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Instrucțiunea poporală atacată 
în temeliile ei.

Ministrulu „marelorfi" reforme și ordonanțe 
Trefort a pusă la cale ârăși prin inspectorii săi 
de sc61e unfl nou atentată la viâța puțineloru 
nâstre institute de cultură. Ori câtă de mare 
idealistă ar fi d-nulă Trefort, elă și âmenii ce-lă 
încungiură nu potă face unu pasă fără a’și arăta 
arama patimei și a șovinismului; de considera- 
țiuni pedagogice în ministerulă de culte și de 
instrucțiune din Pesta nici că p6te fi vorba.

Introducerea limbei maghiare în scâlele po
porale nemaghiare este și rămâne unii nou sens 
pedagogică. Printrînsa se îngreuâză numai ins
trucțiunea poporală fără a se aduce vr’ună folosă 
limbei maghiare. Prin aceea că se voră învăța 
mai rău celelalte studii, prescrise și de lipsă pen
tru viața practică', nu se va învăța mai bine 
limba maghiară, nici nu va cresce numărulă celoră 
ce-o iubescă și au dorința de a-o învăța.

Fârte nenorocosă, ca să nu dicemu tenden- 
țiosă, este ministrulu și în unele enunciări ale 
sale, precum e de pildă și enunciarea privitâre 
la calificațiunea inspectoriloru scâleloru poporale 
regesci unguresc!. Precum se scie, d-lă ministru 
pretinde că ună inspectoră de scâle nu trebue 
să fia pedagogă, ci numai administratori bună. 
A fi bună administratori însă însămnă în cailele 
nâstre a fi șovinistu și pioneru aii maghiarisă- 
rei. Fără de aceste însușiri nu pâte să ajungă 
cineva inspectori de scdle reg. ung.

Negreșită că numai aprețiându-i-se însușirile 
de feliulu acesta, a putută ajunge inspectoră de 
scdle în comitatulă Bistrița-Năseudă faimosulă fa- 
bricantă de nume maghiare pentru țăranii ro
mâni, Havas. Din acâsta nouă scdlă „pedago
gică “ șovinistă se vede, că a eșită și inspectorulă 
de scdle ală Bihorului, Sipos Orban, care de ună 
lungă timpă încâce este lăudată și preamărită 
de foile unguresc! pentru năsdrăvăniile sale șo- 
vinistice.

Cea mai nouă năsdrăvăniă a acestui domnă 
este că a supendată din postă 51 de învățători 
români confesionali pentru că nu propună „des-; 
tulă de bine“ limba maghiară și a provocată pe 
episcopulă română din Oradea mare ca „din 
considerațiuni, mai înalte“ și fiindcă preparandia 
română din Oradea primesce ajutoră din fondulă 
religionară să dispună a se propune în prepa
randia românâscă de aici încolo trei studii nu
mai în limba maghiară.

Se pretinde că suspendarea celoră 51 învă
țători s’a făcută în sensulă legii dela 1879. Dâcă 
este așa atunci din nou trebue să ne esprimămă 
viua părere de rău, că se decretăză legi de acele, 
cari fără a aduce vr’ună folosă causei instrucți- 
unei poporului facă peritori de fâme o mulțime 
de învățători români. La noi se pâte ca jude
cătorii să cunâscă numai o singură limbă și să 
nu pricăpă limba aceluia, asupra căruia au a ju
deca. Ună funcționară înaltă dela orașă pâte 
face carieră cu cunoscința unei singure limbi, dăr 
dela bietulă învățătoră dela sate se pretinde mai 
multă, n’ajunge să cunâscă bine numai acea limbă 
fără de care nu se pâte înțelege cu elevii săi.

Ne permitemă a atrage atențiunea foruriloră 
nâstre bisericesc! competente în specială la acea 
împrejurare, că miniștriloră regesci unguresc! 
le place a se ridica cu ordinațiunile loră de a- 
supra legiloră (vedi autonomia bisericâscă și in
gerințele ministrului de culte și instrucțiune în 
trebile bisericesc! și ale scâleloru confesionale) 
âr inspectorii de scdle reg. ung. trebue să jâce 
cum le cântă miniștrii și ei în zelulă loră 
mamelucescă se aventă chiar și deasupra ordi- 
națiuniloră ministeriale.

Legea dispune ca fiecare cetățânu să-și pri- 
mâscă învățătura în limba sa maternă, âr inspec
torii de scdle, și între aceștia Sipos Orban, pre

tindă și impună ca în scdlele de stată cercetate 
parte mare de școlarii români său numai de 
școlari români să se propună esclusivă ungu- 
resce.

Oâtă pentru suspendările de felulă celoră 
memorate suntă în prima liniă datdre autorită
țile bisericesc!, este datoră fiecare Română cu- 
noscătoră de legi, să ia în apărare pe sărmanii 
dăscăli față cu hiperzelulă domnitorii inspectori 
de scdle reg. ung. silindu-i a se mărgini pură 
și simplu la esecutarea nefericitei legi.

Și ce să (jtoemu despre pretensiunea inspec
torului Sipos ca în pedagogiulă română din Ora- 
dea-mare se se propună trei studii numai un- 
guresce? Vomă răspunde la acâsta prin următârele 
observări:

Legea pretinde a se propune în scdlele 
poporale numai vorbirea ungurâscă nu și technica 
limbei unguiesci. Elevii pedagogiului română 
Oradană nu potă să nu învețe a vorbi bine un- 
guresce în Oradea, âr în pedagogia învață me- 
todulă cum să propună vorbirea ungurâscă. Ast-, 
felă voră fi în stare a corespunde pe deplină 
cerinței legei în acâsta privință. Mai multă nu 
pretindă nici alți inspectori, nici nu se pdte 
pretinde mai multă după lege. Dâr nici ecvi- 
tabilă n’ar fi a pretinde dela nisce bieți învăță
tori sătesci cu salare de câte 100—200 fi. pe 
ană, ceea ce nu sciu o mulțime de inspectori de 
scdle reg. ung., consiliarl regesci cu plată de 
câte 2000—3000 fi.

Pe câtă pricepemă noi din didactică, 
nici nu ne putemă închipui cum voră propune 
învățătorii din Oradea-mare românesce acele studii, 
pe cari le învață în pedagogiu esclusivă . ungu- 
resce. Firesce că Sipos Orban în hiperzelulă său 
patriotică crede, că totă ce învață și scie cetățânulu 
nemaghiară afară de limba maghiară, este în pri
vința spirituală ca și în cea materială cu totulă 
nefolositoră pentru elă. Precum se vede nu sunt 
nicidecum de Invidiată cunoscințele pedagogice 
ale lui Sipos Orban.

. Ajutorulă ce să dă pedagogiului Oradană 
din fondulă religiunară nu pdte fi motivă, ca 
să se pretindă dela acestă institută ceva ce nu 
pretinde legea și ce desaprobă rațiunea sănătdsă 
pedagogică. Nu este dre datoria statului, ca să 
ajutoreze în modă egală cultura tuturoră cetățe- 
niloră săi ? Nu suntemă noi cetățeni ca și alții ? 
Ori ddră este prescrisă ca să fimă egali cu ce
tățenii maghiari numai la purtarea sarcineloră 
statului? Instituteloră nâstre de cultură să nu li 
să dea ajutâre de stată, decâtă numai cu inten- 
țiunea de a zădărnici scopulă loră ?

Datorința statului ar fi să ridice elă în
suși institute de cultură cu limba de propunere 
română (a se vede legea). Prin urmare dâcă 
e scăpată statulă de acâsta mare sarcină prin 
confesiuni ar trebui să le dea acestora totă aju
torulă posibilă. Face âre statulă acâsta?

Dâcă episcopulă de Oradea-mare va face, 
ceea ce nu pregupunemă despre dânsulă, pe voia 
lui Sipos Orban, numai ca să nu fiă denunțată 
ministrului și pressei maghiare ca daco-română 
— mijlocă de presiune înfalibilă în diua de 
adi — atunci acji mâne ne vomă tredi cu pre- 
tensiuni de aceste față cu tâte institutele nâstre 
pedagogice și vomă ajunge ca în aceste prepa
randii, susținute din sudârea poporului, limba de 
propunere să fiă esclusivă cea maghiară. Ce scopă 
voră mai avă atunci preparandiile române? Ce 
va fi de instrucțiunea poporului nostru cu astfelă 
de preparandii?

Ne cunâscemă âmenii. Le cunâscemă ten
dințele. Vedemu că față cu utopiile loră nu 
vreau să scie de nici o considerațiune, fiă câtă 
de înaltă și de bine întemeiată. Adversarii noș
tri ne-au dată și ne dau în tâtă diua probe 
despre acâsta.

Suntemă prin urmare îndreptățiți, după cele 

desfășurate mai susă, a afirma, că institutele nâs
tre pedagogice suntă atacate de adversari în te
meliile loră. Campania s’a deschisă și în contra 
acestoră institute. Vădă ei că ou cărturarii noș
tri nu-o potă scâte la cale nici într’ună feliu. Se 
silescă dâră să ne înstrăineze scâlele și se împe- 
dece desvoltarea instrucțiunei nâstre poporale.

Să veghiămu și totă Românulă să fiă la 
postulă său 1

Escentricitățile regelui Ludovicii II.
încă ca băiată, Ludovicii II se credea mai presusă 

de orice omă. In etate de 16 ani pretindea ca frate- 
său Otto să’i dea în tote înteiălate. Când era bolnavă 
nu suferea să 10 atingă mediculă, fiindă acesta o ființă 
inferiâră, născută în pulbere. Intr’o di fu apuca.tă de 
friguri, și abia la porunca tată-său Max II se lăsă să'i 
pipăe mediculă pulsulă. Privirea cea mândră și scânte- 
iătăre ce i-o aruncă atunci medicului, făcu pe acesta să 
(jtică. că în capulă tânărului prință se desvoltă ună cursă 
de idei, care are să deștepte îngrijiri. Acâsta s’a și ade
verită în urmă. De câțiva ani se pusese pe mâncare și 
băutură peste măsură. La mesă nu se mai folosea de 
lingură, furculiță și cuțită, ci mânca cu degetele. Bănu- 
indă că porția de băutură i se împuținâză, veni la o 
straniă ideă d’a avă băutură din destulă. îndată ce la- 
cheulă, care-lă servea la mesă, se depărta, ca să aducă 
la masă, ce ’i trebuia, regele ascundea sticla plină cu 
vină sub scaună și când lacheulă se’ntorcea, îlă certa că 
a uitată să ’i aducă vinulă. Manevra acesta se repeția 
pănă când regele își ave cvantumulă de vină îndestuli- 
toră, îlă ducea după mâsă în odaia sa de durmită și a- 
colo bea neturburată de nimeni.

Regele Ludovică îșl făcuse din di nopte și din năpte 
di. Noptea lucra, cetea nenumărate diare, rapărtele ce-i 
soseu, însemna cu roșu câte ună articulă și-lă trimetea 
funcționarului de stată responsabilă. După ce isprăvea 
lucrulă, juca cu adjutantulă său biliardă, care ca și alți 
favoriți ai regelui numai după ce-lă biruia somnulă pri
mea permisiunea să se retragă. Adeseori cântărețulă 
Vogi după representațiune primea ordină să se ducă la 
vr’ună caslelă ală regelui la o anumită 6ră din năpte, 
și trebuia să apară, Cânta apoi regelui vr’o ariă ce ’i 
poruncea și apoi era însoțită îndărătă acasă.

Dintre t6te rudele sale, regele ținea cu deosebită a- 
fecțiune la princesa Gisela, fica împăratului Austriei. A- 
câstă afecțiune însă era fălite incomodă. Trebuia prin
cesa să se scdle noptea din somnă ca să primescă pe 
câte ună curieră espresă ală regelui, care’i aducea câte 
ună buchetă de flori. De altmintrelea regele Ludovică 
nu putea suferi femeile. Intr’o di regele întâmpină pe 
secretarulă său, caTe se afla cu familia pe o moșiă re
gală, cu cuvintele: »Am vecjută fața'soției d-tale«. Se
cretarulă nesciindă ce însemnăză acâsta făcu ună com
plimentă mută. Dăr regele repeți vorbele într’ună tonă 
forte aspru: »Am vedută fața soției d-tale“. Acum se 
desmetici secretarulă și înțelegândă ce vră să dică regele, 
dise că va îngriji să nu se mai întâmple acesta.

Escursiunile nocturne ale regelui, în timpă de ârnă, 
în saniă, ofereu o priveliște fantastică. înaintea săniei 
călărea ună măiestru ală staulului, îmbrăcată în bogată 
costumă dela curtea lui Ludovică XIV. Aprâpe de elă 
călărâu doi purtători de torțe, cu lumini de magnesiu pe 
prăjini lungi aurite. Apoi urmau opta Chevauxlegers 
(cavaleriă ușâră la curtea regelui) în pitoresca uniformă 
a vechiloră muschetierl francezi, er în mijloculă loră 
pomposa saniă făcută după modelulă săniei din Versail- 
les a regelui Ludovică XIV. In acestă saniă, peste care 
plutea o grupă de nimfe lucrate din metală scumpă cu 
corona regală, ședea regele învâlită într’o blană. Cam 
de șese ani nu mai călărea regele în escursiunile sale de 
nOpte, din causă că într’o nopte căduse, într’o escursiune 
în munți aprâpe de Berg, și se răni greu, așa că trebui 
să i se facă operațiune.

De câtva timpă regele obicinuia condamnările la 
bastilă, și mai alesă dela începutulă acestui ană con
damnările se înmulțeu în măsură estraordinară. Decă 
audia, că cineva numai a vorbită cu ună condamnată, 
îlă trimetea și pe elă în bastilă ; pe cei din prejurulă său
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îi bătea cu biciulă, ba unui servitorii i-a scosil regele 
unii ochiu, și acesta a costată mulți bani cassa cabine
tului. Mai târziu fu și mai râu; în locfl de biciu, re
gele luă cana cu ciaiulă ferbinte și-la vărsă în câfa 
unui nenorocită servitorii. Numai unulii scăpă teafără, 
friserulă Hoppe, pe care cum se scie regele-lă însărci
nase acum în urmă cu formarea unui ministerQ. Elii 
trebuia să-i țină societate și uneori se mai chema câte 
unii servitorii și așa toți trei: regele, triîerulă său și la- 
cheulă jucau tarocă (joefl de cărți.)

Câtva timpii a trăită regele Ludovică în nebunia 
că e Lohengrin (numele unei vechi poesii germane, în 
care se,-trateză mitulă despre călărețulă pe lebede și 
care a servită renumitului componistă Wagner ca ma- 
teriă pentru o operă.) Dorea cu pasiune să fiă trasă, 
ca Lohengrin, de o lebedă, se cutriere valurile, der nu 
pe pămentulă profană, ci susă în aeră, aprope de lună. 
Dete deci ordină, ca pe coperișulă castelului din Miin- 
chen se-i facă ună basină mare. S’a aședată o uriașe 
căldare de metală, printr’o mașineriă se ducea apa susă 
în căldare, ăr regele Ludovică în costumulă lui Lohen
grin, în echipamentă de argintă, plutea în basină cu 
luntrea, înaintea căreia era înhămată o lebedă umplută. 
Dâr nu se mulțămi cu acesta. Apa îi era pră limpede 
și lui Lohengrin îi trebuiau valuri albastre. Ună favorită 
ală regelui veni la idea să umple basinulă cu vitriola 
de alamă. Acum apa era albastră, dâr după câtva timpă 
soluțiunea de vitriola rose metalulă basinului și apa pă
trunse prin tavană (plafondă) în pomposele odăi regale, 
nimicindă totă. Deci nu mergea nici așa. Se reparară 
cu mari eheltuell pagubele și opticulă Frauenhofer din 
Munchen fu chemată să dea apei o colore albastră prin 
orecare efecte ale luminei. Der nici cu acesta nu se 
mulțăiSi regele. Apa nu făcea mișcare. Se așecjâ deci 
ună mechanisrnă, care producea valuri. Câțiva servitori 
lucrau de’i tăiau nădușelele învertindă o rătă aședată’n 
apă, ca să facă valuri. Der acestea îi erau pre slabe 
regelui și ordona să misce apa mai tare. Lucrătorii 
înmulțiră învertiturile roții, valurile deveniră totă mai 
puternice — și regele cădu în apă. Acestă episodă îi 
distruse ilusiunea, deorece Lohengrin cu luntrea sa nici
odată n’a suferită naufragiu, și regele încetă cu plutirile 
în basină. (Va urmâ.)

SOIRILE D1LEL
Cardinalulă archiepiscopă Haynald a trimisă vice- 

primarului Carolă Gerloczy, ca președinte ală marei 
reuniuni de magliiarisare, o scrisore, în care îșî exprimă 
bucuria sa, că reuniunea a-e de scopă de a ridica »cul
tura6', de care clerulă înaltă totdeuna s’a îngrijită. Car
dinalulă promite reuniunei ajutoră energică și accen- 
tuâză datoria clerului, de a sprijini pretutindeni sîrguin- 
țele reuniunei. Mai departe vorbesce prelatulă despre 
acțiunea cea mai recentă a clerului în privința desvol- 
tării „culturii maghiare1. In mănăstirea de călugărițe 
din Zomboră s’a înființată o scolă maghiară de fete, a 
douăsprezecea în Ungaria, care e condusă de călugărițe. 
Cardinalulă Haynald a dăruită acestei scâle 50,000 fl. 
și unei alteia în comitatulă Bacs 130,000 fl. In sfârșită 
aviseză la „spiritulă maghiară/ ce domnesce în cele 
două orfelinate din Kalocea. Cu o binecuvântare pentru 
instituțiunea maghiară termină scrisârea. — Nu scimă, 
se cară apă cu ciurulă, ori se bate apa în piuă; și în- 
tr’ună casă și într’altulă totă la același resultată ajungă 
„patrioții,* — la fiasco.

—x—
In congregațiunea comitatului Timișira a propusă

membrulă comitetului, deputatulă Vargics, ca să se vo
teze, cu privire la întâmplările din urmă, guvernului în
credere. După o desbatere viuă a hotărîtă congrega- 
țiunea să trecă peste propunere la ordinea dilei. Hotă- 
rîrea a produsă sensațiune, mai vârtosă, că chiar vieeșpa- 
nulă Ormos a vorbită contra votărei de încredere. — 
A pățit’o „liberalulă* ministru.

—x—
„Oficiosulă «Nemzet" scrie: „In scola elementară 

a comunei germane Gsepel din comitatulă Pestei s’a dată 
la 12 Iuniu esamenulă anuală în presența inspectorului 
de scălă ală comitatului Pesta, Iosifă Tath, cu care oca- 
siune s’a constatată cu bucuriă, că băeții din scâla 
acestă, în care numai de doi ani încăce se predă limba 
maghiară, vorbescă »binișoră“ unguresce.* — Reclame 
amăgitore.

—x—
Călători prin Agnita spună, că acestă comună e 

în periculă d’a fi inundată. Apa a intrată deja în mai 
multe case.

Din Transilvania, Maiă 1886 
(Fine.)

Unde rămâne der destingerea de sânge ce-o facă 
unii, fălindu-să cu »nemeșugulă“, față cu poporulă, 
când lucru luminată este, că nu numai coloniștii din 
Dacia, ci și vechii Romani erau numai țărani agricultori 
și militari. Numai cu arma și cu sapa au domnită și 
au romanisată ei lumea atunci. — Să vedemă dâr pu
terea strămoșiloră noștri din vechia Daciă manifestată 
prin sapă.

Din scrierile lui Amiană Marcelină,*) care trăia în 
s. IV. se pâte vede, că Romanii se apărau de barbari 
mai multă cu sapa, adecă rodindă și lucrândă țarinile, 
er barbarii respectau pe Romani, pentru-ca să se potă 
hrăni pe lângă dânșii. In adevără acești barbari nu 
sciau pe atunci nici cum se lucreze pământulă, ci âm- 
blau numai cu șatra ca Țiganii, de aceea să și numiau 
nomazi. Astfelă asupra barbarului nomadă Romanulă 
avea puterea agricultorului hrănitorii și prin ur
mare sapa Romanului era multă mai puternică 
decâtă arma barbarului. Acesta era silită se 
cruțe pe Romani în înleresulă său propriu și astfelă Ro- 
manulă era supărioră barbarului, deși dominată de elă. 
Sapa deci a fostă puterea Romaniloră dela Dunăre față 
cu barbarii și JatâtQ de multă sâu identificată ei cu 
agricultura, în câtă suntă singurulă poporă la care tote 
cântecele să incepă cu amintirea de „frundă verde.11 
Sapa a fostă limanulă și portulă de scăpare ală na
ționalității nâstre în acele timpuri furtunâse despre cari 
ună vechiu istorică română scrie:

«Cumplite vremi erau acele, așa cumplite, în câtă 
Românii nu aveau timpă, nici măcar să resufle, luptân- 
du-să cu câți mai mulți dușmani de odată, ne cum să 
se mai gândescă a sta să scrie faptele loră cele multe 
de totă diua și de totă ora. “ Sapa, toporulă și cosa 
liindă totă de feră și de oțălQ ca și arma, strămoșii 
noștri în vreme de nevoie puteau nu numai să-și lu
creze pământulă cu ele, ci se-și apere și țâra. —

Patinele, bunele deprinderi, faptele de gloriă și mă
rire ale strămoșiloră noștri, — scurtă: totă ceea ce nu
miau dânșii: ,, Virtus Romana" au rămasă conservate în 
mintea cea genială a plugarului nostru, care le-a sciută 
eternisa într’ună modă atâtu de clasică în poveștile, doi
nele și horile sale, precum pote nu se mai află nici la 
ună poporă din lume. Suntă nenumărate aceste pro
ducte literare a-le poporului, de aceea nu potă să nu 
amintescă barăm! câteva. — Povestea: „Casele smeului 
în buzunarulă Românului/ baladele: „Dochia șiTraiană“, 
.Erculeană" »Șalga“ «Mihulă voiniculă“ ș. a. suntă ne
prețuite tesaure. Povestea și balada: «Dochia și Tra
iană" ne dau în resumată tdte tradițiunile și respective 
întâmplările subjugării Daciloră prin Traiană. — «Ercu-

tt) VedI și ist. pentru poporă etc. de G. R. Melidonu p. 24 
și 117.

leană« ne arată impărțirea Daciei în 3 părți, care împăr
țire s’a întâmplată cam spre seclulă ală XII, căci numai 
pe atunci Dacia nu mai era una, ci trei, după cum sună 
cânteculă. Ne descrie acâsta baladă două feluri de tim
puri ale Daciei: timpurile ,,în d.ori< de sub Traiană și 
Aureliană, adecă calele de fericire, — și timpurile de 
jale in urma năvăliriloră barbare. Erculeană, istoricii 
dau cu socotâla, că e unulă din căpitanii veniți dela Ge
neva în s. XI. — ,,Șalga“ și „Mihulă voiniculă* ne 
spună, cea d’ântâiă faptele de mărire ale femeei, âr cea 
de a doua ale bărbatului română. —

Aceste scumpe reminiscințe și sacre tradițium com
pună literatura poporală tradițională. Intru câtă a aju
tată acum mintea, respective acestă productă și tesaură 
păstrată în mintea poporului plugară și îmbrăcată într’o 
formă așa de clasică, conservarea naționalității nâstre, ni-o 
spune Dr. Silașî în opșorulă său dela 1874. Ută ce Zice 
eruditulă nostru bărbată între altele:

,Nu cutare și cutare biserică, cutare și cutare 
confesiune, cu principie altmintrelea pre divine, pre li
berali, pră umanitare, precum că: ,nu este între noi 
nici Grecă, nici Romană, nici liberă, nici sclavă ci toți 
suntemă una în Christosă**), nu atare biserică și con
fesiune, Z'ch, ne-a dată ceea ce nici dânsa' nu avea: 
puterea conservatâre a naționalității nâstre. Biserica ne 
face serviciu națională conservativă numai accidental- 
minte, numai întru câtă sciu răspândi lumina; la din 
contră ne dete, cândă pe mâna slavonismului, când pe a 
grecismului, când pe altele.... Ceea ce însă în trecută 
ne strecură printre atâtea Scille și Caribdii, ne scăse ca 
prin minune din ghiarăle morții naționali, fură în prima 
liniă preindegetatele tradițiuni și reminiscințe sacre. Prin 
mijloculă acestora ne șoptiră străbunii din mormânlă 
mereu, cum că suntemă fii ai Romei, descendenți ai 
glorioșiloră legiunari, cuceritori ai lumei. Memoria vir
tuții loră vă va oțăli, trebue să ne oțelescă, veci, pururea 
la fapte de gloriă și mărire cu a-le loră/

Altmintrelea mintea Românului și maniera lui fină 
este recunoscută și de străini. Dintre cei mulți 
voiu aminti pe renumitulă geografă și cunoscătoră de 
poporă, Hoffmann, care astfelă caracterisâză pe Români: 
„pricepere așa de iute, înțelegere așa de deschisă, agerime 
așa de mare împreunată cu indemănătate în purtare, cum 
vedemă la Românulu, celu mai de rendu, nu se mai află 
nicăiri..., limba lui atâtii de dulce sunătâre și bogată, 
încâtu s’ar potrivi cu deosebire pentru celu mai cultivata 
poporu de pe fața pământului."

Acum lăsă să judece cetitorulă imparțială, dâcă a 
intra în legături de căsătoria cu ficele fruntașiloră ale 
acestui poporă însemnă a fi unu omă simplu, abstră- 
gândă, că matrimonium et bellum sunt res Dei? Ori 
dâră pentru aceea își luminâză poporulă junimea, ca a- 
cesta să formeze o castră separată de dânsulă și celă 
puțină o parte dintrânsa să nu fericâscă și fice dela țârăj? 
S’a Zisă în colonele iubitei nostre „Gazete,“ că junimea hui
duită fiindă pe la universitățile maghiare pentru că-și 
vorbesce limba, va preferi ficele de țărani cu puțină carte, 
dar cu mare iubire cătră ce-i românescă, aceloră păpuși, 
cari, crescute fiindă în scăle străine, ignorâză limba stră
bună. Acesta este ună pos'ulală de esistență națională 
ală timpului în care trăimă. Am avută timpă destulă 
)-le Redactoră, a ceti și chiar esperia, că astăZl, când 
ne este mai tare atacată dulcea năstră limbă moște
nită dela strămoșii noștri, mari în vorbe și în fapte, cum 
că multe d-șore de ale năstre cetescă cu predilecțiune 
pe Detofy, Vorosmartin et tutti qnanti. Altele își țină 
de gloriă de a debuta pe scene unguresc!, ca apoi mai 
tâi'Ziu devenindă mame să scătă limba română din sanc- 
tuarulă familiei. Cine nu vede că aceste mame suntă 
mai primejdiăse pentru noi decâtă tote «Kulturegyletu- 
iile?“ Acestei stări triste de lucruri să opune ună cu
rentă multă compromițătoră pentru causa românescă. S’au 
formată, și astăZ* formâză. familii culte, în cari totă 
ce vădă ochii și audă urechile este românescă, căci mama 
familiei n’a cunoscută scola străină afară de scâla, ce a 
primit’o în casa părintelui său plugară, ori dâră în să
tulă cu comorile și cu iubirea de ce-i românescă. Prin 
acâsta nu voimă să Zlcemh, că în tăte casele, unde fe
meia e crescută ca tânără în scălă străină, ar fi espul-

♦) Epist. c. Rom. s. a.

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Dușmanii respinși și poftitori do răsbunare se 
respândiră pe amândoi țermuril rîului, alarmândă cu cor- 
nurile și buciumile loră tote satele de prin apropiere. 
Situațiunea cspedițici era câtă se pote de pcriculosă, 
de 6re-ce în același timpii nu tocmai din depărtare se 
audî sgomotulfl unui cataractă. înainte sgomotulă ca- 
taractului, de o parte și do alta strigătele amonințătore 
ale sălbaticiloră,... era o scenă, care trebuia să pună în 
mișcare chiar și inima omului celui mai neînspăimântată.

„Ce este de făcutu scrie călătorulă nostru. 
„Să ne oprimă în locă și se • căutăm ă a ne împotrivi 
furioșiloră canibali, cari cu strigătele lorii năbușescă 
sgomotulă sărbătorescă ală apei cădetore, seu să di- 
cemii: S6rtca nostră este în mâna celui A-tot-puternică, 
și să încercămii a trece prin cataractulii, de care ne 
apropiămu ?... Intr’aceea noi lunecămă înainte spre 
loculă de peirc, și va să clică, decă este vorba să lu- 
sămă vre-o decisiune, trebue să ne decidemă la mo- 
mentă. Decă nu voimă a no hotărî pentru cuțitele 
sălbaticilorii, care s’au și ascuțită pentru gâturile nostre, 
atunci mortea prin înecare este câtă se pote de sigură/

Stanley porunci omenilorii săi, să mâne luntrile 
la țerinure, să ancoreze aici și să începă lupta. Debar
carea însă nu era lucru asa de ușorii. Sălbaticii nu
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lăsară cu una cu două să se apropie vasele călătoriloră 
noștri do uscată, de aceea eroulă nostru trebui să’n- 
cerce a debarca ceva mai în susulă rîului. Și aici însă 
ei cșiră înaintea omenilorii noștri, gata de a face cea 
mai mare împotrivire, de aceea Stanley se gândi la o 
manevră. Anume elă trimise pe Manvae Sera cu patru 
canoe ceva și mai în susulă rîului; Pe când Stanley 
avea se începă lupta, Manva trebuia să debarce și să-I 
atace pe canibali dela spate.

Indată-cc călătorulă nostru observă, că Manva se 
apropiă de dușmani, se ropeiji și elă cu omenii săi spre 
țermure, și după o luptă înverșunată sălbaticii fură si
liți să se retragă.

Intr’aceea însărasc binișorii. Până la 10 ore tro- 
buiră să muncescă omenii noștri cu toții, ca să’șî potă 
face o tabără întărită ca de obiceiu. Numai după 
aceea se putură pune la odihnă sărmanii, și’și mai pu
tură odihni membrele peste măsură ostenite de năca
zurile de peste di. Stanley, înainte de a se culca, 
înălța o ferbinte rugăciune cătră A-tot-puterniculă, prin 
care pe de o parte îi mulțămea pentru bogatulă ajutoră 
de până acum, eră de altă parte îlă ruga, ca și de 
aici înainte, în năcazurile și greutățile, ce de bună 

semă aveau să mai urmeze, .se’lii ocrotescă cu sfântă 
mâna sa.

Omenii noștri mai aveau cu totulă numai 48 arme 
cu focă, dintre care cinci le întrebuința însuși Stanley. 
Mai puternică însă și mai înspăimântătoră decâtă aceste 
arme se arătă a doua cLi, când dușmanii își reînoiră 
năvala loră, curagiulă desperărei, ce oțelia inima fiecăruia 
din soții călătorului nostru și totodată-I făcea mai ageri 
la minte și mai deciși. Sălbaticii mai căpătaseră peste 
ndpte ajutore însemnate. Stanley făcu cam do pe la 
10 ciasuri înainte de amiadi mai multe atacuri unulă 
după altulă. In aceste atacuri doi dintre omenii săi 
fură omorîți, eră dece răniți. Numai acum vădură săl
baticii, că cu străinii aceștia nu potă face nici o ispravă. 
Ei aflară de bine a se retrage, și de aici înainte călă
torii noștri nu mai fură supărațl de dânșii.

CAPITOLULU XVIII.
Cataractele lui Stanley. — In țera sălbaticiloră Bakurna. — Cum 
ocolesce Stanley cataractele. — Zaidi în mijloculfl cataractulul. — 
încercări pentru a’lu scăpa. — Uledi și Marzuk se decidă a înde
plini o faptă eroică. — In periculu grozavă. — Cu mare greutate 
scăpațl de morte. — In tote părțile canibali. — Prinși în cursă. — 
Ală șeselea și ală șeptelea cataractă — Lupte din nou.

Călătorulă nostru avea acum mal ântâiă si mai5 
ântâiă să cerceteze cu de-amăruntulă primulă cataractă 
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sală limba străbună, ci numai atâta, că prin căsătoriile, 
ce s’au făcută și ce să facil deschilinită între teologi și fice 
de fruntași plugari, junimea arată, că pentru a lecui rele 
dela rădăcină scie să se folosescă de mijloce radicale.

De ale scdlei.
Salnicu, 4 Iuniu 1886.

Domnule Redactară! V’am comunicată de prin Se- 
lagiu totă lucruri întristătore, în ce privesce raportulă 
între noi și uneltele guvernanților^. De astădată vă 
scriu și ceva îmbucurători, referitoră Ia starea ndstră 
socială.

Inteligința din Selagiu de cu bună timpă a înce
pută a lucra în viia culturei năstre naționale. Constituită în 
reuniuni și asociațiunl cum e: „Reuniunea învețătoi iloru 
români selăgeni“ și: Despărtămentulu XI alu Asocia- 
țiunei transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română <■; ea se nisuesce din răsputeri a răs
pândi câtă mai tare cultura între poporul ă română păr
tașă de atâta sârte vitregă.

Ură femeia română sălăgiană nu a voită a rămână 
îndărăti în acestă lucrare mărăță. Și ele de timpuriu 
întemeiară „Reuniunea femeiloră selăgiene.11

Dăr cine dintre Românii inteligențl, cari citescă 
vre-ună diară românescă, nu scie câtă activitate desvoltă 
inteligența selăgiănă pe terenulă socială-națională?
In mare parte însă acesta activitate se datoresce ace- 
loră bărbați demni de totă respectulă, cari stau în 
fruntea acestoră reuniuni și amă pută dice în fruntea 
societății nostre. Demnulă nostru bărbală din tagma 
clerului, Vicarulă Selagiului Alimpiu Barboloviciu, dim
preună cu zelosulă advocată And. Cosma, aceștia suntă 
sufletulă dătătoră de vieță în inteligința nostră selăgiănă. 
Acestora le urmeză apoi alți aleși ai națiunei cu însu
flețire în lucrarea de înălțare a nemului nostru. Georgiu 
Popă de Băsesci, Gavrilă Trifă, Georgiu Filepă și alții 
suntă totă ațâța pionerl ai culturei năstre naționale. 
Dăr voiu să vorbescă despre activitatea Despărțământu
lui XI ală Asociațiunei pre terenulă învățământului.

Bre câtă sciu eu în nici o parte a patriei năstre 
locuite de Români, pre unde s’a constituită inteligința 
nostră în despărțăminte de ale Asociațiunei, nu cercetăză 
cu atâta zelă esamenele scoleloră poporale, ca în des- 
părțământulă ală Xl-lea selăgiănă, carele împarte premie 
nu numai între învățătorii mai diligențl și cari arătă re- 
sultatulă celă mai bună cu școlarii, ci și între școlarii 
cei mai buni. •

Despre resultatulă îmbucurători ce-lă produce asis
tarea la esamenele scolariloră, precum și împărțirea pre- 
mieloră, Vă potă împărtăși din esperiența propria, căci 
am fostă fericită a lua parte ca membru într’o comisiune 
scolastică delegată din partea despărțământului XI ală 
Asociațiunei. Nu numai școlarii capătă îmboldi ca să 
sporăscă cu învățătura pe ană ce merge mai multă, ci 
și învățătorii, ba chiar și părinții scolariloră, vătjândă că 
esamenele suntă cercetate de ațâța cărturari români, și 
ascultândă învățăturile înțelepte, ce le dau delegații des
părțământului cu privire la binefacerile invățăturei ce o 
respândesce scola, se împlu de ună zelă sântă cătră ale 
scolei. Eră preoții, ca directori ai scoleloră, se vădă și 
dânșii îndemnați a inspecta peste ană mai bine scola, 
pentru ca la finea anului scolastică să p6tă fi părtași în 
laudă pentru resultatulă bună arătată.

Numai în anulă scolastică 1881/5 a începută des- 
părțămentulă a delega comisiunl scolastice și resultatulă 
dobândită cu adevărată ne împle inima de bucuriă, așa 
încâtă nu pregetămă, a recomanda acăsta și altoră des
părțăminte de ale Asociațiunei nostre.

Regulamentulă despărțământului Xl-lea selăgiănă 
cere dela membrii comisiunei scolastice, cari asistă la 
esamenele dintr’ună districte prolopopescă, ca între al
tele să caute prin archivele parochiale și pe la privați 
după monumente de literatură vechiă națională, după mo
nede său alte bucăți archeologice.

Pe unde am ospitată la esamenele școlari, ce e 
dreptă nu am dată de urma vre unei cărți vechi de 
interesă națională, dâră am făcută o descoperire prețiăsă 
pentru orice Română. Am aflată adecă dela d-nulă Ga- 
vriilă Vaida, venerabilulă preotă din Bobota, cumcă Ge

alu lui Livingstone. — Aici este de observată, că 
atâtiî acestă cataractă, câtă și cele aflate mai încolo 
fură numite după numele descoperitorului: cataractele 
lui Stantey.

Elu se sui în vârfulu unui copacă înaltă și de 
aici observa cu ajutorulă unui ochiană ună șiră în
tregii de stânci, care tăiau rîulu dela o margine până 
la cealaltă. Brațulă mai îngustă, din stânga, ală aces
tuia se repedia cif putere peste mai multe terase de 
stânci într’o veltore spumegosă; brațulă mai lată de-a 
drepta rîulul se aduna într’ună mare basină la spatele 
unei stânci de 90 metri de înalte, și apoi din acestă 
basină luneca peste cresta stânciloră și cădea în adân
cime, formândă unulă din cele mai admirabile cataracte. 
Vedândă Stanley, că vasele n’au ce căuta prin acestă 
îngrozitorii cataractă, hotărî, să fiă transportate pe 
uscată până la loculă, în care undele rîulul se liniștescu 
din nou și astfelil plutirea este cu putință. Lucrul ii 
acesta însă era cu atâtă mai greu de esecutată, de 
6re-ce pădurile de pe țermurl erau așa de dese, încâtă 
ca să potă pătrunde cine-va prin ele, trebuia mai ântâiă 
să’și facă cale cu securea. In sfârșită însă, după mari os
teneli, se făcu și acâsta cu ajutorulă lui D-deu. In 7 
Ianuariu după amiadi „Alice" și celelalte vase plutiau 
din nou pe rîulă, pe care fuseseră silite a’lu părăsi.

In curând însă se audi vâjeitulă unui nou cata

orgiu Șincai, nemuritorulă istorică, a murită acolo și se 
află înmormântată în fostulă cimitiră ală bisericei vechi, 
și acesta s’a aflată dela bărbați bătrâni demni de totă 
credința.

Totă cu acea ocasiune am aflată numiri topografice, 
cari arată origine romană, și am aflată urme de cetăți 
(întăritori) romane, precum la Châja, la Bobota mică și 
la Glorocuta, despre cari însă mai pe largă cu alfăoca- 
siune. Ausonia.

Academia română
(Urmare.)

IV. Premialii Statului Lazăru, de 5,000 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din anulă 1887 celei mai 
bune lucrări în limba română asupra următorului su- 
biectă:

„Flora descriptivă a unui județu din România1 
după alegerea concurentului.

Manuscrisulă trebue se cuprindă materiă pentru 
300—400 pagine de țipară în 8° garmondu.

Terminulă* presentării manuscriseloră la concursă 
va fi 31 Decemvre 1886.

V. Premiulu Alexandru Ioan Cuza, de 4,000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din anulă 1887 ce
lei mai bune disertațiunl în limba română asupra urmă
torului subiectă:

„Istoria Româniloru în Dacia Traiană, dela Au- 
relianu pană la fundarea principateloru Moldova și Țera- 
RomânâscăP

întinderea operatului va fi de 20 cole de țipară în 
4° mică sâu 8° ordinară cu litere garmondu. Terminulă 
presentării manuscriseloră va fi 31 Decemvre 1886.

VI. Premiulu Statului Lazăril, de 5000 lei, se va 
decerne in cursulă sesiunii generale din anulă 1888 unei 
cărți scrise în limba română, cu conținută științifică, care 
se va judeca mai meritorie printre cele publicate dela 1 
Ianuarie 1886 pănă la 31 Decemvre 1887, seu celei mai 
importante invențiuni sciințifice făcute dela 1 Ianurie 
1886 pănă la 31 Decemvre 1887.

VII. Premiulu Statului Heliade-Rădulescu, de 5,000 
lei, se va decerne în sesiunea generală din anulă 1888, 
celei mai bune disertațiunl scrise în limba română asu
pra următorului subiectă:

„Nunta la Români. Studiu istorico-etnografică com
parativul

Usurile nupțiale trebuescă studiate în varietățile 
loră după tăte provinciele române, comparându-se cu 
nunta la vechii Romani și la poporăle neolatine pe de o 
parte, cu nunta la vecinii Româniloră (Slavi, Unguri, Greci, 
Albanezi) pe de alta, de unde să reâsă apoi dela sine o 
conclusiune istorico-etnografică.

Manuscrisulă va trebui să cuprindă materie pentru 
200—300 pagine de țipară în 8° garmondă.

Terminulă presintării manuscriseloră la concursă va 
fi pănă la 31 Decemvre 1887.

VIII. Premiulu Statului Lazăzu, de 5000 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din anulă 1889 celei mai 
bune lucrări în limba română asupra următorului su
biectă :

„Studiulu vinuviloru din România din punctulu de 
vedere economică și alu composițiunii loră chimice.a

Manuscrisulă va trebui să cuprindă materie pen
tru circa 300 pagine de țipară în 8° garmondu.

Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 
va fi pănă la 31 Decemvrie 1888.

IX. Premiulu Asociatiunii Craiovene pentru desvol- 
tarea învețămentului publică, în suma de lei 1,500, se 
va decerne, în sesiunea generală din anulă 1887, celei 

ractă. De ore-ce se apropia sera și de ore-ce undele 
rîulul nu erau destulă de sigure, ca luntrile să rămână 
peste nopte pe ele, călătorii noștri se îndreptară spre 
o insulă, unde voiau să poposescă până a doua cli de 
dimineță.

Nici nu se apropiară cum se cade vasele omeni- 
loră noștri de insula, despre care o vorba, și iată nu 
numai de pe insulă, ci și do pe amândoi țcrmuriT se 
audiră alarmele de răsboiu ale sălbaticiloră Bakuma, 
cari locuescu în aceste ținuturi. Spre ori și ce parte 
s’ar fi îndreptată eroulă nostru, trebuia să se ia la hăr- 
țuială, de aceea dote cu socotela, că mai favorabilă ar 
fi, dccă ar ataca pe cei de pe insulă. Nu cu multă 
ostenelă isbutiră călătorii noștri a-i alunga pe aceștia 
și a-i silf să’și caute scăpare pe țermurft rîulul.

Noptca trecu în liniște, și a doua di Stanley avu 
destulă vreme să cerceteze cu do-a măruntului insula 
și împrejurimea ei, și totodată să’și facă o ideiă lim
pede despre situațiunea, în care se afla împreună cu 
soții săi de drumă.

5

Situațiunea acesta nu prea ora de invidiată. In
sula era de totă apropo do cataractă, eră acesta se 
părea și mai impunătorii decâtă celă dintâiă.

(Va urma.)

mai bune cărți didactice în limba română din câte se 
voră fi tipărită dela 1 Ianuarie 1883 pănă la 31 Decem
vrie 1886. Aces'ă dată este și terminulă extremă ală 
depunerii la cancelaria Academiei, în 12 exemplare, a 
cărțiloră propuse pentru concursă.

(Va urma.)

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului VIII ală 

> Associațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română« se convăcă prin acâsta în co
muna Totoiu pe 11 Iulie 1886 st n. de cătră Direcțiunea 
despărțământului ală VIII.

Alba-Iulia 14 funie 1886. Ioană Pipoșu,
direcloră.

Ultime sciri.
LONDRA, 16 Iuniu. — Se telegrafiază din 

Atena diarului „Standard,“ că demobilisarea ar
matei turcescl se face fdrte încetă , căci Pdrta 
scie Că Rusia ține trupe gata în Basarabia, în 
prevederea unei eventualități ce s’ar ivi în Bul
garia.

CONSTANTINOPOLtJ, 16 Iuniu. — Pdrta 
a atrasă atențiunea mai multoră ambasadori asu
pra formării la granița grecescă a unoră bande 
de partisanl ai răsboiului, numărându mai multe 
sute s6u chiar vr’o miă de dmeni organisațl în 
înțelegere cu autoritățile grecesc!. De aceea Tur
cia nu desarm&ză.

PARIStT, 16 Iuniu.— țbarulă „Le Temps“ 
luândă actă, că în discursulă pronunțată la des
chiderea Sobraniei, prințulă Alexandru a invitată 
camera să hotărască asupra afacerilor^ și cestiu- 
niloră, cari privescă interesele patriei comune, 
face să se observe, că nici Europa, nici Turcia 
nu recunoscă cestiuni de ună astfelă de |ordină. 
Bulgaria se pune deci în opositiune cu hotărârile 
Conferinței. „Le Temps“ enumără celelalte mo
tive, cari facă pe Turcia neîncredătăre și nemul- 
țămită, din care causă întârdiază desarmarea tru- 
peloră sale și conchide di cendu, că se teme că va 
vedă din nou pe Bulgaria turburândă pacea Eu
ropei.

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

MUNCHEN, 18 Iuniu. — Camera depu- 
tațiloră a ascultată comunicările ministrului pre
ședinte Lutz, privitdre la regență și la succesiunea 
tronului; alese apoi o comisiune de 28 membri, 
ca să esamineze actele ce se voră presenta de 
cabinetă.

DIVERSE.
Popa și Țiganulu. — Getimă în „Liberalulă din 

Iași:» Suntă câteva ițile de când preotulă Em.., dela o 
biserică de aici, a avută nefericirea de a i se îmbolnăvi 
ună cală. Se duce cu elă numai decâtă la doctorulă ve
terinară T... și acesta, în urma cercetăriloră medicale ce 
îi s’au făcută, l’a condamnată la mărte, spuindă părinte
lui, că ar fi bine să-lă ducă mai din vreme la Cirică ca 
să nu mără în mijloculă târgului și să se vadă astfelă 
nevoită a plăti cuiva să-lă scălă afară din orașă. Preo
tulă se și porni cătră loculă indicată de veterinară. Pe 
drumă însă se întâlni cu Costache Țiganulă, cunoscută 
veterinară, fără diplomă, în Tătărașl. — »Unde te duci 
părinte?» întrebă elă. — »Mă ducă la'Girică cu calulă 
ăsta; doctorulă veterinară l’a osândită la mărte. — 
„Aș! Las’ că ți-lă facă eu sănătosă, părinte!" Intră ei 
în târguială. Țiganulă cere 12 franci ca să îndrepte ca
lulă părintelui. Acesta de bună credință se învoesce și 
dă veterinarului nostru suma cerută. Peste vre-o trei 
dile preotulă era să se întarcă să-și ia calulă sănătosă, 
după încredințările țiganului. Cele trei dile trecă și 
preotulă vine la țigană și întrebă despre sănătatea ca
lului. — „Sănătosă tună părinte!" răspunde țiganulă. 
Apoi se duce să-i aducă calulă. Ce se întâmplase însă? 
Țiganulă furase de pe tolocă ună cală străină, care să- 
mâna puțină cu ală popii, afară de ârecare mici semne, 
între cari era și acela, că calulă popii avea coda rete
zată, pe când celă ce-lă adusese țiganulă era cu cdda 
lungă. Preotulă de o cam dată protestâză, dicândă că 
nu’și recundsce calulă. Țiganulă însă stăruesce că e 
chiar ală sfinției sale, — și astfelă preotulă primesce 
ar-elă cală, care nu era ală său. Nu trece multă și pă- 
gubașulă — ună' evreu — oblicesce că calulă său e la 
ȘorogarI, la via preotului Em... £In adevără acolo își gă- 
sesce calulă și acum părintele sufere năcazulă.

Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei" se potă cumpăra în tutungeria 
lui I. GBOSS._________ 
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Redactară responsabilă ; Dr. Aurel Mureșiauu
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Cursuln la bursa de Viena
din 17 Iunie st. n. 1886.

Bursa de Bucuresei.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 25 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 85 
Imprumutulti căilorfl ferate

ungare......................... 154.50
Amortisarea datoriei căi-

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 128 25 

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

Bonuri rurale ungare . . 105.25 
Bonuri cu cl. de sortare 105.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.60
împrumutul^ cu premiu

ung.................................  120 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85 70
Renta de aură austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 879.—
Act. băncel de credită ung. 290.50 
Act. băncel de credită austr. 281.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10. */2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 3 Iunie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93V2 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 95Va 96—

» convert. (6%) 87i/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 3P/2 33—
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 101’/* 102—

H >J (5°/o) ‘ 931/4 94—
» > urban (7°/0) . . 841/. 851/*

» (6°/o) . 93— 93’/4
> (5°/o) • - — —

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

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.05

Cursulu pieței BrașovO
din 18 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vend,. 8.64
Argint românesc .... > 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orI................. 9.97 > 10.01
Lire turcescl..................... » 11.27 11.30
Imperiali......................... 10.26 • 10.29
Galbeni............................. > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. > 122.— » 123.—

Discontulâ ... > 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 2175/1886.

PUBLICATIUNE
y

asupra dărei pentru pusei și venatu.
De vreme ce, conformii §-lui 11 alu art. de lege XXIII, din 

1883, amilii de contribuțiune, pentru pusei și venatu se începe cu 1 
Augustu al fi fie-cărui anii și să finesce cu 31 Iulie alfi proximului anu, 
să provăcă fie-care aflătorii în posesiunea unei pusei de venatfi, ca să-și 
procure dela subscrisului oficiolatu o călă pentru fasionarea dărei și um- 
plându rubricele acestei cdle, să o reînapoieze aceluiași oficiolatu până, 
în 30 Iunie a. c.

Acei, cari în decursulii anului de dare ajungu în posesiunea unei 
pusei de vânatu, suntu obligați ca să arate acăsta subscrisului oficio
latu în decursă de 8 dile, procurându-și totodată și referitărea călă de 
fasionare; totu asemenea suntti obligați și aceia, cari voescu ca, pentru 
puscile loru ce le au ca souvenirfi, ca obiectu ereditarii, familiară etc. — 
să fie eliberați de dare, să-și procure cestionatele căle de fasionare și să 
le reînapoieze subscrisului oficiolatu pănă în 30 Iunie a C. Acei însă, 
cari suntu numai obligați la solvirea dărei de pușcă, au ca să plătăscă 
darea subscrisului oficiolatu; acei posesori de pusei, cari voescu să-și 
procure și carte de venatu, au să plătăscă atâtu darea de pușcă câtu 
și aceea de vănatfi la oficiolatulu regescă de dare.

Brașovfi în 8 Iunie 1886.
Oficiolatuld orășenescu de dare.

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

Adresele ne rugămu a ni se trimite esact.fi arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni.....................................3 fl. —
„ șăse luni..........................  . . 6 fl. —
„ unfi anu........................................12fl. —

Pentru România și străinătate.

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

,, unu anu.....................................

10 franci

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.-

MersulU trenuriloru
<•

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiuști-Aradii-Biidapesta a calei ferate orientale de statti reg. ung.

l*redealu-Budapesta Budapesta—l*redealii

BucurescI

Predealu (
(

Timișîî

Brașovă

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

Trenfi 
de 

peraăne

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

Trenu 
omnibua

Trenfi 
omnibua

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciuneld 
Teiuștt 
Aiudti 

JVințulO de 
Uioral 
Cucerilea 
Ghiristt 
Apahida

(
(

susti

(
(

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișâ
Stana 
Huiedinii
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Orailia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11,47
11.35

1 04
1.30
1.39
2 07
3 08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
1217
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

Viena 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apaliida
Gliiriș

Cucerilea

Ui6ra 
Vințulâ de 
Aiudd 
î'eiușfi 
CrăciunelG
Blaști 
Micăsasa 
Cop șa mit. 
MediașC 
Elisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișii

(
(

(
(

sustt

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1 48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Predealu

BucurescI

1
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grdse.

8.31
9.01

7.14
7.42

1.45
3.44
5.21
6.41

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

Trenfi 
de 

peradne

Tren fi 
omnibua

—
1

3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 - -
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.38 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 — 1
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 -—
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
- - 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— .— 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovâ. Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, ZernescL

Teiwșfi- iradft-Budapesta Kudapesta* Iradfi-TeiușA.

Trenu Trenfi Trenu de Trenu de Trenfi Trenfi
omnibua omnibua persdne persdne accelerată omnibufi

Teiwșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.2 7 .SSsidapesta 8.05 — 8.00
Vințulâ de josâ 12.20' — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotâ 12.52 — 5.19 oZOiIiOK ( 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 6 19.
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișâ 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 7.41 Conopâ 5.38 — 7.51
Zam 4.25 1 — ‘ tf.12 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 1 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam ■ 7.14 — 9.28
Conopâ 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațâ 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Airadft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok l 2.39 — 45( Sibotâ 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulâ de josâ 11.04 — 1.22
UBiulapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Telwșft 12 05 — 2.24

Aradft”Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeisi

Troni Trenă de Trenu de Trenu de Trenn Trenfi
omnibua peradne peradne peraâne omnibua omnibua

Arad fa 6.00 8.18 țBlBwrla 11.50
i

2.23
Aradulâ nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
N6met.h-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegâ — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.2C Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 932 Banița — 3.35 6.07 |

8.42 — 10 09 Petroseiiii5 — 4 04 6.39

Ti naișdr a-Ar ad fi Petroșeail—Simeria (Piski)

Tron fi de Trenu do Trenu Trenă Ticnii Trenfi
peradne peradne omnibua omnibua omnibua de pers.

Timișdra 6.02 5.00 JPetroșeaii 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 —
Nănaeth-Sâgh — — 6.53 Hațegâ 9.31 12.17 —
Aradulii nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Ayadfl — — 7.40 RfwaerÎP 10 53 1,35 —

esact.fi

