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Brașovu, 3 Iunie 1886.
In tjilele din urmă s’au petrecută nisce 

evenimente de importanță istorică în Germania 
și în Francia. La Germani s’a tractată de asi
gurarea domnirei uneia din dinastiele federale, 
pe când la Francesi a fostu vorba de isgonirea 
rămășițeloru vechiloru dinaști din țdră. Curidsă 
și semnificativă coincidență. Ea denotă destulă 
de învederată spiritulă ce domnesce acjî în aceste 
două state mari rivale. Intr’ună locă nisuința 
d’a conserva vechile base ale ordinei monarchice, 
într’altulă stăruința d’a o rupe desăvârșită cu 
tdte tradițiunile dinastice și d’a pregăti o nouă 
epocă a republicanismului radicală.

Scimă că în Bavaria s’a proclamată regența 
cu principele Luitpold ca regentă, după ce 
starea sănătății regelui Ludovică II s’a sdrun- 
cinată astfelă, încâtă i se alteraseră și facultățile 
spirituale. Nu era lucru puțină d’a duce la 
împlinire hotărîrea consiliului de stată și d’a în
locui garda regelui cu medici și supraveghiători 
de bolnavi. S’a petrecută o scenă estraordinară, 
când s’a dusă deputăția la regele spre a’i ceră 
consimțămentulă la introducerea regenței. Regele 
Ludovică dădu ordină gendarmiloră săi să ares
teze deputațiunea, ceea ce s’a și întâmplată, și 
numai cu greu au putută scăpa aceștia, căci se 
asigură că regele ar fi dată ordină ca să le scâtă 
și câte ună ochiu.

In cele din urmă a succesă dmeniloru, cari 
încungiurau pe rege, a-lă duce dela Hohen- 
schwangau la castelulă Berg lângă laculă Starn- 
berg, unde avea să fia supusă v.nei cure. La 
plecare și în totă percursulu drumului regele 
Ludovică s’a purtată fdrte prevenitoru și popo- 
rațiunea, care-lă iubea, l’a aclamată. Aici în 
Berg însă, sărtea voi ca romanticul^ stăpânitoru 
ală Bavariei, principele poesiei, musicei și arte- 
loră în Mtinchen, risipitorulu Mecenate, să aibă 
ună tragică sfârșită, aflându-și mârtea în laculă 
Starnberg, din ale căruia adâncimi îlă chemau 
seducătârele spirite, cari au făcută să i să ’ntu- 
nece mintea.

In loculă regelui Ludovică II a fostă pro
clamată rege ducele Otto, care suferindă aseme- 
menea de o bălă incurabilă va fi înlocuită prin 
regența prințului Luitpold. Astfelă s’a asigurată 
continuitatea dinastiei Wittelsbach pe tvonulă Ba
variei în sensulă legiloră și ală constituțiunii.

In timpă ce s’au s’au săvârșită acestea în 
Mtinchen, representanții poporului în capitala 
Franciei discutau asupra gravei cestiuni a espul- 
sării prințiloră fosteloră familii domnitâre în 
Francia, pe care republicanii au cerut’o în inte- 
resulă republicei. Măsura s’a și votată cu 6re- 
care restricțiune. S’a hotărîtă, ca să fiă espul- 
pulsațl numai adevărații pretendenți cu fii loră 
ântâiă născuți; âr în privința celorlalți prinți i 
s’a dată guvernului facultatea d’a-i espulsa când 
va afla de lipsă.

Așadâr contele de Parisă, Louis Philippe 
Albert d’Orleans, precum și prințulă Jerâme Na
poleon voră trebui să părăsâscă Francia fiindă 
proscriși, îndată ce senatulă va primi și elă pro- 
iectulft de lege, ceea ce se asigură că se va în
tâmpla în săptămâna acâsta. Atâtă capnlă Or- 
leaniștiloră, câtă și acela ală Bonapartiștiloră |a- 
sigură de acum că se voră întârce ca să salveze 
țâra și societatea.

Folosi-vai acâsta măsură său strica-va mai 
multă republicei francese? Atâta scimă, și nu 
fără îngrijire în viitorulă Franciei trebue să con- 
statămă, că monarchismulă are afunde rădăcini 
în țâră și că numai la acâsta se gândescă pre- 
tendenții când promită o grabnică re’ntârcere. 
P6te că n’au avută nedreptate aceia, cari au 
disă că, vrândă republica să stârpâscă aceste ră
dăcini, ar trebui să espulseze jumătate Francia.

Nu se scie ce va mai fi și cum se voră

mai întârce lucrurile. Deocamdată Francia s’a- 
oropiă totă mai multă de ținta republicei roșie. 
Câți Dantonl, Marați și Robespiărri voră răsări 
când se va desfășura stâgulu roșu și unde voră 
împinge ei stările din Francia și din Europa, 
acâsta este o cestiune a viitorului.

Camera din Viena și România.
In ședința dela 9 Iuniu a camerei deputa- 

;iloră din Viena, desbătându-se tarifulă vamalii 
austr o-ungară, deputatulu Chlumecky atinse 
în introducerea vorbirei sale răsboiulă vamală cu 
România.

Acesta — (fise Chlumecky — e cu atâta mai re
gretabilă, eu câtă în acâstă jumătate a monarchiei, ab- 
stragendă de ună singură grupă, toți au dorința d’a esista 
o înțelegere politică vamală și comercială, deârece acestă 
tînără regată, care nisuesce a se înălța și care în scurtă 
timpă, sub conducerea unui înțeleptă principe germană, 
a făcută progrese în adevără admirabile, e întâmpinată 
cu deplină simpatiă și noi de sigură trebue să dorimă 
numai, ca raporturile nâstre politice cu statele balcanice 
peste totă și mai cu deosebire cu România să nu se tur- 
oure în nici o privință. (Aplause’n stânga.) Cu tâte as
tea trebue să constatămă, că România n’a păzită cu 
credință tractatulă. Cu tâte astea, guvernulă nostru încă 
e vinovată. Unde a fostă vorba de representarea inte- 
reseloră nâstre contra Ungariei, a dovedită mare slăbi
ciune. (Forte corectă! în stânga.) Era ună timpă, când 
conducerea afaceriloră politice comerciale era în aședă- 
mântulă Barbara. Adi ea este ’n Budapesta.

Espulsarea prințiloră în camera trancesfb
Joia trecută s’a începută în camera din Parisă des- 

baterea asupra espulsării membriloră familieloră, ce au 
domnită în Francia. Sala era îndesată de publică, care 
cu încordare aștepta începerea discusiunei. Logea diplo- 
mațiloră era ocupată, deputății toți de față. Floquet a 
presidată. Celă dintâiu vorbitoră fă cornițele de Mun 
(clericală). Elă dise, că espulsarea este o tradițiune ja- 
cobină (Aplause ’n drepta, reprobări în stânga). Teoria 
vâstră, dise elă întorcându-se cătră republicani, este de 
ai goni pe prinți fără sentință prealabilă. (Strigări în 
stenga : Astă teoriă ați introdus’o voi !). Voiți să dați 
afară din țâră astădi pe aceia, cari au formată națiunea 
(Aplause și sgomotă). Monarcbiele nu ’șî-au luată refu- 
giulă la espulsări, decâtă numai în timpuri revoluționare; 
a le face însă în timpuri liniștite este o nerușinare (Stri
gări: La ordine! Sgomotă). Vorbitorulă citâză pe Jules 
Favre și pe alțl republicani, cari s’au pronunțată totdeuna 
în contra espulsăriloră. Elă este monarchistă pentru că 
e bună patriotă. In Francia e revoluțiunea la modă. Ar 
fi o ambițiune frumâsă pentru ună politică a da țărei 
pacea, bunăstarea înăuntru și prestigiulă în afară. Atunci 
certa parlideloră ar dispăre și și noi, monarchișlii, amă 
afla mângâiere în mărirea patriei. (Aplause repețite sgo- 
motose.) Astfelă însă republica este guvernulă partide- 
loră, cari simță că și pierdă tărîmulă de sub piciâre; 
suntă adi în țâră âmeni, cari genâză pe republicani; re
publicanii nu voiescă mortea loră, ci proscripțiunea, care 
este asemenea ună felă de mârte. (Sgomotă în stânga, 
aplause în drâpta).

Eu apără astădi, dice vorbitorulă, nu numai pe 
prinți, ci mă apără și pe mine însu’ml, vă apără pe d-v. 
toți. (Aplause’n drepta, mișcare în stânga.) Astădi veți 
goni pe prinți, mâne veți goni și pe contrarii d-vostre. 
Cine va fi însă mâne contrarulă vostru, deorece viitorulă 
este ală celui mai violentă? Unde o se vă opriți? N’ați 
cerută deja în adunări publice, ca capitaliștii să fiă îm- 
pușcați? Stați înaintea porții proscripțiunei și înaintea 
porții dreptății. Alegeți 1 Nu uitați însă, că dâcă guver- 
nulu a trecută odată pe sub pârta proscripțiunei nu se 
va mai pute înlârce nici-odată. țAplause repețite sgo- 
motâse. Vorbitorulă este felicitată de partisanii săi. 
Mișcare mare).

Urmâză câțiva vorbitori mai ne’nsemnaț.I, după cari 
ia cuvântulă președintele comisiunei de espulsare Madier

de Montjau. Elă tjice că cu acestă cestiune trebue să 
se sfârșâscă odată pentru totdâuna. Citâză aserțiuni de 
ale lui Tliiers, Berryer ș. a. cari au pledată odiniâră 
pentru necesitatea espulsării. Aduceți-vă aminte, dice 
vorbitorulă, de cuvintele lui Thiers, care a esclamată o- 
diniâră: „Prinții au fostă amicii mei, dâr eu cunoscuunii 
amivil mai mare decâtu prinții, patria. (Aplause sgomo- 
tâse în stânga.) Vorbitorulă accentuâză, că tocmai mo- 
narchiele s’au folosită de legile de espulsare contra prin
țiloră. Burbonii au proscrisă pe Bonapartiști și aceștia 
ârăși pe Burboni, tocmai sub monarchiă proscripțiunea 
a devenită chiar tradițiune. Aplaudați acum, dâcă pu
teți, d-loră din drâpta! (Aplause sgomotâse în stânga; 
tăcere în drâpta). țiiceți că prinții suntă cetățeni ca toți 
ceilalți și că prin urmare trebue să le lăsămă libertatea, 
Da! Le-o lăsămă, dâcă voră trăi ca simpli cetățeni, ca 
egali între egali, dâcă voră renunța la nisuințele și spe
ranțele loră. (Aplause). Acâsta însă nu se întâmplă, din 
contră îi vedemă că ocupă posițiune esclusivă și agită 
pentru nisuințele loră. Madier apelâză la republicani, ca 
să aibă în vedere numai binele republicei. (Aplause pre
lungite). —

*
Isgonirea tuturora prințiloră, precum ni s’a telegra- 

fiată, a fostă respinsă. Propunerea lui Brousse însă, ca 
să se espulseze pretendenții și cei dintâiu născuți ai loră 
s’a primită. De asemenea s’a primită disposițiunea, care 
dă guvernului dreptulă d’a isgoni facultativă pe ceilalți 
prinți prin decretă; totă așa disposițiunile penale pentru 
espulsații cari s’ar întârce. Decă s’ar fi primită espul
sarea generală, atunci s’ar fi interzisă șederea pe pă- 
mântulă francesă, prin urmare orice visită în Parisă, și 
regelui Leopoldă ală Belgiei, contelui de Flandra, fratele 
regelui Belgiei și nepotulă regelui Ludovică Filipă; con
telui de Eu, moștenitorulă Brasiliei și nepotulă lui Ludo
vică Filipă; ducelui de Montpensier, iniantulă Spaniei; 
viitorei regine a Portugaliei și princesei Waldemar de Da
nemarca. Prin urmare totă e mai bine că se introduce 
răulă celă mai mică, care fără urmări grele nu va re- 
mânea.’

Demonstrațiunile din Pesta.
Joi săra plebea din Pesta avea de gândă să con

tinue demonstrațiunile. De astă dată însă, precum scimă, 
demonstranții au fostă prinși în strada Kerepes în cursă. 
£tă cum s’au petrecută lucrurile:

Plebea se arăta mai cutezălâre ca în celelalte 
seri. Pe la 7 ore sâra ună haiducă temniceră ducea 
ună arestantă legată în lanțuri; o voce strigă: „Să-lă 
liberămn!" Haiduculă fu încungiurată, dâr cu baioneta 
isbuti să împingă pe arestantă într’o curte și închise 
porta. Adunătura voi să asalteze pârta, însă patru po
lițiști sosiră și puseră pe arestantă într’ună cară, trans- 
portându-lă astfelă la loculă destinată. Plebea căută ună 
altă obiectă de atacă, batjocuriră și insultară p’ună po
lițistă, care fu silită să se retragă. Poliția și ună ba- 
talionă de infanteria, printr’o fină stratagemă, încongiu- 
rarâ pe demonstranți. Printr’ună semnală de trîmbiță 
se anunță că stratagema e terminată. Plebea fu pro
vocată să se retragă, dâr se răspunse cu rîsete și bat
jocuri. Ună nou semnală de trîmbiță făcu să apară din 
tâte părțile baionetele, plebea fu totă mai multă strîm- 
torală și ori încătrău voia să fugă, dedea de baionete. 
Câțiva se refugiară în grădina dinaintea teatrului națională 
și aci creijându-se siguri, aruncară cu petri în soldați. 
Dâr pe neașteptate fură scoși de acolo, și doi dintre de
monstranți fură binișoră căptușiți de sabia unui oficeră.

Vădându-se acum mulțimea încungiurată din tâte 
părțile, fără nici o scăpare, începu a oscila pălăriile 
strigândă cu’nsuflețire: „Trăiască poliția! Trăiască ar
mata!" Poliția și armata trebui să rîdă de acâstă ova- 
țiune de nevoiă; 1500 de persâne erau încinse de cor- 
donulă armatei Elementele mai cinstite și cei ce apar
țineau secsului mai slabă fură liberați. Ceilalți, o adu
nătură de totă ce e mai suspectă și mai periculosă, 
fură duși în cete de cât.c 50—100 în localulă centrală 
ală poliției. Ore ’ntregi a durată transportată. Putâi 
face importante studii fisionomice la cei 700—800 de 
turburători. Pe loculă unde au fostă prinși s’au găsită 
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coleețiunl întregi de cuțite, petre, bucăți de ferii, șuru- 
purî și alte utensilie, necesare pentru spargerea capeteloră, 
ferestreloră și lampeloră. Cei sub 14 ani și învățăceii 
au fostă liberați și dați părințiloră și stăpâniloră loră, 
ca să’i pedepsăscă.

In timpulă când se opera stratagema, la o trafică 
de pe pirița Carolă se audiră strigăte că arde. Turburătorii 
fugindă dinaintea baioneteloră îi spărseseră lampa dina
intea prăvăliei și petroleulă îi aprinse diarele și jucăriile 
ce erau atârnate la ușe. Din norocire foculă se stinse 
repede.

In învălmășela dinaintea teatrului națională au fostă 
rănite trei persrine. Conducătorulă unui biurou de servi
tori fu străpunsă cu baioneta în șoldulă stângă. Ună bă
trână fu greu rănită la capă prin două lovituri de sabiă. 
Ună lucrătoră fu străpunsă cu baioneta în brață.

In odaia de raportă a centralei polițienesc! au du
rată ascultările pănă la 3 ore dimineța. Turburătorii 
erau duși în grupuri de câte 10, și au asistată la acestă 
spectaculă mulți deputați și aristocrați. Frirte puțini a- 
restați s’au putută legitima și au fostă liberați. In spi- 
tală suntă mulți răniți. Și cu acăstă ocasiune s’au spartă 
numărrise lampe și ferestre.

Vineri sera nu s’au mai repetată turburările. Cu 
t6te astea se luaseră energice măsuri. Steteu gata două 
batalione de geniu, unulă de infanteriă, două companii 
de vânători, ună escadronă de husari și unulă de ulani.

La visitarea arestațiloră s’au mai găsită Ia ei cu
țite, bucăți de feră, petre și alte lucruri. Când ună fe- 
cioră de prăvăliă veni la rendă să fiă visilată, scrise 
repede ună revolveră și se împușcă în peptă, rănindu-se 
greu; fu dusă în spitală.

înaintea centralei poliției Vineri după amecji erau 
adunați mulțime de omeni. Părinții îșî reclamau copiii, 
industriașii lucrătorii, femeile bărbații loră. Ună mare 
numără de arestați susp'ecți au fostă fotografați fără să 
bage de sămă. Dintre cei 710 arestați, 232 individ!, mai 
cu semă învățăcei și băeți sub 14 ani, au fostă liberați; 
154 persone au fostă pedepsite pe cale administrativă cu 
24 rire pănă la 8 dile arestă. Cei de repețite ori pe
depsiți și nestăruitor! în Budapesta voră fi escortați în 
locurile de unde suntă. Judecătoriei penale se voră 
preda 324 persone spre a fi condamnate.

Turburătorii se gândescă la răsbunare. Pekary, 
locțiitorulă căpitanului orășenescă supremă, a primită prin 
poște o scrisrire amenințătrire, în care i se face cunos
cută poliției, că «ei toți voră fi aruncați în aeră!» In 
scrisrire e subscrisă „Comitetulă“.

Cei din Pesta speră, că turburăriloră li s’a pusă 
capătă. _________

SOIRILE DlLEL
Cu ocasiunea demonstrațiuniloră studențiloră din 

Raab, studenții din Pesta le trimiseră acelora următorea 
telegramă: „Frațiloră! Ne bucurămă de însuflețirea vris 
tră. Losinca ce are să ne unescă este : armată un- 
guriscă de sine stătătâre. Cetățenii universității din 
Pesta. “

—x—
Ni se scrie din Reghinulă săsescu: »In hotarulă 

Silivașîdui de Câmpia în 8 Iuniu n. ună băetă de 
12—13 ani, care păzea nisce junei, a fostă trăsnită în 
capă, făcendu-1 trei găuri. Nefericitulă e fiulă lui Ga- 
vrilă Șipoșiu din Beca română. Acesta întâmplare a 
pricinuită o adâncă impresiune în locuitorii din Beca ro
mână și etă de ce: Pe acestă omă se dice că l’ar fi fo
losită fostulă curatoră primară de acolo ca instrumentă 

de a corupe pe câțiva Țigani și a’i face se depună măr- 
turiă mincinosă în nențelegerile ce esistă între fostulă 
curatoră și între preotulă din acea comună. Locuitorii 
din Beca română privescă acestă nenorocire ca 0 răs
plată dumnedeescă, fiindă că toți suntă convinși, că 
preotulă sufere pe nedreptă.«

—x—

Camera de comerță și industria din Brașovă s’a 
ocupată în ședința ei dela 8 Iuniu n. mai numai cu mă
surile ce suntă de luată pentru susținerea industriei 
nostre, adusă la desperare în urma răsboiului vamală, 
ce a începută dela 1 Iuniu n. cu România, respective 
cu măsurile ce suntă de sperată din partea guvernului. 
Camera de comerță și industriă, vădendă greaua situa- 
țiune a industriei nristre, îșî esprimă în formă de ho- 
tărîre adenca părere de rău pentru neisbenda tractări- 
loră cu România, precum și speranța și dorința, d’a se 
stabili câtă mai curendă stări convenționale amicale în 
loculă răsboiului vamală. Acestă declarațiune s’a înain
tată ministrului de comerță.

—x—
[fiarele din Pesta spună că, cu ocasiunea trecerei 

archiducelui Albrecht. prin Essec, Croații i-au făcută o 
dintinsă primire. Ună preotă la întâmpinare, arătândă 
printr’ună discursă sentimentele Croațiloră cu privire la 
Tronă și la monarchiă, s’a esprimată astfelă : ’„0ri unde 
amă fi duși, pretutindeni cu credință, iubire și cu ab- 
negațiune vomă urma stegulă negru-galbenă, âr pe celă 
roșu-albă-verde niciodată/ [fiarele maghiare din Pesta 
(Jică, că aceste cuvinte suntă revoluționare, și suntă în
verșunate contra archiducelui Albrecht, că nu au admo
nestată pe oratoră. Mai observămă, că corporațiunile 
și reuniunile din Agramă au voită să primăscă sărbăto- 
resce pe archiducele Albrecht la trecerea sa prin Agramă. 
Banulă Khuen Hepervary insă nu le-a dată voiă.

—x—
Slovacii voindă să serbeze la 6 Iuniu n. jubileulu 

de 25 de ani ală memorandului slovacă națională, auto
ritatea i-a oprită. »Nar.Novine< a publicată discursu
rile ce erau să se țină cu acestă ocasiune. Svetozar 
Vajmsky-Huriban predice în vorbirea sa împlinirea de- 
siderieloră esprimate în memorandă; aceeași speranță 
o esprimă în vorbirea sa și Paulă Mudron, dicendă între 
altele, că bunulă Dumnedeu să lumineze cercurile dă- 
tătrire de tonă și să le convingă despre aceea, că o na
țiune apăsată este o rea apărătore a patriei, pe când 
o națiune liberă îșî jertfesce avere și sânge pentru pa- 
triă. Discursulă festivă avea să-lă țină Iosifă Skultety, 
tratândă și istoria memorandului. In locă de marea 
serbare, Slovacii au fostă nevoiți să se mulțămâscă cu 
ună bală, la care s’au ținută discursuri, der, nu s’a a- 
mintită memorandulă.

—x—
Resbelulă vamală cu România, provocată prin între.- 

ruperea negociatiuniloră pentru încheierea unei convenj 
țiunl comerciale, — scrie «Foia diecesană» din Caran- 
sebeșă — cere și în ținuturile nristre deja vîctimile sale. 
Amintimă aci de o cam dată stabilimentele industriei de 
feră din Reșița și Ferdinandsberg, fabrica de petroleu 
din Orșova, morile de făină din Orșova și Topleță. 
Proprietarii moriloră acestora, d-nii Schram, Keresztessi 
și Schmidt, cari măcinau pănă acum grâu eftină din 
România și esporlau făina, prin închiderea graniței pen
tru cerealii suntă amerințați cu totală ruinare. Deci ei 
au trimisă la Budapesta o deputațiune spre a esopera 
dela ministeriu oreșcari înlesniri, cu atâtă mai vârtosă, 
fiindcă morile loră din causa transportului scumpă ală 

grâului din Aradă și. Timișora nu potă ține concurinfă 
cu alte mori.

* —x —
In Orăștiă s’a ivită anghina. Unui bietă tăiătoiă 

de lemne română i-a secerată în două <jhe Pe copiii 
săi în numără de patru.

Testamentului Iui Gregoriu Hangea.
In numrirulu trecută alu friiei nristre amă 

publicată în suplementă cuprinsulă acestui testa- 
mentu, după dorința testatorelui.

Gregoriu Hangea din Maieru (ținutulă Nă- 
săudului), c. r. cancelistu în pensiune, a răposată 
în 21 Fevruariu a. c. în etate de 77 de ani, spre 
cea mai mare întristare a familiei sale și a în- 
tregei comune, ală căreia fiu iubită și stimată a 
fostă. Despre simțămintele nobile, ce le-a nu
trită răposatulă pentru înaintarea culturei națio
nale pe trite terenele, despre zelulu său adevărată 
românescă și despre patriotismulă său ne dă cea 
mai viuă dovridă memoratulă testamentă, prin 
care își lasă mai tritâ averea sa pentru scopuri 
de cultură în favrirea comunei sale natale, Ma- 
ieră, apoi în favrirea fondului „ Asociațiunei Tran
silvane/1 pentru stipendii ș. a.

Nu este atâtă mărimea sumei testate, câtă 
mai multă mărimea inimei testatorelui, care me
rită a fi lăudată și pusă ca esemplu demnă de 
imitată înaintea ochiloră tuturora. Nobilulă faptă 
ală răposatului veterană Hangea este cu atâtă 
mai încuragiatoră pentru noi Românii, cu câtă 
trebue să ne dicemă că e unică casulă ca unu 
omă de posiția modestă a răposatului să mun- 
criscă o viriță întrrigă pentru ca denarii, ce și i-a 
adunată cu mare greu, să-i depună pe altarulă 
națiunei și ală patriei.

Cu atâtă mai mare este meritulă testatore
lui, cu câtă și-a agonisită mai greu și cu mai 
multă muncă mica sa avere. Repețimă, este ceva 
estraordinară ca ună cancelistă în pensiune să 
’și păstreze o sumă așa de însemnată și să o 
destine celoră mai nobile scopuri culturale. Tre
bue să fimă mândri pe aceea, că în sînulă Ro- 
mâniloră s’a putută întâmpla ună asemenea casă, 
care prite la alte nații multă mai înaintate abia 
s’ar ivf. Acrista ne dovedesce mai multă ca ori 
și ce puterea de viriță, precum și nobilele aspi- 
rațiuni de cari este pătrunsă elementulă română. 
Răposatulă Hangea și a câștigată ună titlu de 
recunoscință din partea națiunei sale pentru no
bilulă esemplu ce ni l’a dată.

Numai putemă să nu accentuămă la loculă 
acesta, că Gregoriu Hangea a fostă și unulă din 
acei zeloși Români, cari s’au străduită a-și îm
plini a loră datoria națională în trite direcțiunile. 
Elă a fostă unulă din cei mai fideli abonați ai 
friiei nristre și unulă din cei mai credincioși sus- 
țiitori ai principiiloră ce le profesămă și pentru 
cari luptămă. Dorința lui cea din urmă a fostă 
ca testamentulă său să fiă publicată în totă cu
prinsulă său în friia nristră.

Fiă ca sămînța nobilă și binefăcătrire, ce a 
sămânat’o acestă zelosă, neobosită și marinimosă 
muncitoră în agrulă națiunei, să dea rride însu
tite și în miite, spre binele și mărirea nrimului 
românescă!

Neuitată să-i fiă memoria între noi!

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Stanley vedea, că ori și ce stăruință din partea 
sa ar fi în zadaru, do aceea elă îlu și [absolvă pe con- 
ducătorulă arabă de ori și ce obligămentă. Ca con- 
dițiune elă îi puse numai atâta, ca să-i îndemne pe 
Vangvana și pe Vanyamvezi, despre cari era de temută, 
ca nu cum-va să ceră și ci a se întorce îndărătă, să 
fiă și de aici înainte cu credință față cu stăpânulă loră 
și să’lă urmeze și mai departe cu curagiă neînfrântă. 
Eroulă nostru era hotărîtă să urmeze călătoria în jo- 
sulă rîuluî și fără ajutorulă Arabiloră.

Tippu-Tib și celelalte căpetenii ale Arabiloră 
fură încărcați cu daruri pentru serviciile făcute. Vang
vana și Vanyamvezi ancă nu rcinaseră cu manile gole, 
ci și ei fură dăruițî după putință de stăpânulă loră 
pentru credința dovedită și pentru răbdarea loră cea 
îndelungată. Cătră dânșii vorbi călătorulă nostru 
astfelă:

„Iubiți! mei tovarăși! Mai suntă âncă cinci dile, 
până când ne vomă ridica de aici și vomă porni mai 
departe pe rîu în josă, pentru a ajunge la oceană, 
sriu pentru a ne prăpădi cu toții. Ați vădută că în 

ciasurilc cele mai grele, când aprope nu mai era nici 
o nădejde de scăpare, eu am sărită în ajutorulă vostru 
și v’am mântuită. Ceea-ce am făcută până acum față 
cu voi, voi face și de aici înainte. Singurulă lucru, 
ce vi’lă ceră, este, să aveți deplină încredere în fie
care din cuvintele mole. Dela viața vristră atârnă și a 
mea; de. voi pune în primejdiă viața vostră, a mea 
este de asemenea amenințată. Eu vă privescă pe voi 
cu ochii, cu cari privesce ună tată pe fiii săi. — De 
aici înainte noi nu vomă mai fi așa de tari ca până 
acum și de bună •senră primejdiile nu voră scade întru 
nimică. Dar ce să facomă ?... Trebue să ne supunemă 
sorții, care nu se pote schimba cu nici ună chipiî... Și 
ore do vomă căde, nu se va întâmpla acesta după, 
vrerea lui D-dcu? Nu suntemă noi în ori si ce vreme 
priveghiați de ochiulă său celă neadormită?... Elă va 
hotărî astfelă, după cum va găsi, că este cu calc. 
Voința lui. trebue să se împlinescă! Dreptă aceea, 
dragii mei copii, hotărîți-vă în sjifletulă vostru aici, 
unde a ne întorce îndărătă nu este mai puțină pri- 
mejdiosă decâtă a merge mai departe, după cum m’ani 
hotărîtă și eu, să ne puncmti tote puterile nostre, ca 
să înaintămă din ce în ce totă mai multă pe acestă 
rîu, și nicl-de-cum pe ună altulă, până la marele 
oceană din cealaltă parte a acestui continentă uriașă/

Vorbirea eroului nostru fu primită cu strigăte de 

bucuria de cătră bravii Vangvana și Vanyamvezi. Manva 
Sera rosti câte-va cuvinte pline de inspirațiune; câr- 
maciulă Uledi, unu bărbații de o credință și de o vi
tejia rară, strigă, că „Staley este ca unu părinte alii 
său și alu matroziloru săi și de cum-va ceialalți nu ar 
voi să mergă mai departe, Stanley și cu Frank să se 
suie în luntre, și elă și cu soții săi suntă gata a pleca 
îndată mai departe •.

Cu mnltu zelă începură a se face acum pregătirile 
de lipsă pentru continuarea călătoriei. Trebuia adu
nată proviantu celă puțină pentru două-deci de (Jile, 
eră luntrile trebuiau reparate și legate totă câte două 
una de alta, ca astfelă să nu se potă răsturna așa de 
ușoră. De asemenea aveau călătorii noștri să se în- 
grijcscă și do transportulă măgariloră, do 6re-ce la 
casă când rîulă ar fi trebuită părăsită, aceste animale 
erau neapărată de lipsă.

lntr’aceca se apropiară din nou sărbătorile Nas- 
ccrel Domnului. Aceste sărbători fură petrecute în 
modulă celă mai veselă, după cum se putea aștepta în 
astfelă de împrejurări. Intocmindu-se o întrecere cu 
luntrile pe rîu, deosebitele canoe căpătară numiri ca: 
Oceană, Livingstone, Stanley, Telegraph, Herald, Lon- 
don, America, Mirambo, etc. Biruitorii fură premiat! 
cu bucăți de stofe.

După aceea se făcu o întrecere la fugă. Frank
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Conferințele (lela Ateneu.
Glasulă omenescu.

In Aprilie a. c., d-nulu Jipescu a făcută totă la 
Ateneu o conferință, unică pănă acum în genulă ei, în 
fața unui publică numerosă, lipsindă — naturală — bi- 
roulă și conferențiarii.

Arta de a imita glasurile: ecă tema dată sub mo
destă titlu de glasă omenescă 1). Acâstă artă, așa pu 
țină cultivată, are însemnătatea ei mare și prea mare 
în dramă și în comediă. Din considerațiunile generale 
asupra vorbirii, făcute de d-lă conferențiară, putemă pri
cepe acestă importanță. Intr’adevără, limba vorbită, nu
anța pronunțării și a mlădiării vocii depinde de atâtea 
circumstanțe și este legată de atâtea fenomene, în câtă 
trebue o minte ageră, spirită fină și pătrunflâtoră, o răb
dare grozavă, ca să le poți distinge, să le poți da de 
urmă. Fiă-care treptă socială, fie-care braslă, fie-care 
verstă are tonulă său, calitatea sa, individualitatea sa în 
vorbire.

Corpulă întregă ia parte la cuvântare. Ochii, fi
gura, corpulă, adecă ținuta lui, mânile jocă pentru ob- 
servatoră ună rolă forte însemnată.

După câteva considerațiuni, bine puse, asupra gla
sului omenescă, conferențiarul arătândă in trăsuri ge
nerale cam în ce constă arta imitării, întră în subiectă, 
împărțindu-lă în două: cântece și vorbire.

Aplause nenumărate și la iiăcare frasă întâmpinau 
pe oratoră; și puține aplause din câte s’au dată la Ate
neu au fostă meritate în așa gradă ea acestea.

După ce arată trăsurile caracteristice ale deosebirii 
între glasulă țăranului de ală țărancei, ală acestora de 
ală popiloră și ală popiloră de boieri și ală boieriloră de 
mahalagii și mahalagidice, aduce o serie de esemple imi- 
tândă diferite glasuri cu atâta măestriă, cu atâta artă, 
că decă ai fi fostă mai departe de tribună ai ficredută, 
că e pe la spate oră vre ună țărână, oră vre-o maha
lagioică, oră altă țipă imitată. începe cu țăranulă și cu 
lăranca, apoi trece la olteană și olteancă; după aceea la 
brasla călugărescă cântându ne ca ei (și ca ele) în bi
serică, în strane și în chiliile loră. Pe urmă se urcă mai 
susă, vine la orașă. Aci găsesce pe mahalagioică, pe fata 
eșită din pensionă care, învățată de mă-sa și de d-na 
directâre vre să cânte câtă se p6te mai franțuzește, 
punândă la chinuri limba spre a pronunța pe R. 
Totă aci află pe boerulă bătrână pe care ’lă compară cu 
celă de acum 30—40 de anî în cântece.

Trecândă la străini, ne arată în câte-va trăsuri 
cari ar putea fi căușele din cari ei nu potă să pronunțe 
limba nâstră corectă. Apoi ne cântă ca Francesulă, ca 
Francesa, ca Greculă inamorată, ca Neamțulă, ca Ita- 
lianulă, ca Ovreiulă, în sfârșită ca Țiganulă de sată și 
de orașă, dâr arătândă pentru fiecare țipă culdrea sa, 
nuanța sa propriă ca glasă.

Vine partea a doua: adecă vorbirea, și în acesta 
urmâză după modulă hotărîtă, anume de a începe dela 
țărână, care e talpa casii, temelia națiunii.

D-sa a compusă o poveste despre republică; adecă 
ne-a spusă în glasulă țăranului ce înțelege acesta prin 
republică său răpublică, (jicândă : adi sunt eu gobernu, 
măne esci tu gobernă, poimăne Niță, și așa mai încolo 
că în câteva luni o s5 himu în satu cu o droaie de go- 
bernî. Apoi trece la orașă, vorbesce de oratori, face 
câte-va considerații asupra glasului d-lui Maiorescu, des
pre care a spusă sinceră că e monotonă, ală d-lui Ni- 
culae ionescu, Eliade, Rosetti și alțî morțl și vii, imi- 
tândă chiară pe unulă din aceștia vorbindă cătră ună 
ministru în parlamentă și răspunsulă ministrului. Tre- 
cendă la dascăli ne reproduce cu măestriă vre-o trei, 
patru tipuri în care timpă cei cari cunoscură pe aceștia 
și se aflau de față simțiau că în adevără e o voce pe 
deplină imitată.

Trece pe urmă la fata din pensionă și eșită din 
pensionă, pe care, chiară în gesturi, a reprodus’o de 
minune.

După acesta la mahalagioică, cu care și sfirșesce, 
umplândă aucjitorulă de admirațiă.

1) Să lăsămă la o parte că Joi, d-lu vice-președinte n’a 
vrutti să-i anunțe in publică conferința sub cuventă că: n u e s t e 
ateneistă.

Pocock se întrecu cu Tippu-Tib, și fu învinsă de acesta. 
Și copiii, și mai târdiu și femeile mai tinere, ce luau 
parte la espedițiune, se întrecută.

Serbarea fu încheiată printr’ună jocă răsboinicu 
esecutată la sunetele dobeloră și ale cornuriloru de 
venătore de 100 Vanyamvezi, pregătiți în tocmai ca 
pentru luptă.

A doua di Tippu-Tib dete ună ospățft de despăr
țire, care erăși se petrecu în chipulu celă mai veselă.

In dimineța dilei de 27 Decembre călătorule nos
tru împreună cu 6mcnii săi, 149 la numără,' se îmbar
cară în deosebitele luntri. Flotila se retrase puținii în 
susulu nulul la o mică insulă, unde avea să rămână, 
peste noptc. Stanley voia, ca în diua următore să se 
mai întelnescă ancă odată cu Tippu-Tib, ca să-și ia ră
masă bună dela elă pentru cea după urmă oră.

Sera îlă întrebă Frank pe călătorulă nostru, decă 
în adevără crede, că întreprinderea va reuși, de 6re-cc 
rîulă se îndrepta totă spre miadă-noptc.

Stanley îlă asigură, că întreprinderea va reuși de 
bună semă. Livingstone, disc elă, nu pote fi nici Ni- 
gerulă, nici Nilulă, fără numai și numai rîulă Congo. 
Acesta mai încolo, trebue, că face o mare cotitură și 
apoi se întorce spre apusă.

„In ori și ce casă“, adăugă elă, „ori de ar fi 
Congo, seu Nigerulu, seu chiar Nilulu, eu sântă pre

Ceea ce formâză și mai multă meritulă d-lui Ji
pescu este, că pe lângă partea practică — imitarea — 
d-sa a făcută și teoria glasului, însoțită de numerose 
observațiuni și de legi de o importanță forte mare. Ori 
cum, d-nulă Jipescu a avută ună succesă rară.

(România.) George dela Plevna.

Mișcarea poporațiunii române.
Mișcarea poporațiunii române aparținetore de bise

rica română gr. or. din Ungaria și Transilvania, studiată 
pe basa dateloră statistice, scose din raportele oficiale 
ale respectiveloră consistorii diecesane de pe anulă 1885, 
ni se arată cu totulă >n altă icână, mai clară și mai 
exactă, de cum au obiceiulă statisticii unguresc! a face 
se credă lumea necunoscâtore.

Etă pe scurtă aici unele date esențiale:
In archidiecesă clerulă archidiecesană întregă să re- 

presentă din 1043 petsâne. Numărulă sufleteloră preste 
totă a fostă la încheierea anului 1885: 688,535 față cu 
anulă premergătoră 1884, fiindă atunci 677,442, crescă- 
mântă cu 11,093 suflete, adecă în procente la 100 su
flete crescământă 1.63.

Din protopresbiteratele archidiecesane, să arată mai 
puțini născuți decâtă morțf numai în protopresbiteratulă 
Abrudului cu 89 și într’ală Lupșei cu 16 suflete, — o 
împrejurare abnormă, ce să explică prin epidemia difte- 
ritei între copii, ce a grasatu în anulă expirată prin acelă 
ținută.

Tote celelalte protopresbiterate suntă în crescere; 
mai însemnată este crescerea acâsta prin nascerl în frac
turile Brașovului II, Mercurîi, Sebeșului, Târnavei supe- 
riore și Treiscauneloră, unde nascerile suntă aprăpe în
doită ca cașurile de mărte.

Er decrescere în poporațiune peste totă se arată 
în protopresbiteratele: Avrigului, Brașovului I, Cetății de 
pâlră, Cohalmului, Dobrei, Iliei, Lupșei, Târnavei-supe- 
riore și Ungurașului. Acestă împrejurare, carea față cu 
numărulă întrecătoră ală nasceriloră preste morți în a- 
ceste protopresbiterate, pare anormală, provine din emi
grările din patriă, cari în urma traiului îngreuiată se 
înmulțescă din ce în ce.

Comparândă numărulă preoț.iloră cu numărulă po
porului preste totă, se vine totă cam la 967,50 suflete 
ună preolă.

In diecesa Aradului: la jurisdicțiunea consistorului 
aradană aparțină 11 tracte protopresbiterale, cu 305 co
mune matre, 87 comune filie, 330 biserici, 385 parochii 
și 67,859 case. In decursulă anului 1885 s’au botezată 
16,813 nou născuți, s’au cununată 3759 părechi, și au 
răposată 13,350 individ!, prin urmare numărulă popo
rațiunii aparținătore la jurisdicțiunea acestui consistoră 
s’a sporită cu 3463 de individ!. Astfelă numărulă to
tală ală poporațiunii, care la finea anului 1884 era de 
329,598, sporindă cu 3453 individ!, numărulă totală ală 
poporațiunii a fostă la finea anului 1885 de 333.061 
suflete.

La jurisdicțiunea consistorului oradană aparțină 6 
protopresbiterate cu 5 protopresbiterl actuali, 2 proto- 
presbiterl emeriț! și 1 administratoră protopresbiterală. 
Parochii matre suntă 247, 6r’ filie 113. Dintre parochiile 
matre 213 suntă deplinite, er’ 34 parochii suntă vacante. 
Unele din acestea stau sub deplinire, er’ altele, în lipsă 
de dotațiune suficientă, nu se potă deplini. Preoți actuali 
au fostă cu finea anului 1885, 218 dintre cari 187 suntă 
parochl, 23 suntă administratori parochiali, er’ 8 suntă 
capelani. In decursulă anului trecută au răposată 5 pre
oți, și s’au chirotonită întru preoți trei clerici absoluți. 
Esamenulă de cvalificațiune preoțescă l’au depusă 11 teo
log! absoluți.

Numărulă poporațiunii, aparținătore la jurisdicțiunea 
consistorului din Oradea-mare a fostă la finea anului 
trecută de 162,574. In decursulă anului trecută s’au 
născută 9312 indivizi, au răposată 7335 și s’au cunu
nată 1615 părechi. Poporațiunea a crescută cu 3377 
individ!.

In diecesa Caransebeșului: numărulă sufleteloră se 
urcă la 310,000 individ’, unde asemenea pe lângă tâte 
emigrațiunile, totuși se arată în anulă trecută ună cres- 
cămentă.

gătită a învinge ori și ce greutăți. Cu tote că și eu 
iubescă viața întocmai ca și tine seu ca ori și care 
altă omă, totuși sunt gata a o jertfi înpreună cu totă 
ce mai am, pentru a vede planulu meu adusă la de
săvârșire. Este ună lu®ru forte cutezată, dara tu sci 
proverbulu: „Pe cei cutezători noroculă îi ajută.

După aceea călătorulă nostru, luându. o chartă a 
Africci, îi arătă soțului său de drumă loculă celă mare, 
albă, ce se estinde spre apusă dela laculă Tankanica, 
și disc:

„Te încredințezi”!, Frank, că loculă acesta de totă 
mare, albă, este apropo a se umple. Așa albă, cum 
este, are asupra mea ună farmecă deosebită. Nici o- 
dată o bucată do hârtia albă nu a avută pentru mine 
atâta însemnătate ca acesta ; cu am și acoperit’o în su- 
fletulă meu cu minunate priveliști de orașe, sate, rîuri 
și ținuturi, precum și cu popore felurite. Acuma ardă 
de dorința do a mă încredința despre adevărulă seu 
neadevărulă acestoră născociri ale fantasiei mele. Su- 
fletulă meu respinge ori și ce îndoială câtă de mică. 
Mâne dimineță, iubitulă meu, va trebui să dicemă cu 
totă hotărîrea: „învingere sdu morteA

(Va urma.)

Se vede der’, că în aceste 3 diecese suntă 1,494,170 
Români; cam totă atâția Români se țină de metropolia 
română gr.-cat. de Blașiu, care dimpreună cu cei preste 
150,000 Români gr. or. din metropolia română gr. or. 
din Cernăuți, ne dau suma de peste trei miliâne Români 
în monarchia auslro-ungară.

Badea Nechita Bloșiu.
Reghinulu săsescu, 9 Iuniu 1886.

Domnule Redaetoră 1 Cu ocasiunea înmormântării 
răposatului badea Nechita Bloșiu din G. Orșova (în 11 
Maiu 1886) consilierulă de secțiune Iosifă Pausinger din 
Gurghiu a încredințată preotului din G. Hodacă, Alesan- 
dru Târnăveanu, două telegrame de condolență trimise 
din partea A. S. prințului de coronă Rudolfă, spre a le 
face cunoscută publicului română pre cale diaristică. Vi 
le-a trimisă și le-ați primită? *)

Despre acâsta amă vrâ să scimă cu toții, pentru că 
una dintre acele telegrame și eu o am cetită în Reghi- 
nulă săsescă, când s’a dată representațiunea teatrală, in 
11 Maiu 1886, înaintea mai multoră domni de cinste, cari 
au propusă trimiterea loră la „Gazeta Transilvaniei11, pen
tru ca lumea să vedă și să scie că cine a fostă badea 
Nechita și că prințulă Rudolfă câtă de multă l’a iubită.

Vă dau de scire și despre aceea, cumcă din man- 
datulă A. S. prințului de corănă Rudolfă, când s’a în- 
mormân:ată badea Nechita Bloșiu, consilierulă losifăjPau- 
singer nu a lăsată a i se pune crucea îndatinată la capă, 
pentru că prințulă are de gândă, și telegrafică a și pro
misă, ca respectivului răposată să’i ridice ună monumentu 
frumosă.

Tote spesele îngropăciunei răposatului, acuma în 
dilele acestea, au fostă trimise susă numitului consilieră 
de secțiune în Gurghiu, din partea prințului Rudolfă, cu 
mandarea, ca dela preoții cari au asistată la îngropăciune 
să presinte chitanțe, că suntă plătiți. Au fostă 8 preoți 
de față când s’a îngropată badea Nechita și totă perso- 
nalulă dela oficiulă de silvicultură din Gurghiu cu toți 
vigilii erariall și toți vânătorii prințului ș. a și la tote 
evangeliele când începea a se ceti se dedeu salve de îm
pușcături și după terminarea evangelieloră âră împușcă
turi. Ceremoniă i s’a făcută bătrânului ca la o persână 
înaltă.

Acuma în dilele acestea s’a dispusă totă din partea 
prințului de coronă, ca văduva răposatului să capete lâfa 
lntrâgă și de acuma înainte, eră pe ună nepotă ală ră
posatului, care puțină carte scie, să-lă ducă la Clușiu și 
să învețe carte spre a-lă face vigilă în loculă bătrânului 
Nechita.

E dreptă și adevărată, că badea Nechita a fostă 
acela, care în anulă trecută pe prințulă Rudolfă l’a po
tolită în iritațiunea lui față de noi Românii, și cum s’a 
întâmplată aceea voiu scrie de altă dată, — destulă a- 
tâta, că A. S. Rudolfă a fostă supărată pe noi, nu a 
vrută să vâc|ă mai multă jocă românescă, nu a cercetată 
biserica română, nu a făcută preumblare pe ulițile ro
mâne ca de altă dată**). Mai în urmă a începută a fi 
voiosă. Și cine l’a făcută ărășl voiosă? Numai badea 
Nechita; nimenea nu ’și păte închipui câtă fineță a avută 
răposatulă măcară că era omă simplu, fără carte. A mu
rită sârmanulă spre dauna nâstră.

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

MUNCHEN, 14 Iuniu. — După cum a- 
nunță placatele direcțiunei poliției, regele Ludo
vici, s’a aruncată erî s6ra la 53/i 6re, pe când se 
preumbla în parculă castelului Berg, în laculă 
Starnberg. Mediculu regescă Dr. G-udden s’a îne
cată și elă încercândă să scape pe regele.

MUNCHEN, 15 Iuniu. — Unu apelă ală 
regentului Luitpold proclamă pe fratele răposa
tului rege, pe ducele Otto, de rege ală Bavariei. 
Dedrece însă ducele Otto de asemenea sufere de 
o bălă incurabilă prințulă Luitpold va conduce 
mai departe regența în numele noului rege. — 
Cadavrulă regelui Ludovică a fostă transpor
tată adl la Mtinchen. După obducțiune se va 
aședa în capela castelului. Poporațiunea este 
sguduită. Pănă acum pretutindenea e liniște.

SOFIA, 15 Iuniu. — Principele Bulgariei 
a deschisă erî Sobranja. Discursulă tronului es- 
primă cuvinte de bucuria, că vede întruniți pe 
deputății ambeloră Bulgarie, amintesce luptele 
susținute victoriosă, precum și imediata și stator
nica consolidare a raporturiloră ambeloră țări.

•) Nu ni s’au trimișii. Pote că preotulă din Hodacă va fi 
făcută pe placulu vr’unui „patriotă“. — Red.

*•) Negreșită că numai în urma calumnieloră adversariloră 
noștri în afacerea proclamației „irredente“. — Red.

Editoră: Iacobti Mnreșianu.
Redaetoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu
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OursuJc la bursa de Vl®Ba Bursa de Bucuresci.
12 din Iunie

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 40 
Rentă de hârtiă 5% . . 95.— 
Imprumutuld căilorâ ferate

ungare........................ 153 75
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.40

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120.25 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................ 105 20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

st. n. 1886
Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 120.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.10 
Renta de liărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85 90
Renta de aurii austr. . . 116 75 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 981 —
Act. băncel de credită ung. 289.75
Act. băncel de credită austr. 282.50 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orl .... 10.‘/a 

I Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
[ Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Cota oficială dela 30 Maiă st, v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93— 93Va
Renta rom. amort. (5°/0) 95Va 96—

» eonvert. (6°/0) 87>/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit tone, rural (7%) 105— 105s/4

„ „ (5°/o) ■ 88 89—
> » urban (7°/0) 102^ 102—

>• (6%) '• 93— 93’/,
’> (5«/0) ■ • 87— 8772

Banca națională a României 500 Lei 1015 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 2.60 2.70

« » » Națională 2.20 2.25
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. . 2.011/2 2.027,

din 6 Iunie st. n. 1886

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.63 Vend 8.66
Argint, românesc .... , » 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orI................. > 9.97 & 10.01
Lire turcescl..................... » 11.27 & 11.30
Imperiali......................... 10.26 • 10.29
Galbeni ....... » 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina « • '• * 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. > 123.— » 124.—
Discontulă ... » 7—10 % pe ană.
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în cetate, Strada Vămii Nr. 11.
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totii 

comfortultt

Restauratiune si hală de bere.! »

Omnibusulu hotelului la gară. 
fâniculu hotelă 

comfortabilu din cetate în apropierea pieței.
R. BARTHA.

se potti face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămfi a ni se trimite esactti arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtf ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni
„ ș£se luni
,, unu anu

3 fi. —
6 fi. —

12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni
„ șdse luni .... . . . . 20 „

,, unii anii .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

lersulu trenurilorU
pe linia Prcdealti-Budapesta și pe linia TeiMșft-Aradd-Wdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IP’redeaM-Budapesto Budapesta—IPredealtS

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persone
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

omnibus

Timișă
*

BrașoVft

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliisâra

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușîfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uioraj 
Cucerdea 
Ghirisft 
Apahida
Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesia

(
(

Viena

7.45
— —4 12.50 —
— — 1.09 —
— — 1.40 —
— — 2.27 —

6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 717 —
10.29 — 8.0 î —
10.39 8.21 —
11.19 — 9 05 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 10.0210.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11 <47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 1 04 —
3.17 — 1.30 —
3.24 — 1.39 —
3.31 2 07 —
4.09 — 3 Oi —
5.36 — 5.08 —
5.56 — 5 35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 — — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.? 2 — — 1.21
9.31 — — - 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1 45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— -Ț 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș
Ghirbăut
Nedeșdu

Clași»

Apabida
Ghiriș

Cucerilea

Uiora 
Vințulă de : 
Aiudft 
Teiușă 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mici. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Șigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apati a 
Feldiora

Brasovă1
Timișă

sustt

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

(

(

(

(

(
(

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

__ — —
1

—
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 6.05 6.43 —
10 26 —• — 7.03 —■
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43. •—-
1.57 — — 9.51 -—
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28
4.06 — , — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 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 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50
_ — — — 2.48
— _ — — 3.23
_ — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loru Koniges & Kopony, Zernesc’.

Teiușii- A iradia-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne porsâne accelerată omnibuB

VienaTeiușft 11.09 — 3.56 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.52

— 4.53
5.19 Szolnok 11.02

11.12
— 11.40

12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arntdîi 3.37 — 5.25
Smieria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19j
Deva 2 35 —■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 ' — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 —, 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă '10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 ' Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teiușfr 12.05 — 2.24

Aradft-Timișdra ^imeria (Piski) Petroșani

Trenă 'Trenă de Trenă de Trona do Trenă Trenă
omnibus persâne persâne 1 ■ persâne omnibus omnibus

Sfimeria 11.50 2.23Aradfit 6.00 — 8.18 —
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — • 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — . 9.32 Banița — 3.35 6.07
Tiasaișdra 8.42 — 10.09 Petroșenl — ■4.04 6.39

TîMRiș^rsx-Aira.dft PetrwșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Tronfi Trenă Trenu
persâno pers (ine omnibus omnibus omnibus de pers.

Timîșdraa 6.02 5.00 Petroșeul 6.49 9.33 _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth~Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradtfb — — 7.40 Simeria 10 53 1,35 —


