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Nou abonamenlu
la

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

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulft Abonamentului:» ■
Pentru Anstro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
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Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomande 
a însemna pe cupontt numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voră abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovti, 16 Iunie 1886.
Cu finele anului acestuia școlarii amu pri

mită din diferite părți dări de sdmă despre esa- 
menele ținute la scblele ndstre românesc! rurale 
și urbane. Din aceste dări de s^mă amu vă
zută cu bucuriă, că învățătorii și institutorii își 
dau t6te silințele a corespunde grelei loru che
mări, împăcândă și pretențiunile culturei nâstre 
naționale și pretențiunile esagerate și nechibzuite 
ale stăpânirei unguresc!, ca astfelu acăsta să nu 
mai pătă pune bețe ’n r6te prin organele ei de 
inspecțiune școlare, împedecându scălele năstre 
în funcționarea loru regulată, dăcă regulată 
să p6te numi o stare de lucruri ca cea care ni 
s’a creată pe tăremulă instrucțiunii.

Cu tăte acestea, adversarii noștri, cari și-au 
făcută din patriotismulă loră falsă ună calu de 
bătaiă și cărora le-a intrată în capă, că ei suntă 
chemați să „civiliseze44 Orientulă și civilisându-lă 
să-lă „maghiariseze44, nu suntă mulțămiți nici 
cu jertfele ce le aducemă în detrimentulă cul
turei ndstre românesc!. Din nenumărate locuri 
primimă plângeri, că „patrioții44 își sfărîmă ca- 
pulă, se sbuciumă în drăpta și ’n stânga, ca să 
pună în comune curată românesc!, în fața sc6- 
leloră românesc! scăle de stată unguresc!, ca 
astfelu să ne omăre scălele năstre. Prin ame
nințări și terorisări, prin șicane de totă felulă, 
prin constrîngerea Româniloră d’a contribui cu 
bani și la susținerea scăleloră de stată ungu
resc!, silescă pe părinți a’ș! trimite copii la 
aceste scăle.

Adversarii noștri nu suntă mulțămiți că în
vățătorii și institutorii noștri, contrară principie- 
loră pedagogice, de care nici ideă n’au nici mi- 
nistrulă instrucțiunii, nici organele sale de in
specțiune și în genere nici „patrioții44, chinuescă 
pe bieții copii cu limba ungurăscă ce trebuescă 
să o predea paralelă cu limba românăscă, ci ară 
vrea ca copil ulă când ese din scălă să fiă Ma
ghiară din crescetă pănă’n tălpi.

Și nici nu păte fi altulă scopulă acestoră 
sbuciumări „patriotice*4 decâtu maghiarisarea, când 
pe lângă aceea că instrucțiunea în scălele năstre 
se face după o lege de instrucțiune din cele mai 
nefaste, nentemeiată pe principiile pedagogice, ni 
se ceră încă mereu jertfe și ni se amenință esis- 
tența scăleloră năstre.

Și născocitorulă ministru-ordonanță a aflată 
și mijloculă d’a-i susținea totă noi și scălele de 
stată, menite a săpa la temelia scăleloră năstre 
românesc!. Așa pretinde, ca membrii și corpora- 
țiunile unei confesiuni, cari nu contribue cu ni- 
micu la susținerea unei scăle confesionale, pre
cum și aceia cari locuescă în afară, să con

tribue pentru susținerea scălei de stată. Și încă 
să o susțină pentru două-trei familii de func
ționari unguresc! în comune curată românesc! 
său românesci-săsesci.

Dăcă ministrulă in; trucțiunei ar fi ună mi
nistru dreptă, chiar acctiă disposițiune a sa ar 
fi trebuită să o ia tocmai pentru scălele confe
sionale, în care destulă limbă maghiară se pro
pune. Dăr intențiunea ministrului e îndoită de 
rea: pe deoparte lovesceîn scălele năstre, pe de 
alta totă pe hoții de păgubași, adecă pe noi, ne 
pune să ’i susțineam scălele de maghiarisare.

E într’adevără o apucătură șirătă. Elu scie 
bine că visteria statului e gălă pușcă, că nu’și 
mai păte plăti nici învățătorii scăleloru de stată 
unguresci, precumă se plângău în dilele acestea 
câțiva învățători unguresci într’o făiă din Clușiu. 
Prin urmare de ce nu le-ar lua Nemaghiariloră 
și pielea după ei, căci pielea le-a mai rămasă 
în urma dăriloră celoră grele, ca să’și pătă duce 
la îndeplinire planulă său de maghiarisare ?

Isbuti-voră adversarii noștri cu aceste apu
cături ? Convingerea năstră e că nu. Voră is- 
buti să-și ridice scăle de stată, niciodată însă să 
ne desnaționaliseze. Cu destituiri de învățători 
români, cu ridicări de scăle de stată, cu impu
nere de dări Româniloră, ca să susțină aceste 
scăle, voră contribui din contră la întărirea sim- 
țăminteloră românesc!, părinții voră căuta să dea 
copiiloră loră crescere adevărată românăscă, fe- 
rindu-i de falsulă patriotismă, după care „numai 
Maghiarulă e patriotă44. învățătorii și institu
torii facă-și datoria ca și pănă acum și, dăcă și 
autoritățile năstre școlare voră desvolta mai 
multă energia, uneltirile și planurile adversariloră 
noștri voră cădă în baltă.

Vomă fi nu-i vorbă multă împedecați în 
desvoltarea năstră culturală și națională, dăr 
vomă merge, deși încetă, mereu înainte. E 
peste putință să nu ajungă odată cei ce ne caută 
nodă în papură și pete în săre la convingerea, 
că uneltirile loră le aducă loru înșiși celă mai 
mare rău. Luptândă ei în contra desvoltării 
năstre, își împedecă ei înșiși propria loră des- 
voltare. Și cu atâtă mai mare le va fi desamă- 
girea ilusiuniloră loru nerealisabile, cu atâtă mai 
mare căința de relele ce ni le facă, cu câtă 
obosiți de lupta loră dușmănăsă și vătămătăre 
nouă, loră și patriei năstre comune, cu câtă ne 
voră vedă că nu dămă cu ună pasă îndărătă din 
fața atitudinei loră dușmănăse, ci că progresăm ă 
învingendă tăte greutățile, spre binele nostru 
ală tuturora.

convenția. Nici nu are nevoiă România să încheiă con
venția cu Germania, pentru că Românii n’au naționali 
acolo. Prin acâsfă convenția Germania devine stăpână 
pe țâră, ale cărei interese suntă sacrificate prin acestă 
convențiune. „Dăcă vreți să rămâneți Români, faceți 
acte bărbătescl, căci numai când se va sci, că sunteți 
hotărîți a trece dela vorbe la fapte, numai atunci veți 
scăpa.44 (Aplause îndelungate.)

După aceea se sue la tribună în sgomotose aplause 
d-lă Al. Lahovari, care dice, că convenția stabilesce în 
România jurisdicțiune și tribunale streine, care voră fi 
aplicate chiar și Româniloră. »Au mai fostă puteri 
streine cari au preponderată în acâstă țeră: Rusia de 
esetnplu, care, pe lângă multe rele, ne-a făcută și multă 
bine. Ei bine, acestă puternică stată disese că regula- 
mentulă crganică"’nu va pute fi schimbată fără consim- 
țământulă Țarului, Atunci nu avâmă nici miniștri ple
nipotențiari, nici armată, nici fortificațiuni; nu avâmă 
nici Parlamentă compusă din omeni cu carte, ci nisee 
boeri ruginiți, cari aveau de conducătoră numai conștiința 
loră. Acești boeri, deși aveau în fața loră pe puter- 
niculă autocrată ală Rusiei și la apatele loră Siberia, 
totuși se duseră la Domnă și îi diseră: >Măria Ta, ești 
Română ca noi, și nu poți lăsa ca Țâra să fiă umilită !« 
(Aplause frenetice.) Atjl însă, vedemă pe omeni, cari 
totă mai cutează a se numi liberali, subscriindă acestă 
actă de umilire și de anexiune a țării. (Lungi și repe
tate aplause isbucneseă în totă sala.)

După aceea vorbi d-lă J°. Grădișteanu, care e 
primită cu salve de aplause. D-sa dlice, că aci e ces- 
tiune de esistență națională. In vechime chiar și nu 
s’a impusă țării o astfelă de umilire. Când Domnulă 
Română Vlad V a încheiată ună tratată cu Turcia, elă 
a pusă ună articulă în] care se prevedea că, în nici ună 
casă, Românii nu puteau fi judecați după legile turcești. 
Adi sub ună rege de viță înaltă, se hotărășce ca jude
cători streini să judece pe Români în țâra loră. Prin 
protocolulă anecsată la convențiă se lasă ca în România 
să se propage în scoli streine, necontrolate de nimeni, 
ura îh contraj Româniloră, se dă drepturi Evreiloră, 
Evreii potă deveni consuli, Evreii potă judeca pe Ro
mâni. Colonisarea României cu Germania, în contra 
căreia s’a luptată neîntreruptă, acum va deveni faptă 
îndeplinită. Mirabeau vorbindă despre clericali plicea : 
„Clencaiismulă, iacă dușmanulă!“ Eu vă dică: ,,Ger- 
manulă, iacă dușmanulă!44 (Tunete de aplause.) Arată, 
cetindu din Liszt și Frary, tendința Germaniloră de a 
năvăli în România; convenția ce se încheiă, le deschide 
porțile Termină cetindă câte-va versuri din „Măceșulă 
și florile44 de Heliadă. Afară măceșulă, ca să scape 
florile! esclamă d. Grădișteanu în mijloculă aplauseloră.

Se sue la tribună d-lă C. Marcovicî. In câte-va 
cuvinte neîncetată întrerupte de aplause, arată și d-sa 
relele convențiunei consulare cu Germania, putere mare. 
Ca să fie mare ună stată, trebue să aibă și sentimente 
mari. In Europa au predominată și Englitera și Francia; 
nici una din acestea nu a voită să ne sugrume. A 
trebuită să devină mare caliculu de Neamță ca să aibă 
astfelă de pretențiunî. (Aplause sgomotâse).

Domnulă I. Lahovari dă cetire următârei reso- 
luțiuni :

Adunarea protest&tâ cu indignațiune în contra 
unui actă de umilință și de trădare. II denunță opiniunei 
publice ca o încălcare îndrăsneță osupra drepturiloru 
naționale și independenței nostre consacrate- prin atâtea 
tratate solemne și pentru cari Românii, în cursă de 
atâtea secole, au vărsată șirâe de sânge spre a le menține 
și a le redobândi.’

In unanimitate, în strigăte de și josu guver
nului acâstă moțiune e votată.

Erau 5 6re Va- Mulți propuneau ca dela întru
nire, lumea adunată să mârgă în corpore la Cameră. 
Se răspândise vorba că deputății, în acelă momentă, 
suntă gata a vota convențiunea. Cu mare greutate, pu- 
bliculă a putută fi convinsă că nu e timpulă. Oratorii 
au fostă apoi conduși de miile de omeni pănă la d-nulă 
Dumitru Brătianu.

Tocmai în acâstă di avea să se voteze în cameră 
convenția. Guvernulă, vătjendă fierberea ce este în po-

Convenția consulară, română-germană.
Joi în 12 Iuniu s’a ținută în Bucuresci ună mare 

meetingă, convocată de oposițiunea unită, spre a pro
testa în contra încheierei convențiunei consulare cu Ger
mania. La meetingă a luată parte o atâtă de mare 
mulțime de âmenî, încâtă, după cum spune o telegramă 
din Bucuresci adresată cătră »Neue Freie Presse,» a 
trebuită să întrevină politia ca să resfabilescă comuni- 
cațiunea pe bulevardă. Tulburări nu s’au întâmplată.

Celă dinteiu oratoră fu d-lă Dumitru Brătianu, 
care fu întâmpinată cu aplause. D-sa anunță, că au ve
nită delegațiuni din diferite orașe ale României ca să 
asiste la acâstă întrunire, și că a primită telegrame de 
aderare din Focșani, din Craiova, din Turnu-Măgurele, 
din Buzău, din Brăila, din Galați, din Ploesci, din Misilă 
și din multe alte părți. In câteva cuvinte D-sa arătă 
pericululă ce amenință România prin acestă actă. În
cheierea acestei convențiuni însemnâză anecsarea la Ger
mania. »Să protestămă cu toții — esclamă oratorulă 
— și protestările năstre ca fulgerulă să străbată tote o- 
rașele, tăte satele și ca trăsnetulă să pătrundă în pala- 
tulă suveranului.44 (Aplause nesfârșite.)

Luă cuvântulă apoi d-lă G. Vernescu, care fu 
primită cu aplause. D-sa (jice, că va mulțămi publicului 
numai atunci, dăcă lucrândă bărbătesce, va face să cadă
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porii, a amânați! desbaterea și votarea convenției, deela- 
rândii, că va cere din Berlină esplicări, că cum înțelege 
Germania unele stipulațiunî din convențiă, carî au pro
dusă atâtea indignațiune în țâră.

Se dice că comercianții din BucurescI pregătescă 
ună protestă în contra acestei convențiunî.

Colori românesc!.
Sub acesttl titlu publică d. Bartha Miklos 

în „Ellenz6k“, Nr. 141, ună articulfl, care’Iu re
comandă atențiunei vestitului Banffy-pașa, fișpa- 
nulu-modelu a două comitate românescl. Prilegiu 
la .acestu articulu i-a dată maialulă miciloră 
băețl români dela scdla poporală din Bistrița. 
Reproducemă din acestă necălită articulă urmă- 
tdrele părți, la care vomă reflecta într’ună nu
măra viitoră ală f6iei nâstre:

După ce scusă pe »agerulă« fișpană ală comita
tului Bistrița-Năsăudă, că n’a fostă presentă la actulă 
întâmplată acolo, „căci de ar fi fostă presentă altmintrelea 
s’ar fi întâmplată*, și după ce pe viceșpană de ase
menea îlă scusă, căcî acesta deși a fostă în orașă, dâr 
»n’a vâdută ceea ce era de vâdută«, âr că procurorulă 
r. Lang, deși a fostă de față, »der elă este scurtă de ve
dere, nu vede nimică: dice că ministrulă de justițiă ar 
fi datoră să fiă cu atențiune asupra unoră procurori ca 
acesta. Nu vrea să vorbâscă despre căpif anulă gendar- 
meriei, căci acesta — după cum se spune — este ună 
„Sasă ultraistă“, ci se întorce asupra obiectului și dice:

„Au îmbrăcată Românii câțiva feciorașl în costumă 
> națională*, le-au legată opinci la piciăre, au atârnată 
zurgălaie (clopoțele) la curelele opinciloră, ca astfelă să 
jâce »oficiosulă“ călușeră. Acești feciorașl nu s’au mul- 
țămită cu atâta.... ci și-au legată panclici late peste 
peptă, peste spate, peste umără și peste pântece, și pan- 
clicele cele late aveau tricolorulă României. In contra 
acestui faptă statulă ungurescă are să facă replicări 
seriâse. Și ei înșiși sciau, că nu este iertată a purta 
colorile României, ba aducându-și aminte de urmările 
demonstrațiunei, stăteau la începută pe gânduri. In- 
tr’aceea însă și-au delăturată grijile. Cerceteze comanda 
militară c. r. din Sibiiu, că cine le-a delăturată grijile. 
Noi n’avemă date positive; dâr la Bistriță din gură’n 
gură se vorbesce, că câțiva ofițeri ai garnisânei de acolo 
i-ar fi asigurată pe feciorașl pentru salvas conductus. 
Faptă este, că din corpulă ofițerescă ală armatei c. r. 
au fostă de față la petrecere șese ofițeri. Sigură este 
și aceea, că ofițerii unei armate unguresc! de sine stă- 
tătâre n’ar fi putută să privâscă acâstă demonstrațiune 
îndreptată în contra coloriloră patriei sale. Și aceea 
este faptă, că musica militară c. r. din Bistriță le-a cân
tată loră gratisă cu ocasiunea acestei petreceri. Cine nu 
vede în tâte acestea o alianță, acela încă nu vede mai 
bine, decâtă d. procuroră r. Lang...

Aici nu esistă națiune românâscă. Cine afirmă că 
esistă, arate-ne. Arate-ne care este guvernulă, domni- 
torulă, constituțiunea, legile, corporațiunea, armata, ju- 
risdicțiunea și deputății națiunei sale? Unde suntă? 
Dâcă tocmai voiescă, apoi esistă rasă românâscă, este 
societate, este poporă românescă, este limbă românescă 
scâlă românâscă — dâr națiune românâscă nu este, 
nici n’a fostă, și nici nu va fi aici între Carpați. Dâcă 
nu este națiune, nu pâte să aibă nici marcă, stâgă și 
colori... Unde este națiunea aceea, ale căreia color ’’' le 
portă cu atâta bucuriă junimea de rasă română ?

Totdâuna așa vorbescă despre sine, ca și cum ar fi 
»națiune*. Ni-ar plăcâ se stămă de vorbă cu acâstă 

..națiune11. La cine să ne ’ntârcemă? Cine represintă 
comunitatea acestei națiuni? Ni-ar plăcâ să cunâscemă 
relațiunile financiare ale acestei „națiuni11, să scimă câtă 
de mari îi suntă veniturile, câtă de mari îi suntă chel- 
tuelile. cum stă cu datoriele, are deficită, făcutu-șl-au 
multe datorii ș. a. ?«

După acâsta trece autorulă articulului memorată 
la istoriă și orice găsesce în ținutulă acesta, nu întâlnesce 
însă nicăiri organismulă, urma și numele națiunei româ
nescl. pice că i-ar plăcea să citâscă istoria acestei na
țiuni, să cunoscă modulă de guvernare, desvoltarea sta
tului ei, să scie numele regiloră sâu fruntașiloră, locuința, 
cum ’șl-a administrată armata, tractatele diplomatice, le
gile. Dâcă caută tâte acestea află numai istoria Ungariei, 
principiloră Ardealului, a națiunei maghiare, săcuesci și 
săsescl: a uniunei celoră trei națiuni. Apoi continuă:1

»La ordinea dilei este astăzi, ca din Kohn să se 
facă ICun, din Friedman Bâlcâssy, din Habermann 116- 
dervăry, din Brenner să se facă Bethlen. Din Valachă încă 
s’a făcută Romană, fără de a plăti 50 cr. pentru timbru. 
N’amă avută niciodată și nici astădl nu avemă nimică 
în contra schimbării numelui... Las’ să fiă a loră acâstă 
eftină plăcere. Dâr protestămă seriosă în contra acelei 
împrejurări, că pe copiii de rasă română îi învăță în 
scâlele loră hăbăucii și superstițiunl. A vorbi despre 
națiune românâscă în acâstă patriă nu este altă prostiă, 
dâcâtă superstițiune. Purtarea aceloră colori este mai 
rea și decâtă hăbăuca de superstițiune, pentru că aceea 
este demonstrația în contra statului nostru în favorea 
unui stată vecină.

Colorile acelea suntă colorile României. Nici ună 
stată nu pote suferi, ca cetățenii săi să porte în modă 
demonstrativă colorile unui altă stată. Nici noi nu pu- 
temă să o sufenmă acâsta. Baronulă Bânffy Dezso să 
îngrijâscă, ca să li-să esplice Româniloră din Bistrița or
dinea legală esistentă:

SOIRILE DILEI.
Manevrele de tâmnă ale armatei comune, ce se voră 

face în Galiția de cătră două corpuri de armată de câte 
16,000 omeni, voră dura 18 dile. Concentrarea se va 
face la Sambor. La manevre va asista M. Sa monar- 
hulă și pâte că și prințulă de corână Rudolf.

—x—
Ni se scrie din Sânte jude, cu data 23 luniu: „Cu 

inima plină de amărăciune vină a vă aduce la cunoștință 
cumcă pe comuna nâstră Sânte-jude și pe o parte a te- 
ritorului acesteia în 22 luniu n. a. c. a bătută grin
dină tote bucatele și sămânăturile biețiloră Români, așa 
încâtă nu a rămasă nimica. Săcările, grânele de tâmnă, 
grânele de primăvâră, ovesele, precum și păpușoiulă, tote 
— tâte suntă culcate la pămentă, așa câtă nu mai este 
nădejde să mai fiă ceva. Grindina peste sămânături și 
pe stradele din sată era așa de multă, câtă nu se mai 
vedea pământulă. Vaetele bietului poporă, cu deosebire 
ale bieteloră femei și ale prunciloră nevinovați, îți rupâu 
inima. Din nenorocire nime din sată nu a fostă asigu
rată. Ar fi bine pe viitoră totă omulă să se asigure.«

—x—
Fânarulă Toth din Sibiiu a emigrată cu fumilia sa 

în România, spre a’și continua meseria sa de funii și 
sforă în Pitești.

—x—
Din Câmpia ni se scrie, că o nouă năprastă a nă

vălită peste nefericitulă poporă. O furtună violentă îm
preunată cu grindină de mărimea aluneloră a secerată 

în mare parte ogârele biețiloră țărani. Furtuna s’a ivită 
la 22 luniu din părțile Ormenișului și totă cu mai mare 
furiă a trecută prin fenațele Silivașului. Mai mare stri
căciune a făcută însă pe la Balda, Frata și împrejurime.

—x—
Ună numără de 14 postovarT și țăsălor! din Sibihi 

s’au asociată ca să formeze pentru propriele loră pro
ducte o hală de vendare.

—x—
Deputatulă Orban Balăzs, călătorindă din capitală 

spre casă, a aflată la gara din Solnocă o batistă albă 
în care erau legați 200 de galbinl. Deputatulă, numă- 
rândă suma baniloră, i-a dată șefului dela gară cu con- 
dițiunea, ca acesta să-i înapoieze proprietarului, âr dâcă 
proprietarulă nu se va afla, să’i dea ,KuIturegylet*-ului 
ardeleneștii. De atunci au trecută mai multe dile și încă 
nu s’a aflată proprietarulă. Din astă causă s’a iscată 
mare dispută asupra întrebărei, că ai cui să fiă banii ? 
Poliția orășenâscă din Solnocă dice, că i se cuvină ei, 
direcțiunea călei ferate spune însă, că ei i se cuvină, 
căci s’au aflată pe teritorulă ei. Intr’acestea pășesce ună 
(jliară din Clușiu cu „patrioticulă* sfată, ca să nu se 
mai certe atâta, ci să dea acei 200 galbinl pe sâma 
„Kulturegylet«-ului, căruia îi lasă gura apă, căci ce e 
dreptă, mulțl bani se papă cu petrecerile „kulturegyle- 
tistec.

—x—
Ună mare incendiu a fostă în Poplaca lângă Sibiiu. 

Optă case și totă atâtea șuri, ba chiar și ună omă se 
(jice că au căzută jertfă focului.

—x—
Procuratura r. a intentată procesă de pressă con

tra lui Ambrosiu Găspăr, redactorulă fdiei ungurești 
»Debreczen> din causa unoră articuli contra Archiduce- 
lui Albreclit.

—x—
Ună mare transportă de pusei a sosită din Anglia 

în România, la arsenalulă din București.
—x—

Emigrarea israelițiloru din Moldova oontinuă. Cu 
trenulă de Joi a plecată din Iași ună transportă de 54 
persâne, cjice „Lupta11. S’a regulată ca de acum înainte 
emigranții să plece de două ori pe săptâmână: Marți și 
Vineri.

—x—
>Agenția I-Iavas* este autorisată a declara, că so

sirea și presința prințului Karageorgevici în București 
n’au nici ună scopă politică.

O deslușire.
Dămu locu următdreloră deslușiri, espri- 

mându-ne satisfacțiunea ndstră, că păr. Alexandru 
Târnaveanu e cu multu mai bunu Românu de- 
câtti să împlinăscă dorințele „patrioțilortt,11 con
trare intereseloru ndstre:

G. Hodacu, 23 luniu 1886.
Stimate D-le Redactoră! Referitoră la cele publi

cate despre mine în Nr. 123 a prețuitului diară »Gazeta 
Transilvaniei11 din a. c. cu datulă Reghinulă săsescă 9 
luniu 1886, unde să afirmă, că, cu ocasiunea înmormân- 
tărei repoșatului badea Nechita Bloșiu din G. Orșova, 
consiliarulă de secțiune Iosifă Pausinger din Gurghiu 
ml-ar fi încredințată 2 telegrame de condolență dela A. 
S. Principele de coronă Rudolf spre a le face cunoscute 
publicului română pe cale (jiaristică, Vă rogă cu tâtă 
stima a da locă în colonele prețuitului diară, ce redi- 
geați, următoreloră deslușiri:

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Femeile din Ciumbiri aveau ca ornamente pentru gâtă 
nisce inele mari de alamă de o grosime cam de cinci 
până la șepte centimetri și de mai multe chilograme 
de grele. Ostașii și peste totă omenii cei tineri purtau 
părulă împletită în mai multe code. — Cu totă pur
tarea sa cea prevenitore, regele se vădit că este unu 
omu șiretă și poftitorii de lucruri străine, care ar fi 
dorită se despoie pe membri espediției de totă ce 
aveau.

Numai în 7 Martie se continuă călătoria mai de
parte. In diua următore unii dintre omenii călătorului 
nostru fură atacați într’o pădure de ună felă de șerpi 
uriași, dintre cari unulă fu observată tocmai când voia 
să sugrume pe o femeiă. Șerpelo fu omorîtă, eră fe
meia scăpată. In 9 Martie, poposindă călătorii noștri! 
într’o dumbravă mare și desă ca să dejuneze împre
ună, dintr’odată pe neașteptate se vădură atacați de 
sălbatici. După o luptă înverșunată aceștia ce e dreptă 
fură isgoniți, dară și din partea lui Stanley fuseseră 
răniți patru-spre-dece inși. Lupta acesta fu a trei-cleci 

și doua și din norocire și cea din urmă, pe care o 
avură curagioșii noștri călători cu indigenii.

Semințiile, cu care veni ceta călătâre de aici în
ainte în atingere, nu se arătară așa de sălbatice ca 
cele de până acum, și o lăsară să’și urmeze mai de
parte în bună pace drumulă ei.

Cu atâtă mai grea și mai periculosă însă să făcu 
de aici înainte navigațiunea pe marele rîu. Indigenii 
le spuseră călătoriloră noștri, că nu tocmai departe, 
Congo formeză ună șiră întregă de cataracte, care de 
care mai împunătoră și mal primejdiosu. După-cum 
se vădu în decursulă călătoriei, aceste cataracte erau 
cu totcle trci-deci și două la numără. Ele se află în
tre țările Bateke și Bakonyo. Călătorulă nostru le 
dete la tote numele de „cataractele lui Livingstone.“

„Grozavă rîu,11 scrie Stanley, „este acela, asu
pra căruia avemă să ne jeluimă de aici înainte. Elă 
nu mai este încântătorea apă, a cărei frumsețe și gran- 
diositate ne-a fermecată așa de multu, ci dimpotrivă s’a 
prefăcută într’ună uriașă rîu de munte, care se repede 
sgomotosă prin albia sa costișă; stânci de lavă voiescă 
să’lă oprescă în drumă, deluri eșite îlă împingă, când 
la dreptă, când la stânga, așa încâtă seu trebue să se în- 
ghesuiască prin văgăuni grozavă de adenci, seu să se arun
ce din terasă, în terasă formândă ună lungă șiră de cata
racte și repedișuri. Labirintulă acela de canale, sămănată 

cu sute și mii de insule frumose 'și liniștite, pădurile ace
lea singuratice, în care ne răcoriamă în fie care nâpte 
și căutamă alinare pentru nervii noștri grozavă de iri
tați , acea întindere măreță a marelui rîu spre ună 
țărmure și spre celălaltă, tote acestea s’au prefăcută 
ca prin minune într’o prăpastiă de mai multe miluri 
de lungă, prin care Livingstonulă îșl repede cu furiă 
spre înainte valurile sale spumegânde.“

Primele două cataracte, numite de indigeni, celu 
dintâiă „Copilulă11 și ală doilea „Mama“, fură trecute, 
de și nu fără greutate, cu luntrile. Ală treile cata
ractă însă, numită „Tatălă,11 întrecea în sălbătăciă pe 
tote celelalte, pe care le văduse Stanley până acum. 
Apa se repede pe ună plană de totă înclinată într’o 
veltore uriașă, aici se ridică la o înălțime de șese până 
la nouă metri, și apoi să aruncă într’o altă veltâre. 
Sgomotulă făcută de spumegândele unde ale rîului era 
în adevără asurditoră.

Călătorii noștri trebuiră să muncescă într’ună trei 
dile întregi, ca să potă transporta pe uscată luntrile 
până dincolo de cataractă. Și aici însă se vădu, că 
este cu neputință a continua călătoria pe furiosele unde 
ale rîului. Deosebitele vase trebuiră acum parte 
să fiă transpotată pe uscată, parte să fiă duse de funii 
lungi pe marginea rîului. Dintre lun-trile transportate 
în chipulă din urmă unele din cele mai bune se
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La înmormântarea reposatului badea Nechita, — 
care în tirnpă de 9 ani cât ii am funcționalii ca parochO 
în G. Orșova, mî-a foștii parochianulă celă mai de frunte, 
ba pottk dice fala parochianiloră, parlicipândil și eu, fui 
rugată din partea familiei întristate a repausatului, ca 
sâ ținti cuventulO funebralii și iertăciunile indatinate, ceea 
ce am și primită. Cu ceva inainte de începerea cuvân
tului funebrală, venindă d-lă Iosifă Pâusinger, predă d-lui 
notară cercuală Nicolau Manția o telegramă de eondo- 
lență dela A. S. Principele de cordnă, rugându-lă ca să 
o aducă la cunoscință familiei repausatului, âr d-lă no
tară amintită împărtășindu-mî acea telegramă mie, mă 
rugă ca în cuvântulă funebrală, ce voiă ținea, să o a- 
ducă la cunoscință familiei repausatului și a publicului 
asistentă la actulă înmormântării, carea însărcinare ono
rifică eu am și împlinit’o cu t6tă plăcerea și conscienți- 
ositatea.

După împlinirea datorinței mele, telegrama din ces- 
tiune, nefiindă proprietatea mea și nefiindă eu autorisată 
din partea susă numitului domnă — căruia i a fostă 
adresată — a o publica pe cale Ziaristică, am reînmâ- 
nuat’o d-lui notară cercuală Nicolau Mantia, carele mî-a 
tostă comunicat’o, și cu aceea față de mine afacerea cu 
telegrama din cestiune s’a finită. Altă telegramă nu mi 
s’a mai împărtășită din partea nimănui.

Fiă bună corespondentulă și întrebe pe d-lă I. 
Pâusinger, și se va convinge, că a fostă rău informată. 
Dăcă mi s’ar fi încredințată prin d. I. Pâusinger spre 
publicare pe cale Ziaristică vre-o telegramă de condo- 
lență din partea A. S. Principelui de coronă pentru 
bătrânulă și bravulă venătoră, badea Nechita, eu mî-așă 
fl împlinită datorința cu tătă punctuositatea și conscien- 
tiositatea, după cum mî-am implinit’o și mî-o împlinescă 
în tăie afacerile ce cadă în sfera activității mele de 
preotă română și patriotă adevărată.

Stimatulă publică celitoru ală prețuitului Ziară «Gazeta 
Transilvaniei*, precum și stimatulă Domnă Redactoră, 
potă fi siguri, că nu merită imputarea ce mi s’a făcută 
și mă dore adâncă, că mi se trage la îndoiala simțulă 
și caracterulă națională nepătată, cari îmî suntă tesau- 
rulă celă mai scumpă și cari pănă acum prin nimenea 
nu mi s’au trasă la îndoiălă.

E tristă lucru, că unii corespondenți abusâză de 
încrederea Z'areloră și a publicului, stricândă forte multă 
intereseloră nâstre comune,

Alexandru T&rnaveanu. 
preotă.

Congresul!! naționalii bisericescu gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 25 luniu 1886.
Ședința a VI a congresului gr. or. n’are nici ună 

evenimentă de o importanță mai mare. După ce se 
verifică D. Poenară de deputată ală cercului Thinca, se 
continuă referada corn, biser. La datele referitâre la 
concubinate să desvâltă o desbatere viă. Dep. Cristea 
ar dori, ca sinodulă episcopescă să suleveze ceștia însură- 
ției a 2-a preoțiloră noștri și să se introducă, ca să 
mai înceteze concubinatele, der se amână.

Raportorulă Fâșie râgă pe vener. congresă, ca să 
facă pașii necesari pentru egala îndreptățire a preoțiloră 
noștri, aplicați la miliția, cu preoții celorlalte confesiuni. 
Presidiulă dice că nu suntă prospecte de succesă în pri
vința acâsta la cercurile normative. Raportorulă comi- 
siunei org. cefesce raportulă generală, care să admite Ia 
desbatere specială și se primesce, luându-se spre sciință. 
— N. V.

O conferință preoțâscă.
Valea Bistriții, 19 luniu 1886.

Domnule Redactoră 1 Deși cam tâi’Ziu, vă comunică 
ceva despre conferința preoțiloră gr. c. din Tractulă 
Bistriții, ce s’a ținută în comuna Rușciori în Ziua de 7 
luniu a. c. Lăsândă la o parte multele diseuțiunl ce s’au 
sulevată și ventilată în acâstă conferință, voiu schița 
pre scurtă numai unele din ele:

După celebrarea sf. liturgie în noua biserică gr. c. 
din Rușciori, cam la orele 11, s’au începută pertractă
rile conferinții în biserică, unde în mare parte a asistată 
și poporală dreptcredinciosă din locă. Toți preoții trac- 
tului au fostă de față.

După ce s’a cetită disertațiunea: „Despre căsăto
riile mixte"- prin preotulă I. Cupcea și M. Bungărdeană, 
care a fostă salutată cu căldură de cei presințl, s’a 
trecută la ordinea discuțiuniloră și propuneriloră. Freo- 
tulă I. Suia, — avândă în vedere, că concubinagiulă lă
țită fiindă între poporulă românescă din acestă tractă, 
și că densulă cerendă dela potestatea civilă delăturarea 
acestui vițiu, puțină efectă a obținută pentru comuna 
și poporulă concreZuță administrațîunii sale sufletesc!, — 
propune și e de părere, ca conferința să primâscă de- 
cisiunea, în urmarea căreia Protopopulă traciuală în fie
care ană să vină odată în fie-care comună, unde con- 
cubinagiulă e înrădăcinată.

La acestă obiectă vorbesce preotulă S. P. Simonă 
și’șl esprimă temerea pentru ajungerea la ceva în acâstă 
gravă cestiune. Dânsulă întrâbă, că „spre ce folosă suntă 
dară preoții în parochii, — numai să mânce jertfele 
poporului și să serbeze liturgia? Dăcă poporulă nu as
cultă pre preotulă său, Zice Pr> Simonă, ce în tâtă Du
mineca și sărbătărea ocupă amvonulă, decă poporulă nu 
ascultă pre păstorulă său celă sufletescă, ce la tâtă oca- 
siunea îlă mustră, chatechisâză, și învață — atunci cre
deți, că va asculta de protopopă ?

Atâtă protopopii câtă și preoții să caute a sana 
răulă dela rădăcină, ei trebue a se lupta contra curentu
lui și a timpului stricată din aceste Zile; ei trebue să se 
lupte cu fanatismă și desperare contra acelui curentă 
Amă scăpată de moraliști — continuă pr. Simonă, și 
acuma avemă teologi, — și totuși poporulă nu mai e 
evlaviosă și morală ca în vremea moralistiloră!..

Acuma teologii (preoții) predică in fiăcare Dumi
necă*), catechiseză, învăță, se luptă pentru prosperarea po
porului ; ei anathemisâză băutura rachiului, anatemisâză 
furtulă, neumblarea la biserică; dojănescă pre cei ce 
umblă pe căi imorale și concubinagiu ; îndâmnă pe poporă 
să ’și dea copiii la scolă; îndâmnă pre creștini să se în- 
grijescă pentru seâlă și poporă — cu ună cuvântă, cele 
rele se mustră, cele bune se demândă și totuși — ana- 
podă și pe dosă se întâmplă.

Și aci trebue să ne dămă sâmă păntru ce se în
tâmplă așa și să căutămă, de unde isvorăscă acestea. 
Cine a învățată pe Română a nu posti, a lucra în Du
mineci, și în timpulă bisericii a șede acasă ori în câr
ciumă? Și cine a învățată pe Română a trăi în con
cubinagiu?... Sigură că atmosfera inficiată de miasme 
anti-creștine, ce în acestă curentă de tirnpă a pătrunsă 
și viâța poporului română. Nu e nimică așa de iute, 
ca curentulă timpului — mii și mii de popâre cu cui 
tură și fără cultură să supună lui. Se ne aducemă a- 
minte de curentele evului mediu,— apoi de curentele 
lui Woltaire, Mirabeau, Russeau și a altora. Omă pe lume 
nu s'a aflată să omăre aceste curente... Să ne aflămă 
noi frațiloră, și să omorîmă curentele ireligiosității și a 
indiferentismului, ce în parte se vâră și între poporulă 
română! Acâsta nu o pole face nime în timpă scurtă, 
ci în ani îndelungați.

înainte de anulă 1848 nu s’a auZită — dâră prâ 
rară—de concubinagiu, ca adl, și Românulă se cununa, ți- 
nându-șî legea avitică cu sânțeniă și abnegațiune. Astădi 
dâcă vre-ună preotă dojăneșce pe cei, ce contragă căsă- 
tonă fără prescrisele canoneloră și fără binecuvântarea 
preoțâscă, ei îi răspundă, că și alții ședă necununați; că 
vădă ei destulă de bine, că e păcată, der că așa e lu
mea; nici n’au începută ei, nici nu voră înceta ei... E 
necesară dâră în modă absolută și urgentă o reformare

in căpițe et membrii cu privire la concubinagiu și la alte 
vițiurî din sînulă poporului. Pănă atunci preoții să nu 
despereze, ci trebue să fie martiri, căci numai prin mar
tiri s’a putută ajunge la ceva în lume...»

Cele Z*se în acestă obiectă să aprobară și de I. 
Cupcea, preotulă Măghierușului, dimpreună cu alți preoți.

(Va urma).

Insciințare.
Spre orientarea onoratului publică am onâre a 

însciința pe calea acâsta. că examenulă de matueitale cu 
abiturienții clasei a treia comercială rom. gr. or. din 
împrejurări negrevădule a trebuită să se amâne pe Sâm
bătă în 28 funiu (10 Iuliu) a. c.

Brașovă, în 16/28 luniu 1886.
St. Iosiju,

Directorulă scâleloră medii gr. or. -rom.

Mulțămită publică.
La maialulă arangiată la 6 a lunei curente în fa- 

vorulă fondului «Reuniunei femeiloră române din Abrudă 
și jură»: au contribuită următorii domni:

Alexandru Filipă 5 fl., Alexandru Danciu 5 fl., 
Ioană Gallă 3 fl., Romulă Furduiu 2 fl., Dionisiu Baloșă 
3 fl., Iosifă Crișană 2 fl., Simeonă Caiană 2 fl., Iosifă 
Draia 2 fl., Alexandru Ciura 2 fl., Ioană Tarnaveană 
2 fl., Dionisiu Adamoviciu 2 fl., Gerasimă Candrea 2 fl., 
Nagy Karoly 2 fl., Nicolau Lobonță 2 fl., Alexandru 
Drumar 2 fl., Simeonă I. Janculescu 2 fl., Paulă Stoica 
2 fl., Iacobă Tartescu 2 fl., Kagerbauer Bertalană 1 fl., 
Emilă Popă 2 fl., Absolon Faur 2 fl., D-șâra Vilma 
Crișan 1 fl. D-na Elena Cobori 2 fl., D-nii Petru Fizeșană 2 
fl., Ludovică Raczkovi 2 fl., Lanes Iurchescu 2 fl., Te- 
rențiu Iurchescu 2 fl., Mekei Sandor 2 fl., Petru Chendi 
2 fl., Iosifă Iurca 2 fl., George Balomiri 1 fl., Iuliu Mâță 
1 fl., Samuilă Cirle 1 fl., Aron Balinth 2 fl., Corneliu 
Tobias 2 fl., Nicolau Mestecană 1 fl., Ștefană Boeră 1 fl., 
Schleinits 1 fl., Szekei Iânos 1 fl., Kirtner 1 fl., Rigel 
L fl., Krâszâcs 1 fl., Tobakovits Zoltan 2 fl., George 
Ivascu 2 fl., Kleiner 1 fl., Cserkes 1 fl., Mozes Andras 
1 fl., Badin lanos 2 fl., Malmos Gâbor 1 fl., Hotik 1 fl., 
Fischer 1 fl., Szorgany 1 fl., Grigoriu Suciu 2 fl., Ioană 
Todescu 2 fl., Ioană Jurgiu 1 fl., George Schmidt 1 fl., 
Gangei Ema 1 fl., Victoră Bariță 2 fl., Lazar Botos 1 
fl., Novâk 1 fl., Szâkely Piști 2 fl., Glăcksel Reinhard 2 
fl., Amos Popescu 1 fl., George Balta 1 fl., Zacharie 
Ciâra 1 fl., Pompiliu Șuluță 2 fl., Rakosi Istvan no 1 fl., 
Nicolae Tomuța 50 cr., Ioană Todea 2 fl., George Ni- 
cola 1 11., D-na Maria Gonczi 1 fl. 50 cr., D-nii Weidler 
Venczel 1 fl., Teofilă Faur 1 fl. Suma contribuiriloră 
121 fl., din care sumă detrăgându-se spesele de 58 fl. 
80 cr., resultă ună venită curată în suma de 62 fl. 
20 cr., adecă șâseZeci și doi florini și 20 cr. v. a.

Avândă în vedere că timpulă nu a fostă prea fa- 
voritoră, și totuși amă fostă spriginiți și cu acâstă oca- 
siune, subscrișii în numele comitetului reuniunei venimă 
prin acâsta a esprima cea mai căldurâsă mulțămită tutu- 
roră onorațiloră contribuitori.

Cu ocasiunea acestui maială s’au făcută membre 
fundatâre dâmnele Elisabeta Danciu, Amalia Stoica și 
Aurelia Drumariu cu tăcsa de câte 10 fl. v. a.

Abrudă în 16 luniu 1886.
Awm Gali. Alesandru Citiră.
președintă. secretară

*) Prâ pu sfii facă acâsta. — Red.
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PESTA, 26 luniu. — Sesiunea parlamen
tară s’a închișii prin rescrită regescu. Viitdrea 
sesiune e convocată pe diua de 18 Septemvre.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu

smuciră din manile acelora, cari le țineau de funii, 
și dispărură în vâltorile îngrozitore. Adese-orî va
sele trebuiau ridicate pe nisce stânci așa de prețipi- 
șe, încâtu aceia, cari le transportau, lunecau mereu 
și nu de puține orî se loviau în modulă celu mai simți- 
toru. Stanley ancă lunecă într’o prăpastiă des
tulă de adâncă, din norocire însă nu se răni așa 
de greu.

O bucată de locă se putu naviga erăși pe rîu, 
deși undele lui erau și acum de totu repedi, așa în- 
câtă călătorii noștri trebuiau să fiă cu cea mai mare 
băgare de sâmă. Stanley apucă cu „Lady Alice“ îna
inte și porunci omeniloră săi se urmeze pasă de pasă 
după densulă. In chipulă acesta înaintară vasele cale 
de ună cliilometru și jumătate, până când dădură de 
nouă cataracte.

Călătorulă nostru se văcjLfi silită a debarca din 
nou ceva mai în susulă acestoră cataracte. Vasele, în 
care se aflau tovarășii lui, făcură totă asemenea. Nu
mai o luntre cu șepte omeni condusă de tenărulă câr- 
maciu Kalulu, nu se putu apropia de țermure, ci fu ră
pită în mijloculă torentului. Cu groză vădură cei de 
pe țărmure, cum nenorocitulă vasă, care nu era în 
stare a se împotrivi, fu repedită cu o iuțâlă nespusă 
de mare spre celă dintâiă din cataractele amintite, în 
care la momentă și dispăru. Când se ivi din nou, elă 

era golă. Kalulu și nenorociți! săi toți fuseseră înghi- 
țiți de furiâsele valuri.

O a doua luntre fu de asemenea răpită de torentă, 
cei doi omeni însă, cari se aflau întrînsa isbutiră a scăpa 
cu înotulă. O a treia, în care se afla numai ună tânără 
cu numele Soudi, avă aceiași sorte. Toți îlă socotiau 
de pierdută pe Soudi, care cu luntre cu totă fu arun
cată în cataractă, unde și dispăru. Nu le venia călăto- 
riloră noștri să ’șl credă ochiloră, cândă după câte-va 
dile îlă vădură pe celă ținută de prăpădită, venindă ne
vătămată la tabăra, pe care și-o făcuseră ceva mal 
în josulă rîulul.

Soudi avuse nisce pățanii de totă ciudate. Scă- 
pândă cu norocire din repedișuri cu vasul», în care se 
afla, fu mânată âncă o bucată de locă cu iuțâlă îna
inte, și după aceea împinsă în apropierea unei stânci, 
unde pută sări pe uscată și unde totodată putu să 
adăpostâscă și luntrea. Abia isprăvi cu luntrea, când 
dintr’odată se repedîră asupra lui doi indigeni, îlă 
prinseră, îlă legară și’lă duseră într’ună sață. A doua 
di se adunară toți âmenii din sată, ca să’lă ia la răs
pundere pe celă prinsă. Intre ei era unulă, care’lă 
mai văduse pe Soudi și care făcuse cunoscință chiar 
și cu Stanley. Prin mijlocirea acestuia celă prinsă își 
căpătă din nou libertatea. Elă fu adusă âră la lo- 
culă, unde fusese prinsă și apoi fu slobodită cu cuvin 

tele: „Du-te la regele tău (Stanley) și-I spune că ai 
dată de âmeni buni, cari te-au mântuită; și cine scie, 
acâsta pote să ne fiă de folosă vre-o dată.“

Soudi porni cu grabă înainte și ajunse cu noro
cire la soții săi, cari îlă primiră cu cea mai mare 
bucuriă.

„Sistemulă nostru de călătoria/ povestesce Stan
ley „de aici înainte era următorulă: In fie-care di 
mai ântâiă și mai ântâiă pornia Frank cu despărțămen- 
tulă de pe uscată și înainta până la marginea vre unui 
sînă sâu până la vre ună altă locă potrivită pentru 
debarcată în apropierea vre unui cataractă sâu vre 
unui repedișu; aicea cu ajutorulă omeniloră mai bătrâni, 
ală femeiloră și ală copiiloră făcea o tabără. Cei mai 
tineri se întorceau înapoi, ca să dea ajutorulă de lipsă 
la transportul^ canoeloră până la loculă, unde se afla 
Frank. Apropiându-mă cu âmenii rămași cu mine de 
vre ună repedișă sâu de vre ună cataractă, îmi ale- 
geamă trei sâu patru dintre cârmaci (între cari totă 
deauna pe celă mai de frunte, Uledi) și cu aceștia mă 
suiamă pe stâncile dela polele prăpastioșiloră munți 
mărginași, și cercetamă cu de-amăruntulă totă loculă, 
până unde puteamă vedâ cu ochii.

Va urma.

»
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Our«uln la bursa de Viena
din 25 Iunie st. n. 1886.

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

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

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

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

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

Bonuri .rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
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

vinii ung........................100.—
Imprumutulii 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
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 870 —
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credită austr. 279.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.99Va 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.99 
Londra 10 Livres sterlinge 125.15

Bursa de BncurescL
Cota oficială dela 14 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92Va 931/3
Renta rom. amort. (5°/0) 95i/2 96—

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105^ 1061/*

> 11 » (5°/o) . 88^ 89—
> » urban (7°/0) . 1018/4 1021/»

> (6%) * 93— 94—
> > (5»/o) • 847. 85—

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 14 3/4 15.V4
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

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

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... . . . 3 fi. —
. . . 6 fi. —
. . . 12 fi. —

șăse luni .....
unii ană.....................

• Pentru România și străinătate.

Pe trei luni .... . . . 10 franci
» șăse luni..................... . .• . 20 n

1) ună ană ..................... . . . 40 11

Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

Wa anuntoilurB si inseMn
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fi. — 
Pentru repețiri se acărdă următdrel 

Pentru repețiri de 3— 4 ori

- cr 10.
e r a b a t e:

10° 0
n 55 „ 5- 8 „ 15° „
n 55 „ 9-U n 20°,0
51 15 „ 12-15 „ 30°
V 5? „ 16-20 „ 40° 0

Dela 20 de repețiri în susu 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.

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

voiască a scrie pe cuponulîî mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primitu uiarulu nostru până acuma.

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

Mersulu trenurilor!)
pe linia Preclealii-Budapesta și pe linia Tei așii-Aradîi-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—I’redeaiil

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighisora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 

JVințulă de susă 
Uiâraj 
Cucerdea 
Bhirisă 
Apahida

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

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibus

T

Trenu 
de 

persâne 
i

Trenă 
omuibua

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

I

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

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
8.50| 6.05

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

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45 3.15
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea

7.29
8.27

( 
l(

(
(

Uiâra
Vințulă de 
Aiudă
Teiușă
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa
Copșa mici 
Mediașă 
Elisabetopole 
SIgișAra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovfi
Timișă

susă

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

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

8.00
11.40

2.31

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

6.03
6.35
7.14

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

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

Teiușft- Airadii-Budapesta,

»’
Trenă 

omnibna
Trenă 

omuibua
Trenu de 
peradne

Teinșfa 11.09 _ . 3.56
Alba-Iulia 11.46 — 4.27
Vințulti de joșii 12.20 > — 4.53
Șibotii 12.52 — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2 35 — ■ 6.39
Branicica 3.04 — 7.04
Ilia 3.36 .—. 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 —■ 8.12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopii 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișii 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18
Aradft 8.10 7.32 11.32
Szolnok ( 2.39 — ■ 4 53

3.16 5.10
Budapesta 6.50 — | 8.16 |
Viena — 6.05 |

Aradft-Tiniișdra

Trenă Trenă de Trenu de
omnibna persdne peradne

Aradft 6.00 8.18
Aradulă nou 6.23 — 8.32
Nâmeth-Sâgh 6.48 -- - 8.51
Vinga 7.19 — 9.07
Orczifalva 7.38 — 9.20
Merczifalva 7.56 — 9.32

8.42 — 10.09

Trimișfira-Aradft

Trenu de Trenu de Trenu
peradne peraâne omnibua

Timișdra 6.02 5.00
Merczifalva 6.40 — 5.50
Orczifalva 6.52 — 6.07
Vinga — — 6.32
Nămeth-Sâgh — — 6.53
Aradultt nou — — 7.24
AradA — — 7.40

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de 
peradne

Trenu 
accelerată

Trenă 
omnibna

Viena 11.00 — —
Bwdapesta 8.05 — 8.00

Szolnok > 11.02
11.12

— 11.40
12.00

Aradft
Glogovații

3.37 — 5.25
4.13 — 6 19

Gyorok 4.38 — 6.46
Paulișii 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopii 5.38 — 7.51
Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasada 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Branicica 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotii 10.34 — 12.53
Vințulii de joșii 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Teiușft 12.05 — 2.24

Sisueria (Piski) Petroșeni

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibna

Trenă 
omnibua

Simeria 11.50 2.23
Strein — 12.27 3.00
Hațegii — 1.19 3.49
Pui — 2.10 4.40
Crivadia — 2.57 5.28
Banița — 3.35 6.07
Petroșeni — 4.04 6.39

Petrosenl—Sinneria (Piski)

Trenu Trenă Trenă
omnibna omnibus de pera.

PetroșenX 6.49 9.33
Banița 7.27 10.14 —
Crivadia 8.06 10.54 —
Pui 8.50 11.37 —
Hațegii 9.31 12.17 —
Streiu 10.16 12.58 —
SiMteria 10.53 1.35 —


