în armată și cu tole astea landverulă 
n’are nici generali nici artileriă. Vorbindă de glâte dice, 
că tații de familiă neesercitați nu voră întări armata co
mună. Pusciie Wenzel, cu care au să se înarmeze gl<5- 
tele, nu suntă de nici o trebă. Guvernulă să caute a 
întregi honvedimea cu stată majoră generală, cu artileriă 
și cu trupe tehnice. Fără academiă ungurâscă de ofi- 
ceri cum s’ar putâ evita, ca glotele să nu fiă comandate 
de oficeri străini, și cum să li se ofere Unguriloră oca- 
siune d’a și dovedi talentele? Numai însuflețirea pentru 
idea constituțională și liberală pâte aduce mântuire Un
gariei și cu acâstă ideă putemă libera miliâne de Ruși 
ce lângezescă sub jugulă tirăniei. Votâză contra proiec
tului. (Aplause’n stânga estremă.)

Antonă Zichy reflectâză la vorbele lui Hodossy. 
Proiectulă pune națiunea’n stare d’a7șl apăra esistența și 
d’a-șl desvolta puterea ei militară. In momentulă peri- 
culului nu e timpă de disputată. Atunci se dă guver
nului sâu bărbatului de încredere și dictatura. Lui Ugron 
îi reflectâză, că cestiunea esistenței e multă mai impor
tantă ca cestiunea constituționalismului. In Polonia s’a 
esagerată constituționalismulă , individulă avea dreptulă 
de veto contra majorității, și totă a cătfută acâstă na
țiune. Primesce proiectulă. (Vii aprobări și aplause în 
drâpta.)

Geza Racz respinge proiectulă, pentru că nu co- 
răspunde principiiloră antisemitice.

In ședința dela 8 Maiu luândă cuventulă:
Paulă Hoitsy Qice, că se vede, cumcă alianța nâs- 

tră cu Germania și cu Rusia numai în timpă de pace e 
bună, dâr că trebue să ne’ntărimă, ca în timpă de răs- 
boiu să găsimă alțl aliațl. Dâr glâtele nedisciplinate mai 
multă voră împedeca armata. Organisarea trebue se fiă 
locală, după comitate, ba chiar după cercuri și numai 
în legătură cu armata ungurâscă independentă. Coman
date de oficeri streini, servindă pâte intereseloră streine, 
glotele nu potă merge cu însuflețire în răsboiu. Ministru- 
președinte ar fi putută esecuta armata independentă, a 
avută ocasiune când s’au introdusă divisiunile teritoriale 
și să fi provădută honvedimea cu tunuri. Dâr n’a fă- 
cut’o. Respinge proiectulă. (Aplause’n stânga estremă).

Otto Hermann îșl ridică vocea contra proiectului, 
fiind-că prin elă se vatămă cele mai sfinte drepturi ale 
omenimei, sanctuarulă căminului familiei, pe care se ba- 
sâză statulă și comuna; proiectulă duce la mcfi-te pe tații 
de familiă. Ce se va face cu multele văduve și orfani? 
0 lege, care periclitâză viitorulă țării și care de dragulă 
intereseloră străine militare atacă chiar sanctuarulă fa- 
milieloră, oratorulă n’o votâză. (Aplause’n stânga.)

Albertă Szentkiraly arată instruirea militară 
pănă acum negligeată a tinerimei școlare și a studenți- 
loră, cari ară trebui să se dedea de timpuriu cu disci
plina militară și să se însuflețâscă pentru gloria militară. 
Organisarea gloeleloră e greșită, dâcă din soldații ser
viți nu se formâză corpuri de trupe deosebite, fiă că 
s’ară numi regimente întregitâre, honvedl sâu gardă na
țională, Gloatele nu voră întări puterea nâstră militară. 
De ârece glâtele întregescă armata comună, care nu co- 
răspnnde legiloră nostre, pentru că acestea ceră o ar
mată ungurâscă, respinge proiectulă. (Aplause’n stânga 
și’n stânga estremă.)

Președintele declară desbaterea încheiată. Ia-
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tr’unO lungă discursfi, ministrulă de apărare a țării br. 
Fejervary răspunde la tdte obiecțiunile ridicate contra 
proiectului. pice intre altele, că mai nainte au trebuită 
apărate interesele statului contra nisuințeloră egoiste ale 
oligarhiei; adl trebuescă apărate contra ideii poetice a 
idealiștiloră și utopiștiloră. — Mai urmeză replicele di- 
ferițiloră deputați. La votare, proiectulă s’a primită ca 
bază a desbaterii speciale.

! (SălagiuJ^ Maiu 1806. 
Otto Hermann / p A 
dietală

Budapesta.

R6spunsîi lui Otto Herman.
D-lil advocată Hossu Longinu din Deva 

ne trimite răspunsulă ce i l’a dată deputatului 
Otto Herman la telegrama, prin care a încercată 
a’și motiva insultele sale îndreptate contra națiu- 
nei române. Credemu că va interesa pe toți ce
titorii noștri să cundscă cuprinsulă acestui răs
punsă. Etă-lă:

Băses
Măritului domnă

deputată

La scrisărea — nedatată — ce mi-ațl trimis’o în 
urma telegramei mele, numai acum potă să vă răspundă 
pentru că îndată după primirea, ei am venită aici, la 
socrulă meu,Georgiu Popă,---- e^Jlă cunoscețl în persână
și D-vostră, d-le deputată — pentru ca în mijloculă fa
miliei, să-mi petrecă s. sărbători ale Pasciloră și astfelă 
am întârziată cu răspunsulă pănă în diua de astădi.

Dăr n’am putută grăbi cu răspunsulă nici pentru 
,aceea, pentru că telegrama mea, precum și răspunsulă 
ăQmnulni deputata, ca acte de interesă publică, au a- 
junsă a fi scdse la lumină și cu privire la ele s’au pro
nunțată și alții, prin urmare am aflată ,de bine, a lăsa 
timpă liberei polemii, credlendu, că și d-/EV 'epatată, ca 
publicistă și ca parte interesată, va grăi în causă și 
că astfelă răspunsulă meu se va pută estinde și asupra 
aceloră eventuale observări.

După ce însă, pănă în timpulă de față, n’am. ob
servată acesta, aflu sosită timpulă a-ml scrie răspiftâăfiî 
pentru ca nu cumva d-lă deputată să cră(|ă, că prin 
scrisârea sa, a căreia cuprinsă constă din »scurte* și 
nouă vătămări, m’a convinsă despre aceea că corectă și 
îndreptățită este procederea sa și că eu cu acesta soco- 
tescă causa de resolvată.

Acestea premițendu-le, îmi dau răspunsulă meu în 
următărele:

Mai ântâiu de tăte trebue se mă răspică, că, atâtă 
cu privire la posiția nostră socială, câtă și cu privire 
la momenf.uositatea causei și la delicata ei natură, cu 
totulă altă răspunsă am așteptată.

Cu privire la meritulă causei răspunsulă meu este 
următorulă:

In punctulă 1. ală scrisărei sale d-lă deputată ml-a 
răspunsă astfelă la telegrama mea:

1. „Primulu punctă alu programei din Sibiiu țin- 
tesce în contra integrității statului maghiarii: acista este 
după terminologia maghiară trădare de patriă.

Ne mai desbătendă despre aceea, că întru câtă 
este patria năstră „stată maghiară,< mai departe, că dre- 
care ar fi întru adevără definițiunea adevărată și potri
vită a „statului maghiară," ba ne mai desbătendă nici 
chiar despre aceea, că întru câtă pdte să fiă cuventulă 
»trădare de patriă" terminologiă ungurâscă, — trebue 
se declară, că pasagiulă citată conține neadevără, căci: 
Primulă punctă ală programului din Sibiiu, — care se 
pdte ceti pe pag. 14 a „Memorialului* — sună așa:

„Brepturile, pentru câștigarea cărora voiesce par
tida națională (se’nțelege cea română) se lupte pe căile 
legale esistente, suntă următdrele: 1) Recăștigarea auto
nomiei Transilvaniei/ — nu țintesce acesta în contra 
integrității nici unui stată și prin urmare nu țintesce nici 
în contra integrității acelui stată, care după legile esis
tente în vigore, se numesce a$ „stată ungară* și ale 
cărui elemente constitutive suntă și Românii chiar așa 
ca și Maghiarii. Nu țintesce în contra integrității statu
rii, pentru că:

1. Programulă din Sibiiu s’a adusă între margi- 
nele legei și în consonanță cu legea. Acăsta a recunos- 
cut’o în timpulă acela guvernulă actuală, ba chiar și 
pressa maghiară, altmintrelea inimică causei, a fostă si
lită s’o recundscă, în unire cu procurorii statului.

2. Tribunalele n’au declarată pănă acum pro
gramulă din Sibiiu ca „faptă ce ar merită pedâpsă* pen
tru că nu l’au putută declara astfelă,—de unde urmâză, 
că cine cuteză a afirma pe față despre programulă din 
Sibiiu, că „dela începutulă lui este trădare de patriă", 
acela este ună calumniatoră, de ar fi chiar deputată în 
dieta țârei. Dăr chiar nici în casulă cândă judecătoriile 
l’ar pute declara ca faptă ce ar merita pedepsă, nu dieta 
din Buda-Pesta este chiămată a judeca asupră-i și nu 
domnulă deputată este „judele" competentă.

3. Programulă din Sibiiu, respective partida națio
nală română, nu voiesce să câștige »autonomia Transil
vaniei» prin conjurațiune, nu cu ajutorulă tesauriloră 
scoși afară din țeră și ală emigrațiloră înrolați pe bani, 
nu seducândă pe soldați cari au depusă jurămăntulă de 
fidelitate pentru Impărată și Rege, de a părăsi cu necre
dință stindartulă militară, precum s’a întâmplată în an. 
1859 și 1866,— nu făcândă puciuri înscenate în timpulă 
de periculă pentru patriă, nu publicândă scrieri ce con
țină lesă Majestate, nu dândă din străinătate sfaturi stri- 
gândă, usurpândă titlulă de „guvernatoră", sfaturi ce 
facă mare sfară, dăr totdâuna n’aducă țârei decâtă ne
norocire,—ci voiesce să câștige acea autonomiă a Tran
silvaniei pe cale legală și respective să o elupte, — prin 
urmare partida năstră nu se pote acusa cu trădare de 
patriă.

4. „Autonomia Transilvaniei" nu este ceva lucru 
nou și astfelă necunoscută, pentru că Transilvania a 
avută autonomia sa și noi sperămă încă că o va avă, 
fără ca prin acăsta să punemă patria nostră în periculă 
și să comitemă trădare de patriă. —

Că dre pentru Transilvania este mai salutară uniu
nea s’au autonomia, acăsta este o întrebare, asupra că
reia se tracteză în »Memorială* destulă de obiectivă și 
cu arguminte, ce eschidă orl-ce îndoială, încependă dela 
pag. 15 și pănă la a 48-a și încă și mai departe. Faptă 
este și aceea, că astăzi deja chiar și o parte considera
bilă de Maghiari condamnă uniunea pronunțată în con
tra dorinței și voinței Româniloră.

Așadără nisuința pentru restaurarea autonomiei 
Transilvaniei sub nici o formă nu se pdte timbra ca 
trădare de patriă. — Nu, pentru că dăcă pe lângă tdte 
acestea s’ar pută decreta că programulă din Sibiiu e 
„trădare de patriă/ atunci ușeră s’ar pută numi că’să 
trădare de patriă, și încă mai potrivită infidelitate, nisu- 
ințele ori și cărei partidă politică din Ungaria, afară de 
cea guvernamentală, pentru că de faptă nici una nu 
poftesce altceva de câtă ce »poftesce« și partida națio
nală română, care a primită programulă din Sibiiu, 
adecă ca „pe cale legală" să se schimbe starea actuală 
politică, — acăstă »dorință" însă nu pote să fiă trădare 
de patriă. (Va urma,)

SOIRILE PILEI.
Mâne seră Duminecă se va da în sala hotelului 

SIr. 1 petrecerea sodaliloru români din Brașovu'. Nu pu- 
temă decâtă să îndemnămă publiculO română a lua în 
câtă mai mare numără parte la acestă petrecere, sciindă 
fine că venitulă e destinată înaintărei industriei și me- 
seriiloră la Români.

— x—
Foile ungurescl scriu, că 90 de greco-orientall din 

3ârcea-mică ară fi trecută pănă acum la religiunea 
reformată. Ce facă preoții noștri, ce face autoritatea su
premă bisericăscă, fața cu acestă periculă ce ne-amem’nță 
în acea parte? Ce e causa de acei nenorociți îșl pără- 
sescă religiunea nâmului loră?

—x—
In privința motiveloră, care au adusă ruperea tra- 

tăriloră pentru reînoirea convențiunei cu Austro-Un- 
garia, »Românulă« află următărele: Comisiunea română 

a propusă: 1) ca termenulă viitârei convențiunî să fiă 
numai de 5 ani; 2) ca cerealele, vitele și vinulă din Ro
mânia să aibă intrarea liberă în Austro-Ungaria; 3) ca, 
afară de industriile ce ar trebui să se protâgă, să se ia 
de basă tarifulă din convențiunea cu Germania.

—x—
Pe diferite puncte ale fruntariei Austro-Ungă

ri ei, scrie «Națiunea», se semnalâză transporturi mari 
de cereale din România. Comercianții austro-ungarl, 
de târna neînoirei convenției, îșl facă aprovisionărl.

—x—
De câte-va (Jile se află în Bucuresci d. Teodoră 

Schlumberger, representantulă unei mari fabrici de pânză 
din străinătate, care ar voi să înființeze o asemenea fa
brică și în România.

—x—
In ședința dela 29 Aprilie a senatului română, dl. 

Ferechide, ministrulă de esterne, a răspunsă la inter
pelarea d-lui Frumușânu, că guvernulă actuală nu va 
reînoi vechia convențiă, numai o convențiă cu totulă fa
vorabilă României e dispusă a încheia.

— x—
Cei cinci copii din Crișulă-mare, cari fiindă muș- 

cațl de ună câne turbată se trimiseseră la Parisă, s’au 
întorsă deplină sănătoși.

—x—
In orașulă Vaslui din România au fostă muș- 

cațl de ună câne turbată 11 âmenl. Aceștia voră fi tri
miși de guvernă la Parisă, ca să’i vindece dr. Pasleur.

—x—
Tragerea lotăriei Ateneului din Bucuresci s’au amâ

nată pe de 25 Maiu v.
—x—

»Românulă,* amintindă că foculă a distrusă sătulă 
CordărenI din județulă Dorohoiu mai deunăzi, și acum 
mai în urmă același flagelă a redusă în miseriă 47 fa
milii române din Basma (Transilvania), Zice că ar trebui 
să li se vină în ajutoră din fondulă de 90,000 lei ce a 
mai rămasă dintre cei adunați dela serbările date în anii 
trecuțl pentru incendiațl.

—x—
Din Sighetulu Maramureșului ni se scrie, că bise

rica gr. cat. din Rielca a arsă totală dennăZile. Paguba 
se urcă la aprâpe 4000 fl.

—x—
Ministru de interne ungurescu a adresată tuturora 

municipiiloră o provocare, ca să colecteze bani pentru 
victimele incendiului din Stry, în Galiția.

—x—
Celebrulă profesoră San Giovanni din Milano, fos- 

tulă profesoră ală d șorei Teodorini, a asigurată de cu- 
rendă pe ună membru ală Academiei române, că d-șâra 
Chițu, care studiază în acestăfynomentă canto la Milano 
va ilustra patria ei ca și Leria și Teodorini.

—x—
Teatru ungurescu. Astă sâră se va juca pentru 

ântâia 6ră »Pajanjenulă de aură*, comediă în 4 acte de 
Franciscă Schonthan.

Dela adunarea generală
a reuniunei învețătoriloru gr. or. români din diecesa 

Aradului.
(Fine.)

D-lă Ioană Vancu înv. în Șiria a propusă la deli
berarea adunărei generale o cestiune fârte interesantă, 
ca: Consistoriulă aradană să afle mijldce pentru a des
chide în feriile anului curentă ună cursă pentru musica

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Totodată porunci călătorulu nostru celorlalți soți 
ai săi, să stea gata pe lângă luntre — dară așa, ca să 
nu se prea bage de semă, — și la ună semnu dată 
să’și pună tâte puterile, și să împingă vasulu în apă.

După-ce Safeni se depărta în cât-va dela luntre, 
Stanley le porunci soțiloru săi: „împingeți, băieți, îm
pingeți, căci altfelu suntemu perduți!" Totodată elu își 
luă pușca sa cea pentru elefanți și-i strigă lui Safeni 
să se întorcă.

In câte-va clipite „Lady Alice" era erăși în apă; 
totodată Safeni alerga din răsputeri spre soții săi ur
mată de o cetă numărosă de sălbatici. Doi din aceș
tia și ridicară lăncile, ca să-lu omore. Atunci dintr’o- 
dată trosni pușca lui Stanley, și glonțulu îi culcă pe 
amândoi la pământii.

Safeni se aruncă în apă. Pe când Vangvana să
reau în luntre și Vaganda de asemenea se puneau în 
vasele lorii, Stanley sta la marginea lacului cu arma 
în mână spre scutulu âmeniloru săi. Sălbaticii erau 

plini^de mirare și de măniă pentru cutezanța străiniloră. 
Cei înarmați cu arcuri se pregătiră să-i împrosce pe 
fugari cu săgețile lorii. Stanley își luă în grabă pușca 
sa de rațe și trase două descărcături de alice în gră
mada cea desă a dușmanilorîi. Efectulu fu așa de mare, 
încâtu Negri se retraseră înapoi urlându și căutară 
puncte potrivite, de unde credeau, că vorii pute săgeta 
nevătămați în inimici. Tote însă fură în zadaru, de 
ore-ce puscile lui Stanley, care fură încărcate din nou, 
ajungeau mai departe ca săgețile insulaniloru.

Indată-ce omenii lui Stanley se așezară cu toții 
în luntri, acesta le dădu poruncă, să rupă scândurile de 
pe fundulîi vasului și să le întrebuințeze în locu dă 
vâsle. Incetișoru părăsiră luntrile nenorocitulîi sînu, 
în care omenii noștri fuseseră primiți așa de rău.

Acuma însă se ivi o altă primejdiă. Din apă se 
ridicară doi hipopotami, cari înaintau cu gurile căscate 
spre vasele călătoriloru noștri, ca și când ar fi voitu să 
le înghită. Ună glonțu din pușca de elefanți a lui 
Stanley îi sdrobi uneia dintre dintre cele două terete- 
nii capulu, alu doilea hipopotamii fu asemenea așa de 
tare rănitu, încâtu trebui să-î lase în pace pe omenii 
noștri.

Intr’aceea sălbaticii, după cum se putea vede, ți
nură erăși o scurtă sfătuire. In urma acestei sfătuiri 
mai mulți dintre ei se puseră în luntri, ca să-i urmă- 

râscă pe fugari. Aceștia însă nu mai aveau a se teme 
acuma aprope de locu. Stanley își încărca puscile sale 
cele mari cu glonțe esplosive. Cu patru pușcături eltt 
omori cinci Negrii; două canoe se înecară. Sălbaticii 
din celelalte vase se întorseră repede înapoi, strigându 
după fugari: „Duceți-vă și vă prăpădiți în Nyanza!"

„Lady Alice" se afla acuma din nou la largulu ei; 
amicii noștri erau scăpați. Scăpați de furia sălbatici- 
loru, nu însă de chinurile, ce aveau să le sufere din 
causa foniei. Spre ce parte să se îndrepte ei, ca să 
afle cevfr de mâncare? Nu era ore de temutu, că ul
timele cuvinte ale sălbaticiloru din Bumbireh se voru 
îndeplini în curendu?

Cu tote acestea Stanley totu nu’și perdu curajuliî. 
Elu îi mângăia cu vorbe blânde pe tovarășii săi dis
perați, și căuta să-î întărescă.

Câtii de mare fu bucuria călătoriloru noștri, când 
începu să bată unu vântu tărișorii de miedă-di, care 
umflă pânda întinsă a luntre! și făcu, că „Lady Alice" 
să înainteze cu repediune. Cătră seră însă vântulu în
cetă și omenii noștri trebuiră să’și ia refugiu din nou 
la vâslele loru primitive.

Trecu și noptea; una din nopțile cele mai gro- 
zâve. Se făcu diuă, și nici acum nu se vedea altceva, 
decâtu ceriu și apă. Bieții âmeni, chinuiți de fâme îa 
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vocală în Aradă; la desbaterea acestui obiectă au luată 
parte mai mulți membrii ai reuniurei; între aceștia d-lă 
Nicolau Stefu înv. în Cuvin aduce la cunoștința adu
nării generale că elă va deschide în timpulă terieloră 
a. c. ună cursă privată pentru instruirea în musica 
vocală, pe sâma aceloră învățători, cari ar dori să se 
perfecționeze în acestă obiectă. Punendu-se la votă, pro
punerea d lui Vancu cade prin ună singură votă, ără 
ofertulă făcută de d-lă Stefu să ia cu plăcere la cunoș
tință, cu atâtă mai multă că este înconjurată cu fârte 
puține spese, avendă ună participante a solvi numai 25 
fl. pe timpă de 2 luni, — Iuliu și Augustă — unde 
este socotită viptulă, cuartirulă și instrucțiunea.

Adunarea generală primesce propunerea făcută de 
I. Ciâra: ca disertațiunile d-lorțî profesori Dr. Horvath 
și I. Trăilescu să se publice; 2) Ca disertațiunile ce au 
să se țină în adunarea generală să fiă trecute mai ân- 
tâiu prin comitetulă reuniunei; 3) ca vice-președintele 
reuniunei să fiă încredințată cu îngrijirea pentru esecu- 
tarea concluseloră adunării generale.

Asemenea s’a primită propunerea d-lui Iuliană 
Vuia, docinte în B. Comloșă, ca să se serbeze în anulă 
viiloră aniversarea jubileului de 75 de ani dela înteme
ierea institutului preparandială din Aradă.

Cu acestea, fiindă esauriată materialulă destinată 
pentru desbalere la adunarea generală din ăstă timpă, 
s’a alesă o comisiune pentru autenticarea protocolului 
în personele d-loră înv. din locă Petru Popoviciu, Ilie 
Dogariu și Mihailă Ollănu.

D-lă Dr. Georgiu Popa mulțămindă adunării ge
nerale pentru ținuta parlamentară observată din partea 
adunării generale în decursulă desbateriloră, recoman- 
dândă corpului didactică zelă, diligență și perseveranță 
întru împlinirea grelei, der nobilei misiuni învățătorescî, 
râgă ajutorulă atotputintelui creatoră, ca să ne putemă 
revedea sănătoși în mulți anî, după cari dechiară se
siunea adunării din a. c. de îpchisă.

Acum luândă cuventulă d-lă Blasiu Codrănu in 
numele adunării generale dă spresiune convingerei firme 
într’ună viitoră mai ferice pentru statulă învățătorescă, 
avendă cele mai bune semne și prevederi pentru acăsta, 
zelulă celă neadormită prestată din partea Ilustrității 
Sale D-lui Episcopă diecesană, dovedită prin fapte mă
rețe și neperitâre pentru înaintarea poporului românescă, 
cum este și noulă seminară, destinată mărețului scopă 
pentru crescerea fiitoriloră preoți și învățători, în carele 
adl pentru prima âră suntemă fericiți a țină adunarea 
generală a reuniunei învățătoriloră din diecesa Ara
dului.

Apoi, luândă în considerare că d-lă Dr. Georgiu 
Popa, președintele reuniunei, asemenea este inspirată de 
nobile intențiuni pentru înaintarea scopului reuniunei și 
a statului învățătorescă, propune ca adunarea generală 
să-și esprime mulțămirea și recunoștința sa față de 
acești pră demni bărbați ai națiunei și sprijinitori ai 
înaintării culturii și educațiunii poporului. Acăsta pro
punere fu primită cu entusiastice urări de »să trăiăscă,« 
ordinându-se trecerea ei la protocolă.

Cu aceste s’a finită adunarea generală a reuniunei 
învățătoriloră din diecesa Aradului între auspicii fârte 
bune pentru ună viitoră mai ferice.

n. r.

Badea Necliita nu mai este.
(t) Nechita Bloșiu din G. Orșiova, fostă proprietară, 

vigilă reg. la pădurea erarială din domeniulă Gurghiului 
conducătoră de venătore ală Alteței Sale prințului de co- 

rână Rudolfă, ajutătorulă mai multoră lipsiți de mij- 
16ce, florea opincariloră țărani, bărbată esemplară și de 
modela din mijloculă poporului a răposată, în 9 Maiu 
la 5 6re după amâdl, fiindă spintecată în dimineța ace
lei (jile între 5 și 6 6re, în piăța Gurghiului, de taurulă 
comunală.

Despre acâstă întâmplare tristă Alteța Sa principele 
de coronă Rudolfă a fostă directă prin telegrafă înști
ințată, în urma cărei însciințărl, consilierulă de secțiune 
Pausinger a fostă însărcinată, ca astădl în 11 Maiu a. 
c. să ia parte la înmormântarea repausatului, și să ’i 
așede osămintele la eterna odihnă. La astrucarea acestui 
Română fidelă Alteței Sale și celă mai dibaci vânăloră 
a luată parte tâtă înteligința română din jură.

Nouă ne-a rămasă ca ereditate conversația dela 15 
Octomvre 1885 a repausatului cu Alteța Sa principele 
de corână Rudolfă. Atuncea bătrânulă Nechita Bloșiu 
dimineța sta înaintea vânătoriloră, în uniformă de vigilă, 
însă dâschiotorată de cămașă, după datina sa, asudată și 
obosită și ca ună bătrână de 75 ani, la loculă numităj: 
„Vîna caldă și la Ciungitură" în hotarulă Urișiului de 
susă. Aci sosindă Alteța Sa principele de corână Ru
dolfă îlă întâmpină cu următârele cuvinte pronunțate în 
limba română: »Bună diminăța bade Nechită !< £r bă
trânulă îi răspunse: „Mulțamă, Înălțate împărate și pof- 
tescă ca cjfiua de astăzi să fiă cu norocă 1“ Altețele 
Loră îi replicară : Mulțamă, mulțamă, bade Nechită ! Ore 
voră veni urși astătjl, bade Nechită?" Bătrânulă Ne
chita îi răspunse: „Fii voinică, înălțate împărate, că 
urși oră fi în vânătâre destui, numai ține-te bine, că 
Inălția Ta îi împușca celă mai mare ursă dintre toți, 
dăcă vei sta la loculă acela, unde voiu dice eu". Și a- 
câsta așa s’a și întâmplată, că la acea vânătâre s’au 
împușcată 5 urși, dintre cari Alteța Sa, chiar precum îi 
spusese bătrânulă mai nainte, împușcă pe celă mai mare. 
In urma acestora Alteța Sa principele de corână Rudolfă 
l’a și numită »Tatălă Urșiloră* și l’a dispensată ca pe 
viitoră să nu mai pârte uniforma de vigilă, ci să umble 
în vestmintele sale străbune naționale.

In 19 Octomvre 1885, pre cândă Altețele Loră au 
pornită din Gurghiu, bătrânulă Bloșiu Nechita a stată la 
trepte înbrăcată în sumană, ciârecl creți și în opinci, 
spălată, în cămașă albă, și mai ântâiu a sărutată mâna 
Alteței Sale princesei Stefania, care îlă remunera cu 20 
fl. v. a.; dup’aceea sărută mâna prințului Rudolfă, care 
asemenea îlă premiă cu 20 fl. v. a. Și le-a poftită cale 
bună și fericită, cu lacrăml în ochi, amintindu-Ie Alte- 
țeloră Loră că elă, pâte, ca bătrână nu’i va mai vedâ ; 
la acestea cu mâna pe peptă atâtă Alteța Sa principele 
Rudolfă câtă și princesa Stefania animându-lă în limba 
română i-au răspunsă : »Ne vomă vedâ, bade Nechita, 
dâcă va voi Dumnezeu».

Ursita însă n’a voită, badea Nechita, care a culcată 
la pământă 35 de urși, fu ucisă de ună taură. De si
gură că pușca de vânătâre a răposatului Far fi culcată 
și pe acesta la pământă, dăr nu s’a așteptată la astă 
nenorocire. Dumnezeu să-lă odihnâscă în pace I

Danielu Farkașu.

Raportulti senatului școlarii.
(Fine.)

2. Ajutorulă pentru scâle și învățători. Suma de 
1200 fl. pusă în budgetă la fondulă școlară eparchială 
pe anulă 1885 s’a împărțită întrăgă la 7 scâle și 25 
învățători, după conspectulă alăturată aici sub

3. Stipendii. Cu începutulă anului școlară 1885/6 
au ajunsă în vacanță:

a) din fundațiunea Franciscă Iosefină ună stipendiu 

de 100 fl. pentru aeademiștl în patriă; și două ă 60 fl. 
pentru studențl în seâlele medii, cari s’au conferită pe 
anulă școlară 1885/6 prin concursă la alțl tineri;

b) din fundațiunea Moga ună stipendiu de 500 fl., 
care conformă conclusului sinodală din 6/18 Aprilie 
1885 Nr. protoc. 87 s’a prefăcută în 8 stipendii ă 60 
fl. Mai adăugându-se și din Fundațiunea Franciscă Io- 
sefină 100 fl., s’au creată de totă pe anulă școlară 1885/6 
10 stipendii, pentru 10 pedagogi, cari s’au împărțită 
prin concursă .și la recomandarea corpului profesorală 
seminarială la IO elevi. Astfelă de presentă suntă sti- 
pendiațl 20 pedagogi.

In fine se observâză, că stipendiștiloră Elie Stănilă, 
medicinistă, Aureliu Demiană, medicinistă și Demetriu 
Ștefană, juristă, li s’au lăsată stipendiile de 500 fl. pe 
anulă școlară 1885/6 ca ajutoră pentru solvirea taxeloră 
de rigurâse pe lângă condițiune a ridica ratele în modă 
decursivă, când voră produce atestate despre facerea 
rigorâseloră.

Ună conspectă despre statuia stipendiștiloră pe 
anulă școlară 1885/6 se alătură aici sub •/•

4. Conferențele învățătorescî. După ce învăță
torii din seâlele nâstre confesionale din archidiecesă s’au 
constituită în 11 reuniuni districtuale, cari după statute 
au să țină în fiecare ană o adunare generală, consis- 
torulă șl-a reservată, ca la statorirea programeloră pen
tru adunările reuniuniloră să prescrie și anumite obiecte 
corăspundătâre pentru conferențe învețătorescl. Obser- 
vândă însă consistoriulă, că unele reuniuni învățătorescî 
în anulă 1885 nu și-au ținută adunarea ordinară anuală, 
ăr altele au ținută la timpă neoportună fără previa în- 
cunosciințare a consistorului, prin urmare nu a fostă în 
posițiune a prescrie obiectele pentru conferențe, a înda
torată reuniunile a ține regulată adunările loră în feriile 
de vară și a notifica consistorului cu 30 ma> îna- 
inte obiectele ce au a se pertracta în adunările generale, 
ca astfelă consistorulă să fie pusă în posițiune a da ma- 
terialulă și eventuală a denumi comisari consistoriali 
pentru conferențe, ce pentru înlesnirea învățătoriloră au 
să coincidă cu adunările reuniuniloră.

Dintre reuniuni au ținută în anulă 1885 adunări 
generale: 1. Cea din dislrictulă Sibiiului, 2. Făgărașului, 
3. Brașovului, 4 Sighișârei, 5 Sebeșului, 6. Abrudă.

Consistorulă nu va lipsi a urmări și controla cu 
tâtă atențiunea pe viitoră activitatea, ce se va desvolta 
în sînulă reuniuniloră învățătorescî, ca o instituțiune 
nouă, ără încâtă pentru conferențele învățătorescî pre
scrise în §. 130 din statutulă organică va nisui a se țină 
regulată, făcândă posibila înlesnire învățătoriloră prin 
aceea, că conferențele se potă țină deodată cu adună
rile generale ale reuniuniloră.

Din ședința consistorului archidiecesană ca senată 
școlară, ținută în Sibiiu la 9 Aprilie 1886.
Mironu Romanul/ă m. p. Dr. Ilarionu Pușcariu m. p. 

archiepiscoptt. referentă.
Nicanoru Frateșu m. p.

secretară.
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PESTA, 15 Maiu. — In cercurile parla
mentare s’a împrăștiată sgomotulă, că președin
tele senatului curialu, Teofilti Fabini, va fi nu
mită ministru de justițiă.

VIENA, 15 Maiu. — Lunea viitâre se în- 
trunesce conferința vamală austro-ungară spre a 
lua măsuri de represalii în contra României. Func
ționarii vamali dela Ițcanl, Verciorova și Pre- 
deală au primită instrucțiuni deosebite.

6'38*' Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei^ se potU cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.
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modulă celă mai înfricoșată, abia mai țineau vșslele 
în mâni.

Când însără pentru a doua 6ră, dintr’odată în
cepu să ploue și să se ,'pregătăscă de vijeliă. Vasulu 
era aruncată în tote părțile și o mulțime de apă in
trase într’ensulă.

Pe la miedulă nopții, după-ce furtuna se mai li
niști, obosiți! tovarăși ai călătorului nostru se pu
seră pentru câte-va clipite la odihnă. Numai Stanley 
veghia.

Veni și dimineța dilei de 30 Aprile. De trei dile 
bieții plutași nu mâncaseră altceva, decâtă patru ba
nane și câte o cășcă de cafea. Cu tâte acestea, îm
bărbătați de Stanley, ei se luptau din răsputeri pentru 
scăparea vieței loră.

Și Dumnezeu, care trimite ajutorulă său totdeuna, 
când lipsa este mai mare, ajută și acum. După amiadi 
luntrea ajunse la o mică insulă nelocuită, pe care Stan
ley o numi „Refugiu" (scăpare). Cum ajunseră 6me- 
nii noștri aici, îndată și porniră unii din ei, să caute 
ceva de mâncare. In curendu să întorseră aceștia cu 
o mare mulțime de banane și cu alte fructe de pădure; 
Stanley împușcase două rațe grase, și tâte acestea dă
dură o masă din cele mai strălucite. Puțină cafea, ce 
mai remăsese din darurile lui Linantă, cădu de aseme
nea câtă se pote de bine.

„De câtă bucuriă," scrie Stanley, „se umplură 
inimile nostre, când ne vădurămu cu toții împrejurulu 
focului, dăruit! cu atâtea bunătăți, la care provedința 
ne adusese într’ună chipă așa de minunată. Nu este 
lucru de mirată, decă înainte de a ne da la odihnă, 
aduserămu cu toții ființei supreme cele mai căldurâse 
ale nâstre mulțămiri pentru mila sa nemăsurată și pen
tru iubirea sa nemărginită, cu care ne scăpase dintr’o 
primejdia așa de mare."

După ce se odihniră două dile și după ce’și fă
cură nisce vesle mai bune, călătorii noștri părăsiră insula 
și plecară mai departe. In 4 Maiu ei ajunseră la sî- 
nulă Viru, unde fură primiți cu totă prietenia și unde 
putură să’și cumpere felurite lucruri de mâncare.

Omenii noștri se aflau acuma erăși în golfulă lui 
Speke.

Peste nâpte ei avură din nou a se lupta împo
triva unei furtuni înfricoșate. Dimineța însă vădură 
înaintea loră sătulă Kaghehyi și tabăra lăsată la ple
care. 6menii din tabără încă-I zăriră în curendă.

„Strigări puternice de bucuriă," dice Stanley, des- 
criindu sosirea în Kaghehyi, „ne întâmpinară de pe 
țermure, căci âmenii ne cunoscură de pe pânza dela 
luntre încă când ne aflamu în depărtare de ună milă. 
Apropriindu-ne și mai tare, strigătele se amestecară cu 
salve de muschete.

Stegurile fâlfăiau și țermurele era acoperită de 
omeni, ce săltau de buriă. Călătoria nostră durase 57 
dile și în timpulă acesta se lățise între omenii din ta
bără vestea mincinosă, că am fi murită. Cu câtă tre
ceau dilele și noi nu mai sosiamă, vestea acesta afla 
totă mai multă credâmentă. Ivirea multă așteptatului 
vasu dintr’odată alungă totă neliniștea, grija și târnă. 
Când luntrea era mai aprâpe de țârmure, săriră dintr’o
dată vre-o cincideci de omeni în apă, mg ridicară pc 
susă, mă puseră pe umerii loră și mă dnseră la uscată 
jucândă, ridendă, bătândă în pălmi și făcendu felă de 
felă de mișcări comice."

Când Frank Pocock vădii pe compatriot ulu său, 
fața lui începu să strălucc de bucuriă.

Fridericu Barker însă nu se arăta. Când Stan
ley întrebă plină de mirare, care este causa absenței 
lui, Pocock îi răspunse: „A murită bietulă de 12 dile; 
colo odihnesce trupulă lui." La aceste cuvinte, pri
virea jalnică a lui Frank se îndreptă spre o mică ri- 
dicătură de pămentă. Era mormentulu lui Barker.

(Va urma.)



Nr. 100. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.
Onranlti la bursa de Vlena

14 din Maifl st. n. 1886.
Rentă de aură 4% . . . 104.30
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94.95
Imprumutulii căilortt ferate 

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 128 75

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117-50

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................105,20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu 

ung................................. 119.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.35 
Renta de aură austr. . . 115 15 
Losurile din 1860 . . . 138 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 877.—
Act. băncel de credită ung. 288.—
Act. băncel de credită austr. 281.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

de SSiieurescI.
Cota oficială dela 1 Maiă st. v. 1886.

Cutnp. vând.
Renta română (5%). . 91 — 92—
Renta rom. amort. (5°/0) . 94— 94Va

> convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/2
Credit tone, rural (7°/0) 102^ 103Va

> )> » (5°/o. 87*/a 88—
> » urban (7°/0' e 99— 100—
> > (6°/o) • 91— 92—
> » (5% 82— 82Va

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

« > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
diu 15 Maitf st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cpriip. 8.66 Vând. 8.69
Argint românesc . . . . . . » 8.60 ‘ 8.65
Napoleon-d’orI .... . . . > 10.— • 10.03
Lire turcescl................. . . . « 11.25 • 11.28
Imperiali..................... . . . » 10.25 • 10.28
Galbeni......................... . . . > 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. «Albina* . . » 100.— • 101.-

Ruble Rusesc! .... . . . » 123.— » 123.V3
Discontulă . . . » 7—10 % pe ană.

BRASOVU
5

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulu 1885, înzestrată cu totti 

comfortultt

Restaurațîune și hală de bere. 
Omiiibusuln hotelului la gară, 

(ghicu/u hotelu 
comfortabilu din cetate în apropierea pieței.

s
S

O5

R. BARTHA.

A M U M Ț U.
Subscrisulă își dă ondrea a aduce la cunoscința onor, publică cu 

totu respectulă, că au luată în arendă pe mai mulți ani încependă dela 
1 Maiu an. cur. băile calde dela Geoagiu de josă (Algydgy).

Scopulu principală atâtă ală proprietarului scaldeloră câtă și ală 
meu va fi a ridica de nou valdrea și renumele seculară ală acestoră scalde 
escelente pentru cură și situate într’ună ținută de o frumsețe răpitdre și 
cu o climă domdlă — și a face din acestă locă de scalde ună locă plă
cută de convenire de vără pentru publiculă cultivată; — spre scopulă 
acesta n’am cruțată nici o jertfă și ostenelă, pentru a satisface câtu mai 
bine pretensiunile p. t. publică.

Domnulă proprietară ală scaldeloră a construită cu totulă din 
nou odăi de locuită comode și ună locală coperită pentru jocă; alea de 
preumblare s’a amplificată, curtea scaldeloră s’a parcată (închisă) în os- 
petăriă s’a luată disposițiuni să fie cea mai mare ordine și curățeniă.

Eu din parte-mi promită atâtă cu privire la odăi câtă și la mâncări pre
țurile cele mai avantagidse precum și o cualitate din cele mai bune și garantez 
pentru serviciulu câtă mai prompt; — de aceea rogu pe onor, publică a 
mă sprijini și a mă onora cu presența sa în numără câtă mai mare.

Avendu aici în Orăștiă în arendă otelulă „La două pist61e“ — 
bine arangiată — suntă gata cu cea mai mare bună voință a sta la dispo- 
sițiunea publicului din locă, din provincia și a celoră ce voră sosi cu 
trenulă încâtă privesce călătoria din Orăștiă la scaldele numite. Deschi
derea scaldeloră la 15 Maiă an. cur. Cu totti respectulă

Orăștie în 28 Aprilie 1886. Csbsz Gâbor m. p., arendatoră.

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 

și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... . . . 3 fi. —
„ șăse luni..................... . . . 6 fi. —
„ ună ană ..................... . . . 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ....
„ șăse luni..................... . . . 20 „

,, ună ană...................... . . . 40 „

Âdmimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

Am ondre a 
D-lui A. Safran o 
conducerea fratelui 
ună mare sortimentă de

Anunți
încunosciința pe Onor. Ddmne că în casa 
din Târgulă Straeloră Nr. 306, sub 
meu ArtllUP Piatsko, am în comissionă

Pălării de dame
dela cele mai eftine până la cele mai fine, asemenea Confec- 
țiuni fine, precum și o mare colecțiune de mostre 
din cele mal noue stofe do rochii cu garniturile Torn 
potrivite. Asemenea primescă confecționarea de toalete și 
tl’USOUri În albituri pentru mirese.

Pracsa de mai mulți ani și bunulă gustă ală fratelui 
meu Arthur Piatsko, precum și relațiunile cu mai multe case 
de primulă rangă din Viena mă pună în plăcuta posițiune a 
satisface tuturoră cerințeloră.

Cu distinsă stimă
Mărie Piatsko.(3-3)

r" AVIS.
Am ondre a încunosciința pe Onor, publicO, 

că în grădina mea din .,Uealulu Spirii“ vis- 
ă-vis de „Hoh'e Warte“ am înființată o res- 
taurațiune și

Opfc

s e e
f

Me voiu sili a mulțămi totdeuna cu beu-
M turî bune și mezeluri gustose pe Onor, publicu, aV 
q pentru a cărui sprijinire me rogtt cu totă stima XX 

(Spunerea. |

In casa din Tergulu grâului Nr. 559 suntu 
2 odăi frumose și luminase, în cari acuma 
se află o cancelariă advocațială, precum și încă 
alte 2 odăi și bucătăriă dela Sft. Mihaju 
de închiriatu. Aceste locuințe au intrări se
parate. Informațiunî la proprietarulii Domnulti 
losifu Vasady.

(Avisă d-loră 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 ^iarulă nostru până acuma.

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

Tipografia ALEXI Brașovă.


