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1886.

Nou abonamenlu
la

„ Gazeta Transilvaniei.
Cu I Iulie 1886 st. v., se va începe unii nou 

abonament'!, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre. *

Prețultt Abonamentului:
Pentru Austro-Uiigaria:

pe trei luni 3 fl. 
>, Ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străiuîitate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de pân’acum li-se recomande 
a însemna pe cuponîi numărulti fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voră, abona, din nou sd binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a ardta și posta ultimă.

Âdministrațiunea.

Brașovu, 14 Iunie 1886.
Telegrafulu ne anunță, că principiii preten- 

dențt împreună cu fiii lorii ântâiu născuți au 
părăsită Francia. Prinții se ducă! răsună atji 
din t6te gurile în Francia.

Pentru ce? Se ducă, pentru ca să se dea 
lumei o probă învederată, că este scisiune în 
Francia, că nu totă poporulă consimte cu stă
rile de față și că de aceea republica lui Grevy 
se teme de presența în țără a pretendențiloră 
la tronă.

Nu p6te fi îndoiălă, că adl învrăjbite suntu 
spiritele în Francia. Când prințulu Napoleonă 
și fiulă său celă mai mare au părăsită pămen- 
tulă francesă, multe lacrime de întristare au 
cursă și mulți au fostă cari le-au strigată : „La 
revedere!“ Prinții n’au mersă împreună. Bona- 
parții au plecată la drăpta și Orleanii la stânga. 
Pe ei nimică nu’i împreună, afară de sdrtea co
mună a exiliului.

Speranțele prințiloră că senatulu franceză va 
respinge legea de espulsare au fostă înșelate și 
fără să mai aștepte ordinulă d’a părăsi Francia 
prinții s’au dusă cu speranța că în curăndă se 
voră întărce la vetrele loră.

Cu espulsarea prințiloră cu greu își va re
câștiga republica, liniștea internă, de care (jice 
că are trebuință; cu espulsarea loră nu se pune 
capătă propagandei monarchiste. Acăsta o sciu 
fdrte bine chiar și o însemnată parte dintre re
publicani, cari au combătută] legea de espulsare. 
Prinții rămași în Francia cu numeroșii loră ade
renți voră continua și de aci înainte a lucra, 
încă cu mai multă stăruință, pentru restabilirea 
monarchiei, căci măsura guvernului republicană 
mai multă a amărîtă spiritele și a mărită an
tipatia monarhistiloră contra republicei.

Afară de acăsta, espulsarea n’a pricinuită 
nici o bucuriă în Europa. Se scie, că preten- 
deuții la tronulă franceză dispună de mijloce e- 
norme d’a grăbi esecutarea planului loră, înlo
cuirea republicei cu monarhia. Au averi colo
sale, suntă încurageați de relele raporturi ce e- 
sistă între Francia și Germania, și încâtva și în
tre Francia și Anglia, și când acestea voră ajunge 
la rupere definitivă, pretendenții nu voră lăsa să 
le scape ocasiunea din mână.

Guvernulu actuală francesă cu aderenții lui 
n’au adusă nici ună bine republicei cu legea de 
espulsare; ba din contră ’și-au încărcată sufletulă 
cu o mare responsabilitate pentru esistența repu
blicei. Și dăcă cercurile politice ale Europei s’au 
simțită neplăcută atinse de măsura de espulsare 
causa e că restabilirea monarhiei în Francia a 
sguduită totdăuna întrăga Europă.

Prin espulsare, republica a mărită simpa- 
tiele pentru pretendenți și nu e mirare dăcă în 
drumulă loră s’au audiții strigăte în contra re
publicei și în favărea monarhiei.

Mai fi-va 6re vr’unnțfi dintr’înși așa de no
rocită d’a se ’ntărce pe tronulă Franciei? Acăsta 
e ascunsă în sînulă viitorului, precum a viitorului 
deslegare va fi și cestiunea, deopotrivă mare pen
tru progresulă Franciei și pentru libertatea po- 
păreloră Europei, dăcă va mai fi vr’odată 'na
țiunea francesă așa de fericită, ca să vădă dis- 
părendu neînțelegerile dintre fiii săi spre a reda 
Franciei gloria și rolulă din trecută.

Singura legătură ce mai lăgă adi pe toți 
Francesii între sine o constitue sacrificiele ce 
le aducă cu toții pentru sporirea și întărirea for- 
țeloră militare ale țării. Ori câtă de mari ar fi 
înse sforțările în acăstă direcțiune, pentru ca să 
ducă la ținta dorită, ele trebue să fia acompa
niate de o reconciliațiune a spiriteloră dinăun- 
trulă țării, de o sacrificare a întereseloră de par
tidă pe altarulă patriei. In loculă urei și per- 
secuțiuniloră dintre frați trebue să vină iubirea 
și buna înțelegere. Numai atunci Francia păte 
fi sigură, că’și va redobândi influința și prepon- 
deranța din acele timpuri, când era generăsa 
protectăre a libertătății popăreloră Europene. 

Convențiunea consulară germano-română.
^Românulă* vorbindă despre proiectulă de con- 

vențiune din vorbă, după ce constată că a deșteptată în 
țără o adâncă îngrijire, dlice:

Istoria, și chiară bătrânii ce mai trăiescă, își aducă 
aminte cu spaimă de timpulă, când consulii erau totulă 
în țără, d’acei timpi de umilire, când Românulă chiară 
era silită a face supusă străină, pentru că supusulă 
străină era priviligiată 6re-cum, ocrotită; d’acelă timpă 
în sfârșită, cândă ună ‘căprară consulară era o putere.

Și toți, în țără, au văzută cu bucurie dispărândă 
acelă timpă, cu obiceiurile și cu încălcările lui asupra 
drepturiloră de suveranitate a țărei.

Pe la 1869, ca și acumă, s’au făcută încercări d’a 
se restabili, în țără, jurisdicțiunea consulară, și ună stri- 
gătă de protestare și de indignare a isbucnită din tăte 
pepturile.

Guvernulă și-a făcută datoria și juridicțiunea con
sulară n’a fostă restabilită. • Să dicea p’atuncl că sta- 
tulă română e parte intregrantă a imperiului otomană și 
deci și lui trebuia să i se aplice capitulațiunile consu
lare încheiate de Părtă cu puterile europene.

S’a dovedită atunci, că nedrăptă era pretențiunea, 
căci capitulațiunile priviau numai pe Turcia, ale cărei 
legi, ale cărei obiceiuri și a cărei religiune cu totulă 
altele erau de câtă ale poporeloră creștine occidentale. 
Acum, nici că suntemă dependințl de Turcia nu să 
mai păte d>ce-

Care dăr păte fi cuvântulă plausibilă, pentru care, 
de astă dată de bunăvoiă și cu consimțimântulă auto- 
ritățiloră năstre constituționale, s’ar restabili, fiă și în 
parte, jurisdicțiunea consulară?

Care păte fi cuventulă ca, pe lângă acăsta, să se 
înlăture, să se desființeze pedișă constisuțiunea și să 
se lase moșia stămoșăscă fără aceea apărare pe care 
constițiunea i-a acordat-o? — Nu vedemă nici unulă 
temeinică.

Și ne mirămă cum s’a putută ca, după ce atâtă 
de multe și atâtă de mari și felurite legături avemă cu 
Germania, tocmai dela acestă stată să pornăscă cererea 
d’o astfelă de convențiune consulară.

Ne mirămă, căci orl-ce s’ar dice și independentă 
de disposițiunile jignităre pentru suveranitatea națională 
a României, o asemenea convențiune vădesce neîncre
dere în statulă română, neîncredere în legile năstre, în 
autoritățile române.

Ea vădesce cu alte cuvinte, că Germania nu crede 
pe ai săi supuși destulă de ocrotiți în țără de legile care 
ocrotescă și averea și persăna loră, întocmai cum ocro- 
tescă averea și persăna cetățeniloră Români

Nu dela Germania asemeni învinuiri putea să 
aștepte România. Intr’ună cuvântă, mai cu semă în- 
t’ru cată privesce considerațiunile de ordine morală, 
nici una nu este, nu păte fi favorabilă pentru încheierea 
unei convențiunl ca cea proiectată cu Germania-

,,România11 e uimită de acestă pasă ală guvernu
lui și face apelă la întregă nămulă românescă să se o- 
pună, dela Suverană pănă la muncitoră, dela Vlădică 
pănă la opincă, căci România a Româniloră este și a

domâniloră trebue să rămâiă. Astfelă prin acăstă con 
vențiă':

Se deschidă porțile străiniloră, — Israelițiloră mai 
cu deosebire, — la împroprietărirea rurală: Ia visulă d- 
aără ală Alianței Universale Israelite, și ală economiș- 
tiloră germani cei cu refrenulă »Drang nach Os
teni

se regulăză moștenirea averiloră rămase în țără de 
a supușii Germani și chiar a rudeloră loră Români, după 
egile și de cătră tribunalele imperiului;

Se apără scdlele germane din țără de orice ames
tecă și de orice controlă din partea administrațiunii în
vățământului publică;

Se sustragă cetățenii Români dela instanțele jude
cătoresc! ale țărei; spre a’i face justițiabill înaintea con- 
sulateloră germane;

Și, în fine, se creăză ceva mai multă decâtă ună 
stată în stată, reducându-se România într’o posițiune și 
mai umilitore ca a vilaieturiloră turcescl, cum n’a fostă 
de faptă nici chiar înaintea convențiunii dela Parisă 
din 1857, când sudită era sinonimă cu privilegiată, 
pe când căprarii austriac! dictau și băteau din picioră 
prin tribunalele țărei.

■* România liberă* nu e mulțumită cu convențiunea 
consulară cu Germania.

Dăcă deosebirea statutului personală de celă reală 
este revindicată de Puteri mari și civilisate, pentru res
pectarea suveranității teritoriale, la noi acăstă deosebire 
are o rațiune politică și națională. In acăstă deosebire 
residă paladiulă existenței năstre naționale și ținemă la ea 
ca la naționalitatea ndstră. A admite sistemulă conven
țiunii este a sacrifica acăstă egidă a națiunii române, 
este de a da printr’o convenția consulară o interpretare 
unui textă constituțională, este a permite străiniloră să 
deviă proprietari rurali contra constituției țării.

»Rom. Lib.“ se îngrijesce cu atâtă mai multă, cu 
câtă favorurile din convențiă suntă stipulate nu numai 
pentru supușii germani, ci și pentru aceia, cari suntă sub 
protecția Germaniei... A se pune sub protecția unui stată, 
lucrulă e fărte ușoră, dăr consecințele Iui sdrobităre pen
tru noi.

*L’Indlpendance roumaine* numește ună actă 
rușinosă convențiunea consulară. Ea dovedesce că gu
vernulă a spusă ună neadevără, când a pretinsă că a- 
căstă convențiune nu coprinde decâtă stipulațiunile obici
nuite, conținute în actele de asemenea natură, încheiate 
între diferitele state civilisate, și arată că în nici o con
vențiune consulară nu se coprindă acele monstruăse 
inovațiuni ce se propună parlamentului. »L’Ind. roum.« 
sfîrșește cu cuvintele:

Nu, acăsta nu se va întâmpla, nu se pote. Româ
nia independentă nu va primi o convențiune cum nu s’a 
mai încheiată nicăiri și care âr pune-o mai pre josă de 
statele barbare și de Republica Ecuatorului.

»Epoca* dice, că convenția consulară confundă 
țăra din nou în vasalitate. După ce arată ce drepturi 
mari și privilegii li se dă prin convențiă agențiloră con
sulari, supușiloră și protegiațiloră germani, dice:

Și vomă vedea ărășl, ca înainte de domnia lui 
Vodă Cuza, pe dragomanii puteriloră străine sustrăgândă 
pe pungașii dela pedăpsă și la trebuință bătândă din pi
cioră înaintea tribunaleloră năstre. Vomă vedă escrocii 
ovrei țepoșl și obrasnicl, însoțiți de dragomanii plătiți de 
dânșii. Materia este bogată și merită studii întinse; dăr 
suntemă siguri, că nu ni se va lăsa timpulă de a o stu
dia. In trei, patru d'le legea va trece prin cameră și 
prin senată, fără ca nimeni să o fi putută aprofunda, 
închidându-se gura oratoriloră și violându-se consciința 
puținiloră representanțl ai țării, ce figurâză în corpurile 
legiuităre.

Resbohilă numesce monstruosă convențiunea con
sulară. După ce arată câtă de vătămătore e interese- 
loră române, încheiă astfelă:

Destulă amă suferită în timpii trecuți cu jurisdic
țiunea consulară, care forma stată în stată. Adl ne-amă 
emancipată, și toți străinii fără escepțiune trebue să în- 
cepă a se obiclnui cu supunerea la legile țării, legi 
fărte liberale, care le acordă tuturoră o ocrotire egalâ. 
Au trecută timpii, când streinii făceau tăte afacerile 
loră sub protecțiunea consuliloră loră, nevoindă să scie 
de nici o altă autoritate. Adl constituția țării acordă tu
turora străiniloră fără escepțiă, aflători pe pământulă Ro
mâniei, protecțiunea dată de legi personeloră și averiloră 
în genere, și prin urmare nu mai este necesitate de 
nici o convențiă consulară ca aceea ce ne impune d. 
Bismarck împreună cu imitația lui dela Florica.

La tote aceste temeri ale foiloră independente, 
» Voința Națională*, organulă guvernului, respnnde re- 
producândă articululă XXIII ală convenției, care a ridi
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cată atâta furtună. (A se vedâ numârulă de erl ală 
>Gaz. Trans.") Și pentru a precisa și mai bine înțele- 
sulă acestui articulă, reproduce din espunerea de motive 
a ministrului Ferechide următorele lămuriri privitâre la 
acestQ articulă:

Legislațiunea germană nu stabilesce, ca cea română, 
o deosebire între statutulă personală și statutulă reală. 
Urma dâr a se căuta ună mijlocă de a nu jigni nici nna 
din ambele legislațiuni. Acesta este scopulă art. 23. 
Pentru a se depărta însă orl-ce nedumerire său dificul, 
taîe în interpretarea lui, guvernulă germană a făcută prin- 
tr’o notă oficială o declarațiune formală în sensulă- 
următoră :

„Disposițiunile articolului 23 au de scopă numai 
de a pune dreptulă de succesiune a întregei averi a de
functului — fără desebire între lucrurile mobile și imo
bile — sub aceeaș lege, și anume legea țărei cărei apar
ține defunctulă. Aceste disposițiuni nu atingă în nici 
ună modă prescripțiunile legale, »fie de dreptă privată, 
fie de dreptă publică,* care să referă la drepturile reale 
asupra lucruriloră, mai cu sâmă în tol.fi cea ce privesce 
forma după care se stabilesce său se atingă aceste drep
turi reale asupra bunuriloră imobile precumă și pentru 
cuprinsulă și mărginirea acestoră drepturi, și totă odată 
anume pentru substituțiuni și majorate rămâne a se aplica 
legile țărei unde este situată imobilulă.*

Cu alte cuvinte, decă prin redactarea art 23 amă 
recunoscută, în urma altoră națiuni, ca Italia, princi 
piulă admisă de dreptulă germană, ca totă ce să atinge 
de succesiune și de împărțirea bunuriloră lăsate de de
functă să fiă regulată de legile țărei acestuia fără se 
distinge succesiunea mobiliară de cea imobiliară, s’a 
stipulată însă că de câte ori se va ivi, printre persă 
nele interesate în moștenire, ună supusă ală statului 
unde ea se deschide, reclamațiunile voră cădea sub ju
decarea autoritățiloră competinte ale acestui Stată. Totă 
aceste autorități voră fi competinte pentru pretențiunile 
creditoriloră pămînteni ("art. 20.)

Prină urmare, cândă ună interesă română se află 
în jocă în țâră, tribunaleloră năstre le este dată a să 
pronunța.

Socotimă — 4ice «Voința Națională/1 că lucrulă 
este lămurită. Unde e acumă pericululă ? Și în fine 
impută oposiției că esagerâză lucrurile și agită pe omeni, 
dintre cari fârte mulțl nici n’au cetită convenția.

îngrijirile Turciei.
„Agenției Havas“ i se comunică din Constantinopolă, 

că Porta se îngrijește de manținerea câtorva bastimente 
de resbelă străine în baia dela Suda și mai cu sămă de 
presența vaseloră englesescl, cu totă ridicarea blocului 
P6rta bănuește pe Anglia că voește să debarce trupe în 
Creta, pentru a stabili așa disa ordine în casă de tur- 
burărl. De aceea celelalte bastimente rămână în Suda, 
mai cu sămă spre a veghea asupra Angliei. In orice casă, 
după raportele consuliloră, Creta n’a fostă niciodată mai 
liniștită ca acum.

In privința Bulgariei, Pârta s’a mărginită a însăr 
cina pe Gadban-efendi să facă niște observațiunl amicale 
fârte blânde, relative la discursulă principelui și a con
firma representațiunile precedente ale guvernului otomană 
privitâre la drumurile de ferfi de joncțiune bulgaro- 
turce.

Nisce scirl sigure din Sofia spună, că prințulă e 
hotărâtă a merge înainte în sensulă unirei; singura con- 
siderațiune susceptibilă de a opri pe prință ar fi frica de 
o ocupațiune rusăscă. AceleșI sciri spună că prințulă e 
cu totulă hotărâtă a refusa nu numai de a plăti partea 
contributivă a Bulgariei în datoria turcescă, cestiune de 
altminteri totdăuna pendinte, dâr încă și de a continua 
plata datoriei Rumeliei, care plată e suspendată dela re- 
voluțiunea din 18 Septembre.

Prințulă KarageorgeovicI va sta în BucurescI, aștep- 
tândă evenimentele.

SOIRILE PILEI.
Ministrulu ungureștii de interne a adresată tutu- 

roră autoritățiloră comitatense o ordinațiune, în care se 
arată, că la 15 c. s’au întâmplată în Triest trei cașuri 
de coleră asiatică, căreia au cădută jertfă doi marinari 
și o femeiă. Pentru ca acâstă periculâsă bălă, cu tâte 
măsurile preventive ale guvernului austriacă, să nu se 
introducă în țâră, autoritatea comitatensă să dispună 
imediată în cerculă ei de activitate, ca călătorii ce vină 
directă din Triest și bagagele loră, fiă că aceștia lo- 
cuescă în hotelă, birtă seu în casă privată, să se pună 
sub observațiune medicală, resp. sub supraveghiarea au
torității. Cu deosebire se accentuâză în ordinațiune, ca 
măsurile să se esecute în celă mai cruțătoră modă, 
pentru ca publiculu călătoră să nu fiă espusă unoră 
vexațiuni de prisosă.

—X---
Ministrulu de finance ungurescu a adresată o cir

culară căfră toți inspectorii de dare ai țării, dândă in
strucțiuni asupra modului de calculare a veniteloră cu
rate. Ministrulă a adusă acestui cerculară ună manuală 
germană, tipărită la Viena și provădută cu pagiura aus
triacă, obligândă pe toți notarii comunali să-lă procure. 
Împrejurarea acâsta a produsă mare ferbere între »pa- 
trioțl," cari nn-și potă esplica lucrulă. Intr’adevără, că 
nu-i lucru curată.

—x—
La manevrele de tomnă ale honvediloră voră lua 

parte de rendulă acesta cei asentațl în anii 1879, 1881, 
1883 și 1884, precum și aceia, cari avendă să facă în 
anulă trecută esercițiile de arme, au fostă dispensați, fiă 
din orice motive; apoi cei trecuțl din armata comună 
la honvedl cu sfîrșitulă anului 1885. Nu voră face 
manevrele cei cari au făcută exercițiile de arme de 
ăstă ană.

—x—
»Budapester Tagblatt* dice că i-ar fi comunicată ună 

călătoră ce venia din România, că guvernulă românii a 
dată o circulară, în care se dice, că fiecare Română, 
care voiesce a cerceta vr’o baiă în Ungaria, trebue să 
plătâscă 200 lei pentru ună pașaportă. In urma acestui 
ucasă băile Mehadia, Tușnadă, Borsecă, Vâlcele etc., 
care au fostă pănă în anulă acesta mai multă de Români 
frecuentate, suntă numai de puține familii din România 
cercetate. Represaliile luate de cătră guvernulă română 
păgubescă tocmai pe Români, căci afară de aceea, că 
multe familii din România suntă eschise de-a visita băile 
unguresel, ce le-au îndrăgită, acâstă taxă mare pentru 
pașapârte e o sarcină pentru Români și o restricțiune 
a dreptului de a călătorii unde Ie place. Băile ungu
resc! trebue da 'ă să se dedea a eși la mală fără „boeiT* 
și voră pute face acesta cu atâtă mai ușoră, cu câtă 
cercetarea băiloră din partea indigeniloră cresce din ană 
în ană." — Călătorulă șl-a rîsă de fâia ungurâscă. Încă 
din anulă trecută cele mai multe familii din România 
luaseră hotărîrea d’a nu mai veni la băile de aici, fiindă 
sătule de „musică patriotică," de «danțuri patriotice,* 
de „birturi patriotice", de »firme patriotice,* de »con- 
certuri kulturegyletiste,* ș. a. Omulă merge la băi să’șî 
caute de sănătate, seu să se recreeze, âr nu să’șî amă
rască sulletulă. E tristă și păgubitoră pentru băile nos- 
tre, der cum îșl așternă »patrioții« așa dormă.

—x—

D-lă A. Ciurcu, espulsatulă, a cerută guvernului ro= 
mână permisiunea de a întră în țâră, spre a’șl face 
trista datoriă, depunendă rămășițele soției sale în Bucu
rescI, unde voră fi aduse din Francia. Guvernulă i a 
acordată cererea pentru timpă de 48 âre.

—x—
Studenții universitari din București, au publicată 

ună apelă cătră colegii loră, prin care-i chiamă la o 
întrunire pe Duminecă, 15 Iuniu, „spre a protesta, nu din 
punctă de vedere politică, ci din punctă de vedere na
țională, în contra încheiărei convențiunei consulare cu 
Germania și a se declara nesolidari cu asemenea acte 
antinaționale/

—x—
In Craiova se întocmesce o esposițiune a coopera- 

toriloră din România, După cum spune ,cooperatorulă 
română," esposiția se va deschide la 15 Septemvre.

—x—
In săptămâna acâsta au mai plecată din Iași încă 

30 de evrei la America.
—x—

Concertă în grădină va da Capela orășenâscă mâne 
Duminecă în 27 Iuniu sâra în grădina la Pomulă verde 
cu programulă: 1. »Marșă românescă*; 2. »Ouverturela 
Pique Dame*; 3. ,Valsă italiană*; 4. Bucată de con
certă asupra cântecului abatelui »Nu trebuia să fiă' pen
tru fiaută (d. I. Thiele); 5. „Polca de gratulare; 6. a) 
Fantaisie despre .Serenada" lui Schubert, pentru harfă; 
b) .Danță bulgărescfi*, pentru harfă, (d. O. Susse); 7. 
Ouverture la >Rakoczy*; 8. La cerere: »Frumâsa Du
năre albastră*, valsă; 9. „Domni bătrâni", potpourri 
(cântece studențescl) de A. Brandnev, 10. „Deșteptarea 
rosei* polca mazură ; 11. „Domino-Gavotte", din prință și 
zidară; 12. .Cu patru cai', galopă.

Congresulii naționalu-bisericescft gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz Trans.")

Sibiiu, 23 Iuniu 1886.
Ședința congresuală de astădi a fostă fârte scurtă, 

fiindcă comisiunile nu potă încă raporta nimica merito- 
rică. S’a alesă o comisiune specială de 9 membri în 
afacerea ajutorului de stată, în persânele d-loră’: I. Bo- 
loga, Z. Boiu și II. JDuvlea pentru Sibiiu; Ier. Beleșu, 
V. Babeșu și losiju Gali pentru Aradă ; FU. Musta, 
George Serbu și Alex. Mocioni pentru Caransebeșă.

Ședința proximă se va țină mâne la 11 âre a. m. 
despre care vă voiu raporta mai multe.

De sâră la 6 âre să ține o conferință în seminariulă 
Andreiană, la care voră lua parte mulțl membri congre- 
suali.

Sibiiu, 24 Iuniu 1886.
Ședința a V. a congresului se deschide la 11 âre 

a. m. — După resolvarea unoră exibite de mică im
portanță vine la ordinea cailei raportulă comisiunei fi
nanciare. Raportorulă E. Brote face arătare prea vener 
Congresă, că comisiunea nu pote aduce nici ună con
dusă, de ore-ce consistoriulă metropolitană n’a pusă încă 
la disposițiunea comisiunei mai multe socoteli, în lipsa 
cărora comisiunea nu se pâte pronunța asupra raportu
lui consistoriului metropolitană. Deci, vădându-se silită 
a-șî sista deocamdată activitatea, face propunerea, ca 
vener. consistoriu metrop. să fiă invitată a pune la dis- 
posiția sa câtă mai curândă amintitele acte.

C. Brediceană propune acâsta cestiune să se amâne 
până la ședința proximă. Propunerea acâsta cade și se 
primesce a comisiunei financiare.

FOILETON U.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Intr’unu modă ncobicinuită se distinse în decur- 
sulă luptei unii tânără conducătorii dușmană, carele se 
deosebia de cei de prin prejurulă seu prin podobele, 
ce Ie purta pe capă, și prin mantaua sa de piele de 
capră. Gâtulă, brațele și piciârclc lui erau acoperite 
cu inele de alamă, așa încâtă aceste părți cu greu ar 
fi putută fi rănite. Elă se apropia de repețite ori de 
flotilă până la o distanță de 50 metri, porunci celoră 
dece omeni ai săi se pusce și apoi făcu cu vasulă său 
o întorsătură așa de dibace, încâtă Vangvana în za- 
dară își descărcară armele asupra lui și asupra acelora, 
cari îlă însoțiau. In sfârșită Manva Sera isbuti să lo- 
vescă pe vitezulu conducătoră cu ună glonță tocmai 
în șoldă. Cclă rănită își legă în fața dușmaniloră săi 
rana cu o bucată de stofă și apoi se retrase cu atâta 
ținisce și cu atâtă sânge rece, încâtă storse admi- 
rațiunea călătoriloră noștri.

Lupta, care durase mai multe ciasuri, începu a 
se apropia de sfârșită. Sălbaticii se retraseră și Stanley 
putu acum să dea celoră răniți îngrijirea de lipsă. 
Lupta acesta era a trei-deci și una, și de bună semă, 

decă s’ar fi mai întâmplată ancă vre-o câte-va ca 
acesta, n’ar fi mai putută scăpa nici unulă din călă
torii noștri din aceste ținuturi așa de neospitale.

Urmându’și navigatorii noștri mai departe călă
toria loră, dintr’odată începu a bate ună ventă pu
ternică, care ținu mai multă vreme. Luntrile se aflau 
într’o situațiuno forte primejdiosă, de 6re-ce valurile 
rîulul se făceau din ce în ce totă mai mari si maiJ 
neliniștite.

Adese-ori chipurile formate în aeră în urma res- 
frângerei radeloră cădute asupra undeloră uriașului 
Livingstone i făceau pe călătorii noștri să se înspăi
mânte. Pelicanii și gâscele sălbatice apăreau ca nisce 
ostași gata de luptă, ună crocodilă fu socotită de 
luntre etc. •—

Din 16 Februariu espediția începu a duce din 
nou lipsă de cele trebuinciose pentru traiu. „Indigenii", 
scrie Stanley, „se arătau așa de dușmănoși, încâtă fie
care trebuia să se întrebe cu îngrijire: De unde vomă 
căpăta lucrurile de mâncare trebuinciose?.... Ce ne 
vomă face noi pe acestă fluviu atâtă de grozavă ?"

Mai trecură âncă două (iile. Sălbaticii nu le pu
seră călătoriloră nici o piedecă, dar nici nu voiră a 
le da nici ună ajutoră, așa încâtă aceștia erau amenin
țați de fomete în modulă celu mai seriosu. Decă nu 
voiau să moră de fome, trebuiau să’șî ia din nou inima 

în dinți și să-i facă cu sila pe indigeni a le da aceea, 
ce nu voiau să le dea de bună voiă.

După-ce mai făcură âncă o zadarnică încercaro 
de a se pune în înțelegere cu nisce pescari, chinuiții 
noștri călători se opriră în 19 Februariu la o insulă, 
care se afla față în față cu unu satu. Abia începură 
să’șî facă o tabără ca de obiceiu, și iată canoelc indi- 
geniloru se și îndreptară spre dânșii.

Câtă de mare fii bucuria biețiloră călători, câtă 
de tare se încăldiră inimile loră, când vădură, că cei 
ce se apropiau, nu erau dușmani, ci dimpotrivă pri
miră daruri și încheiată cu dânșii cliiară și frățiă de 
sânge! Indigenii se întârseră înapoi și apoi veniră din 
nou, aducândă pe sema prietiniloră noștri cu Jîmbelșu- 
gare banane, fructe de pisangă, făină, porumbă, rnustă 
de palmi, purcel, capre, oi, pesci și altele.

Și de astă-dată A-tot-puterniculă purtase grijă de 
călătorii noștri, și de astă-dată elă le veni întru ajutoră, 
când năcazulă și desnădăjduirea erau mai mari. Pentru 
aceea cu toții îi. aduseră cea mai ferbinte mulțumire, 
cu toții își arătară recunoscința loră pentru părintesca 
lui purtare de grijă.

La bunii și ospitalii Bvena — așa se numiau 
acești indigeni — rămasără călătorii noștri până în 21 
Februariu. La plecare bunii indigeni îi întovărășiră o
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La propunerea raportorului com, verif. R. Patița. 
se verifică Dr. A. Todea pentru cerculă Abrudului; ac
tele electorale din cerculă Belă aflându-să nevalide și 
fârte defectuâse se anulâză alegerea și se dispune altă 
nouă; pentru cerculă Halmagiului să verifică Theod. Pop 
ca deputată congresuală.

Urmâză la ordinea 4’lei raportulă comisiunei bise- 
ricescl Raportoră: Theodoră Fâșie. Înainte de desbatere 
cetesce secr. episcop. Ignație Pop raportulă senat, bise- 
ricescă, care e fârte bogată în date statistice relative la 
întrâga nâstră mișcare bisericescă socială. Raportorulă 
Fâșie grupândă întregă raportulă în mai multe capitule 
recomandă, să se ea spre sciință, [insoțindu-le de mici 
propuneri amelioratâre, carî‘ să și primescă. La acelă 
punct ală raportului unde se amintessce starea ano- 
mală a moraliștiloră în seminarele nâstre, cu privire 
la care să exprima dorința din tâte părțile, ca să se 
vădă câtă mai curând cassată acâstă anomaliă, obser- 
văză V. Babeșă într’ună discursă mai lungă, că ajuto- 
riulă de stată s’ară fi putută întrebuința fârte nimerita 
spre subvenționarea aceloră preoți, ale căroră parochii 
nu suntă în stare a-i dota în modă corespundătoră ca- 
lificațiunei loră și osteneleloră împreunate cu câștigarea 
acelei calificațiuni, esprimându-și credința că dâcă s’ar 
fi întrebuințată in modulă acesta, dâră nici nu l’ar fi 
luată statulă să ’l administreze elă însuși. 0 părere de 
altcumă vechiă.

Conferința ținută eri n’a luată nici ună condusă 
cu tâte că a durată 2 6re. Pa asfa^I publicată alta.» 

n. v.

După declararea rSsboiului vamală.
Este aprâpe o lună de dile de când nu mai avemă 

convențiă comercială cu statulă vecină România. De 
atunci Transilvăneniloră, cari suntă nemijlocită loviți prin 
neisbutirea convenției, li se facă felă de felă de pro
misiuni din partea ministrului, în faptă însă nici o îmbună
tățire. Și ajutoră reală, cu greu se pâte da. S’a bu- 
cinată de atâtea ori, că la Brașovă are să vină ună 
milionă de floreni, ca să ajute pe meseriași. Vorbe 
gâle. Vreau să amețâscă lumea. Să presupunemă, că 
ar fi undeva chiar ună milionă de floreni și că acela 
înti’adevără s’ar trimite la Brașovă, ore cine și cum l’ar 
manipula? Să presupunemă că se și manipulâză bine 
Ei bine, e constatată că, în multă două luni de 4ile> 
aduni aici în Brașovă marfă de peste ună milionă. 
Unde să se vândă? Dăcă nu se vinde, ce să facă 
măestri după aceea?

pilele acestea a fostă aici secretarulă ministerială 
Nămeții și ună directoră de Bancă din Pesta, Korăfeld, 
ca să se informeze, cum s’ar pută ridica o hală pentru 
vândarea și cumpărarea articoliloră ardelenesc!. Trans- 
firă că hala se va ridica în Budapesta! Deschideți-ne 
granița, a cjisă secretarului ună măestru, altcum ne 
topimă 1

£tă urmările funeste ivite pănă acum în Brașovă: 
Măestri și-au dimisiunată pe sodali. Fârte puțini potă 
să mai lucre câte ceva. Mulți măestri și sodali au emi
grată și emigrăză în România, unde au prospecte de 
câștigă, cei rămași acasă bată ușile din casă în casă, 
cerândă lucru, cerândă ajutoră ca să nu mâră de fâme. 
Ți se rupe inima de milă, când îi autji tânguindu-se în 
modă desperată: Domnule, dați-ne de lucru ceva, dați-ne 
ajutoră, că murimă de fâme, astădi mai avemă hainele 
de pe noi, să le punemă și pe acestea zălogă pentru 
doi, trei floreni, mai trăimă câte-va dile, dăr ce să fa- 
cemă după aceea? Altă dovadă de meseriă este, că so

bucată de locu, și apoi despărțindu-se le doriră călă
toria cea mai fericită.

Dorința acesta nu se îndeplini, căci în curendă 
luptele se începură din nou. Puscile indigeniloru ră
sunau, ori și unde navigatorii noștri se apropiau de ei. 
Indrăsnela, seu, mai bine disu, obrăznicia loru de multe 
ori era ceva de necredută. Intr’unu rendu unu singură 
vasu numai cu patru omeni îndrăsni a ataca flotila 
întregă.

Peste nâpte călătorii noștri rămâneau în insule 
nelocuite, cele mai multe câtă se pote de frumâse.

In 24 ajunseră ei la ună locă, unde rîulă are o 
lățime așa de mare, încâtă se asemănă mai multă cu 
ună Iacă. Vapârele cele, mai mari ar fi putută pluti 
aici fără nici o grijă. Estinsa suprafață a rîului era 
sămănată cu ostrove frumose, acoperite cu verdeță. 
Pe lângă țermurii acestora ostrove, printre trestia și 
printre erba cea înaltă se strecura flotila înainte, de 
6re-ce aicea era mai sigură, că nu va fi observată și 
atacată de sălbatici. Mai bine prefereau călătorii noștri 
să se lupte cu hipopotamii, decâtă cu nisce omeni răi 
la inimă. Prin insule se aflau în mare mulțime fla- 
mingi, pelicani, berze, cocori, dihori și multe alte 
animale.

Din erba, ce cresce pe acele insule cu multă îm- 
belșugare, se scâte sare.

cietatea (țehul) cismariloră de aici, care are ună ca
pitală de 17,000 floreni, au hotărîtă să desființeze so
cietatea, să împartă banii (unulă ar căpăta cam 50 fl.) 
ca să pâtă trăi!

Măestrii și lumea camercială de aici suntă de pă
rere că, fără convențiă cu România, tâtă partea Tran
silvaniei, mărginașă cu țăra românâscă, va fi adusă la 
sapă de lemnă. Paguba cea mai mare voră suferî-o 
meșterii, cari trăiau numai din România.

Promisiunile, că marfa ardelănă va avă trecere în 
Bulgaria și Serbia, n’au nici ună credăment.ă. Pentru 
că aici e lucru cunoscută că Bulgarulă e mulțămită cu 
fârte puțină, elă pănă și căciula și-o lasă moștenire din 
copilă în copilă, încâtă nu arareori nepotulă pârtă că
ciula moșu-său. Moșulă.

O rectificare.
Bucuresci, 12 (24) Iuniu 1886.

Domnule Redactară! După foile din Viena a’ți re
produsă și d-vâstră soirea despre sinuciderea tânărului 
medicinistă Silviu Mănărădană, punândă ca causă a si- 
nuciderei „lipsa de mijlâce*.

Veți înțelege, Domnule Redactară, că ună părinte 
nu pâte să îndure durere mai mare dâcâtă mârtea uni
cului fiu. Durerea acâsta este deja destulă de mărită 
prin felulă morței, credă că nu mai este necesară să fie 
amărîte cailele acestui părinte și prin neadeverulă, că fiulă 
său s’a împușcată din lipsa de mijlâce. Băiatulă căpăta 
pe fiecare lună cu cea mai mare regularitate o sumă care 
era de ajunsă pentru ca să pâtă trăi omenesce și să-și 
vecjă de studiu. Elă primea cu multă mai multă, aprâpe 
îndoită, câtă amă avută mulți din noi, cari amă studiată 
în străinătate. Afară de aceea băiatulă avea în Viena 
pe unchiulă său, ună frate ală mamei sale, care es'e 
funcționară, și în casă de trebuință de sigură că l’ar fi 
ajutată.

Cine scie însă în ce societate a ajunsă nefericitulă 
tânără de 18—19 ani? De mortuis nihil nisi bene. Prin 
urmare eu nu voiu scruta aci căușele sinuciderei lui, 
potă însă să asigură pe oricine, că am vădită cu ochii 
mei recepisele prin cari a trimisă tatălă numitului tânără, 
la finea lunei Maiu și la începutulă lui Iuniu, cu totulă 
89 floreni v. a. și i-a scrisă să-lă încunosciințeze când 
va termina cu examenele, ca să-i trimită bani de drumu 
pentru ca să vină acasă.

Ore pâte fi bănuită, că nu a îngrijită de fiulă său 
ună tată, care îlă trimite cu cheltueli mari în Viena pe 
câtă vreme în Bucureșci este facultate de medicină? Bie- 
tulă tată jertfea bucurosă în sperarea, că fiulă său când 
va veni ca doctoră din Viena are să fiă mai văzută ca 
cei din țâră. Și ce a trebuită să-i vâdă ochii?

Vă rogă, Domnule Redactară, binevoiți a publica 
acâstă rectificare în colânele iubitei nâstre «Gazete".

Primiji asigurarea stimei ce vă conservă.
Ștefană Popă.

Mulțămită, publică.
(Fine.) 

Budapesta, 5 Iuniu 1886.
Coleclante Ioană Nichita, advocată, Zilahă, dela 

d-nii: Ioană Nichita 2 fl., Ioană Maniu 1 fl., Alesandru 
Orțiană 1 fl., Alesandru Dragoșă 1 fl. — Suma 5 fl.

Galactionă Șagău, protopopă, 3 fl., Andreiu Cosma 
1 fl., Floriană Cociană 2 fl., Ioană Belesiu 3fl.,Nicolau 
Șandor de Vist 5 fl., Alesandru Crăciunescu 2 fl.

Colectante Pahomie Avramescu, Teregova, dela 
d nele : Emilia Bordană 1 fl., Sofia Bondocă 1 fl., d-nii: 
Nicolae Machiată 1 fl., Iosifă Cotocă 1 fl., Vasilie Jivan

In 27 rîulă își luă erăși forma sa de maî’nainte. 
Lățimea lui era aici cam de vre-o 6 Va chilometri. 
Furișatulu pe lângă insule și prin canale nu mai era 
cu putință.

Ajungendă Ia țera Ciumbiri, călătorii noștri nici 
nu mai trebuiră să se ascundă, de 6re-ce locuitorii de 
aici îi întâmpinară cu prieteniă și le aduseră mai multe 
lucruri de mâncare. Ba, ce e mai multă, însuși regele 
acestei țări veni ca să’lu visiteze pe Stanley, și’lă învită 
să rămână vre-o câte-va dile în sătulă său.

Stanley dete ascultare acestei învitări, și câtă 
vreme rămase la regele, care-i oferise găzduire cu 
atâta bunăvoință, avă prilegiu să observe mai multe 
lucruri interesante. Regele era ună omă cam de vre-o 
cinci-deci de ani, și după cum se părea, de o fire câtă 
se pâte de blândă. In capă purta elă o pălăria înaltă 
de forma unui cilindru, făcută din fibre de palmi, eră 
peste umără era încinsă cu curea, de care aterna o 
sabia în forma unei seceri. La spate avea ca podobă 
o codă părosă de elefantă, care ajungea până peste 
umără. Elă își lua mereu tăbacă de nașă dintr’o câjă 
de bostană și fuma dintr’o pipă, pe care, după ce 
trăgea din ca câte-va fumuri, o da pe rendă număro- 
șiloră săi fii.

(Va urma.) 

1 fl., Georgiu Grosavescu 3 fl., Bosiciu 1 fl., Bercsân 
Cornel 1 fl., Blaschitz Sândor 1 fl., Iosifă Ionescu 1 fl. 
Nicolae Tersiu 1 fl., Isacă Rădulescu 1 fl., Ștefană Sto- 
lojescu 1 fl., Ștefană Drăghiciu 1 fl., Kuresko Pâter 1 fl. 
fancu Cârpană 1 fl., Petru Pepa 1 fl., George Pepa 1 fl., 
B. Bona 60 cr., Ioană Grozavescu 1 fl., Lâzâr Weil 50 
cr., Herman Heck 1 fl., Iuliu Martineseu 1 fl., Ioană 
Bumbăcilă 1 fl., Maria Romană 1 fl., Savu Grozavescu 
1 fl., R. B. 1 fl., Ilie Radu 1 fl. — Suma 29 fl. 10 cr.

George Târnoveanu, notară, Urișulă-inferioră, 5 fl.
Suma 182 fl. 95 cr.

Venitulă din loco 17 fl. 90. cr.
resultă 200 fl. 85 cr. venită curată.

Acei P. T. Domni, cari mai au încă listele, să bine- 
voâscă a ni le retrimite în timpulă celă mai scurtă — 
cu ori ce resultată — ca să putemă încheia socotelile 
deplină și publica și resultatulă acelora.

Budapesta la 5 Iuniu 1886.
Pentru comitetulă aranjatoră:

Dr. Emilă cav. de Puscariu Georgiu Șandoră. 
preș, comit. secretară.

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

PESTA, 26 Iuniu. — Tractatulu de co- 
merciu cu Francia s’a subscrisă eri.

LONDRA, 26 Iuniu. — Parlamentul^ s’a 
închișii printr’ună discursu ală tronului.

SOFIA, 26 Iuniu. — Adresa guvernului la 
discursulă tronului, care e de cuprinsă favora
bilă, s’a primită definitivă cu tâte contra două 
voturi.

BUCURESCÎ, 26 Iuniu. — In cameră a 
declarată ministrulă Brătianu în privința con- 
vențiunei consulare cu Germania, că guvernulu 
din causa lămurirei unoră puncte, trebue să în
căpu întrevorbiri cu guvernulu germană, că 6re 
convențiunea să o supună desbaterii parlamentare 
încă în cursulă sesiunei acesteia. Despre acăsta 
ministru-președinte se va esprima în timpă de 
trei (Țile.

DIVERSE.
0 aventură a răposatului rege alu Bavariei. — 

Se citesce în «Tribuna din Geneva» dela 16 Ianuarie: 
«Acumă câțî-va ani la Lucerna, întro 4’ de Iulie, ună 
străină ca de vr’o 30 ani, îmbrăcată fără deosebire de 
ceilalți âmenl, și avândă în mână o valiză, ceru o ca
meră la unulă din principalele oteluri. Chelnerii ote
lului abia băgându-lă în sâmă, ca pe toți aceia, cari nu 
să prestată cu o suită numerâsă, abia să îndurară ai da 
o cameră la catulă ală treilea.

Străinulă depuse bagagiulă și punându-să intr’o 
barcă, se duse să viziteze pe maestrulă Vagneră, care 
poseda o vilă în cealaltă parte a lacului. Săra âmenii 
otelului vă4ură pe străină intorcându-se și cerândă cu 
sfială o supă, i se răspunse că nu se putâu deranja 
bucătarii pentru atâta lucru și elă fu silită a să mul
țumi cu ună picioră de pui pe care abia se înduplecară 
a ilă da. După acâstă slabă mâncare necunoscutulă se 
retrase in camera sa.

A doua 4i mare emoțiune în otelă, marele șambe- 
lană ală m. s. regelui Bavariei venise să-șî caute stă- 
pânulă. I să respunse, că regele nu trăsese la acelă otelă. 
Șambelanulă însă, asigură, că regele din contra trebue 
să fie în otelă. 1 să aduse registrulă de călători și prin
tre iscălituri elă recunoscu pe aceea a regelui Ludovică, 
care să iscălise cu unulă din numele sale. Era chiară 
călătorulă necunoscută pe care omenii otelului îlă sui
seră pe la ală 3 cată și pe care îlă socotiseră nevred
nică de a mânca o supă. Patronnlă otelului își smulse 
puținulă pără ce-i mai rămăsese pe capă, au4indă aceste 
lucruri.

Ceea-ce este de observată în acâstă împrejurare, 
este, că regele Lodovică suferise fără să se turbure 
câtuși de puțină pentru purtarea puțină delicată a chel- 
neriloră.

Bibliografiă.
A eșită de sub presă și se pâte comanda la tipo

grafia Alexi in Brașovă. Cura naturală, sâu Metodulu 
curei cu apă rece de Grigorie T. Miculesculă. 8°, 79 
pagini. Prețulă 80 cruceri de exemplară. Apa rece și 
limpede de izvoră, dela ună timpă încăce a începută 
a ocupa din ce in ce tată mai multă terenă intru tă
măduirea cea mai naturală a eeloră mai diferite maladii 
dintre care unele chiar reputate de necurabile pănă 
acumă. Stabilimentele de cură cu apă rece să inmul- 
țescă pc 4> ce merge și prospereză, căci în adevără, 
toți câți au încercată acestă metodă s’au convinsă des
pre eficacitatea lui Resultatele, une-orl chiar miracu- 
lâse, care să dobândescă la asemenea stabilimente, să 
potă ajunge cu aceeși siguranță, der cu mai puține spese, 
amă putea 4>ce aprâpe grătuită de fie cine a casă la 
sine, dâcă scie cum trebue să-și intocmâscă lucrulă. 
Cărticica aici anunțată ne învață întrâga procedură și 
ne pune deci în stare a ne folosi de tâte binefacerile 
tratamentului cu apă rece.

Editară : Iacobă Muresiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Uursulu la bursa de Viena
din 25 Iunie st. n. 1886.

Bursa de Buenresci.

Rentă de aură 4°/o • • • 106 20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 80 
Imprumutulă căiloră ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 25 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120.50 

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................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........................100.—
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 121.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90
Renta de hărtiă austriacă 85.20
Renta de arg. austr. . . 85.85
Renta de aură austr. . . 117 —
Losurile din 1860 . . . 139 20

Cota oficială dela 12 Iunie st. v. 1886.
Gump. vând.

Acțiunile băncel austro- 
ungare ........................ 870 —

Act. băncel de credită ung. 285.75
Act. băncel de credită austr. 279.10 
Ărgintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.99*/2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.99 
Londra 10 Livres sterlinge 125.15

Renta română (5°0). . 92Va
Renta rom. amort. (5°/0) . 950a

» convert. (60/0) - 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31‘/a
Credit fonc. rural (7°/o) ■ • 1057a

„ „ (5°/0) . 88—
» » urban (7°/0) . . 101

> (6%) • 93-
» . ’ (5°/o) ■ - 84—

931/*
967.
88—
33— 

1067.
887.

1027a
94—
85—

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

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 8/<
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

15.7.
2.05

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.56 Vend. 8.60
Argint românesc................. . » 8.50 > 8.60
Napoleon-d’orI..................... . » 9.95 . 10.00
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.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Subsemnatulu încunosciințeză pe Onor, pu
blică că a deschisu unu

a e e e 
ti Adresele ne rugămft a ni se trimite esactu arătându - se 

și posta ultimă.

unde se voru esecuta totti felulu de fotografii în 
modulă celtî mai nou artistică, cu prețurile cele 
mai eltine. și se rogă pentru binevoitorul^ spri
jină prin o câtă mai numerdsă clientelă.

Cu deosebită stimă

BJichael Knapp.
s e e

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ ș£se luni .......................................... 6 fl. —
,, unu anu........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șdse luni .... . ... 20 H

,, unu. anu .... . ... 40 H

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei/*

MersulU trenurilorU
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradiî-Budapesta a calei ferate orientale (le stata reg. ung.

Predealii-Budapesta

Trenă 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus

Bucuresci

Predealu

Timișă

Brașovă
Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișdra

Elisahetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiuști
Aiudă

IJVințulă de susă
Uiâraj 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Giucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare 
P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

(
(

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

Viena 3.00

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 
12 17 
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

— 10.37
— 1.45
— 5.34
— 10.05
— 10.50
8.50| 6.05

8.22
10.30

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

Budapesta—3>redeală

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibut

Trenă 
de 

persăne

Trenă 
omnibus

Viena — -1— I
1

—
Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 — 1

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 •
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clușiu 10.01 __ 5.05 6.43
10.26 — — 7.03 —

Apahida 10.52 — — 7.26 —
Ghiriș 12.37 — — 8.51 —
Cncerdea 1 36

1.48
— ““ 9.31

9.43
Uiora 1.57 — — 9.51 —
Vințulă de susă 2.06 — — 9.58 —
Aiudă 2.46 — — 10.24 —
Teinștt 3.01 — — 10.44 ...

Crăciunelă 3.45 — — 11.28
Blașă 4.06 — — 11.44 —
Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa mic 5.05 — — 12.36 —
Mediașă — — 1.22 6.01
Elisahetopole — •— — 1.56 6.40
Sigișfea — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 ,11.37
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovfi
Timișă

— — — 7.14 1.09
1.50— — -— —

— — — — 2.48

Predealu

Bucuresci

__ — 3.23
___ — — 4.56

9.40

Teiuștk- Aradă-Budapest& Budapesta-Aradft-Teiușft

Trenă 
omnibus

Trenu. 
omnibus

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

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

Teiwșft 
Alba-Iulia 
Vințulii de 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
Aradft
Szolnok

joșii

Budapesta
Viena

11.09
11.46
12.20
12.52
1.19
1.48
2 35
3.04
3.36
3.50
4.25
5.09
5.56
6.18“
6.57
7.12
7.27
7.56
8.10
2.39
3.16

6.50

6.14
6.30
6.47
7.17
7.32

3.56
4.27
4.53
5.19
5.41
6.08

6.39
7.04
7.29
7.41
8.12
8.49

' 9.29
9.49

10.23
10.37
10.52
11.18
11.32
4.53
5.10

8.(6 |

6,05

Viena
Budapesta
Szoluok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conoptt 
Bârzova 
Soborșin 
Zam.
Gurasada 
Ilia
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulii de joșii 
Alba-Iulia 
Teflrașft

(
(

11.00
8.05

11.02
11.12
3.37
4.13
4.38
4.51
5.10
5.38
5.57
6.42

7.14
7.43
8.01
8.21
8.47
9.05

10.10
10.34
11.04
11.19
12.05

8.00
11.40

12.00
5.25
619

6.46
7.00
7.23
7.51
8.10
5.58
9.28
9.56

10.17
10.38
11.05
11.23
12.24
12.53

1.22
1.40
2.24

AradA-TiniIș^ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă 
omnibns

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persdna

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Aradft 6.00 8.18 SfimerJa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegil — 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
TSanișdra 8.42 — 10.09 PetroșeuM — 4.04 6.39

Tlmișdra-Aradik PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Tsmiș6ra 6.02 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Grivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegii 9.31 12.17 —

- Aradulil nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Slmeria 10.53 1.35 —


