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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Iulie 1886 st. v., se va începe unit non 

abonamentft, la care învitămă pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai fdiâi nostre.

Prețulti Abonamentului: 
Pentru Austro-Uugaria: 

pe trei luni 3 fi.
>> Ș^se ,, 6 ,,
„ unii anu 12 „

Pentru JRomânia și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
,, ș6se „ 20 ,,
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulii.

Domnii ce se voru abona din nou sd binevofscă 
a scrie adresa lămurită și a artta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovâ, 16 Iunie 1886.
Sâmbătă în 14 (26 Iuniu s’a închisu sesiu

nea penultimă a celei din urmă diete ungare cu 
durata de trei ani.

Foile guvernamentale nu găsescu destule cu
vinte a lăuda marea activitate ce a desvoltat’o 
dieta în acestă periodă de trei ani, cu tdte epi- 
sodele ei interesante, înșirândil nenumăratele legi 
ce s’au fabricații și s’au votată în cele două ca
mere din Pesta. Astfelă notămu între aceste legi 
reforma camerei magnațilorii, legea de pensionare 
a funcționariioru, legea catastrală și a caseloră 
de păstrare, regularea Dunării de susii, a Raabu- 
lui și a rîuriloră afluente, desființarea comuni- 
uniloră de' casă în fostele granițe militare, răs
cumpărarea de cătră statal a căiloră ferate, pre
lungirea duratei dietale dela trei la cinci ani, 
reforma municipală și comunală și în fine insti- 
tuțiunea glăteloru. Ultimei sesiuni de tămnă i s’a 
reservatu prelungirea pactului vamală și comer
cială cu Austria, crearea unui codă civilă, a unei 
ordine procesuale penale, a unei legi polițienescl 
de câmpă și montane, înființarea judecătorieloră 
administrative, regularea îndatorirei la lucrările 
publice și în fine regularea Porțiloră de feră.

Cetindă cineva acăstă listă de legi votate și 
nevotate, ar crede că se pune temelia la feri
cirea popdreloră din Ungaria, care voră trăi 
lume albă de aci înainte. Din nenorocire, pre
cum amă arătată la timpulă său, partea cea mai 
însemnată din aceste legi au menirea parte a 
întări elementulă maghiară și a slăbi elementulă 
nemaghiară, parte a asigura domnia șovinismului 
și cu elă ală împilăriloră și persecuțuniloră spre 
nenorocirea acestui stată.

Și cu t6te astea foile bugetare, mai cu sămă 
cele ce apară în limbi „streine,“ cu ună fari- 
seismă ne mai pomenită se încărcă să îmbete 
lume’a cu apă rece, că guvernulă și dieta n’au 
fostă nevoite să esecute întregă programulă des
fășurată în discursulă tronului cu care s’a des
chisă dieta din periodulă 1884—87, adecă nu 
s’a ocupată cu luarea de măsuri escepțio- 
nale, pentru „înlăturarea agităriloră și frecă- 
riioră dintre naționalități, confesiuni și clasele 
societății, că nu s’a atacată libertatea presei, nici 
dreptulă reuniuniloră și întruniriloră."

Intr’adevără d-lă Tisza e multă mai șiretă, 
decâtă ca să vină în dietă cu asemenea legi, 
care l’ar deochia totală în fața opiniunei publice 
europene, după ce aprdpe și-a mâncată credința 
ca țiganulă biserica. Ce mai trebue să alarmeze 
(Jiarele streine cu legi escepționale puse în des- 
baterea dietei, când deja de multă practică, cu

colegulă său d-lă Trefort, sistemulă ordonanțe- 
loră, care nici sancțiunei pră înalte nu mai au 
nevoiă să le supună și nici legea nu mai are 
nici o putere în fața loră? Ce mai trebue legi 
trecute prin dietă, când fispanii și solgăbirăii au 
deplină putere a împila și persecuta pe toți câți 
nu j6că după cum cântă frații siamedi Tisza-Tre- 
fort? Ce mai trebue legi în contra „sobolilor", când 
gendarmii au puternice argumente â la Mogoșă, 
ca să astupe pentru totdăuna gura „Valahiloră", 
la cea dinteiu denunțare mișelăscă, fără a mai 
găsi cu cale să se urmeze pe calea legei? Ce 
mai trebue legi sancționate, când legea de na
ționalitate s’a ciuruită de nu s’a alesă prafulă 
de ea, când libertatea pressei e în totă momen- 
tulă amenințată de sabia lui Damocle, pe care 
d-lă Tisza a sciut’o atârna printr’o simplă ordo
nanță deasupra capului ei? Mai trebue legi, 
când solgăbirăii au destulă putere a spulbera în
trunirile cele mai nevinovate, ținute în cestiuni 
școlare și bisericescl cum s’au întâmplată destule 
cașuri, sub pretextă că nu i s’au anunțată 
„măriei sale?" De legi are nevoiă domnulă 
Tisza, când reuniuni române agricole, femeesci, 
de tineri printr’o simplă ordinațiune le desfiin- 
țâză ori nu li se întărescă statutele, său sub 
pretextă că suntă destule — negreșită unguresc! 
— său că numai se agită prin ele? Legi îi 
trebue d-lui Tisza, când pentru nisce panclice 
purtate la nisce nevinovate petreceri, ce au fostă 
permise chiar și în timpulă absulutismului, prin
tr’o simplă ordonanță suntă târîți ămenii la bara 
tribunalului și condamnați la închisâre?

Dâr cine ar pută enumăra în cadrulă unui 
articulă d§ diară t6te măsurile escepționale cu 
câte ne-au „fericită" și ne „fericescă" d-lă Tisza 
cu fratele său întru ordonanță d-lă Trefort 1 
Și pentru ce tdte acestea? însuși ministru-preșe- 
dinte ungurescă nu e în stare să motiveze aceste 
măsuri, căci ori de câte ori a fostă trasă la răs
pundere, a declarată că le ia în contra soboliloră 
pe cari nu i-a găsită, în contra Dacoromâniș- 
tiloră pe cari nu i-a vădută ; ba a fostă nevoită 
să declare odată chiar în cameră, că legală e 
lupta Româniloră.

E nenorocită deci mândria care face să se umfle 
în pene foile ungurescl, când au naivitatea să 
cjică că măsuri escepționale nu s’au luată. E cu 
atâtă mai nenorocită cu câtă stăpânirei ungurescl 
i-a căzută de multă masca de pe obrază și e 
destulă de înfierată chiar și în streinătate; e 
cu atâtă mai nenorocită, cu câtă e vorba de 
nisce măsuri cari sapă chiar la temelia puterii 
celoră ce le practică.

_ * _
Espulsările în Francia.

Abia au părăsită principii pretendenți pămentulă 
francesă, și republicanii se și gândescă să curele cor- 
pulă funcționarilor^ de cei ce n’au principii politice re
publicane. Intr’o întrunire a președințiloră celoră trei 
grupuri ale stengei, deputatulă Steeg a raportată des
pre convorbirea ce a avut’o în acestă privință cu mi- 
nistrulă președinte Freycinet. în numele întregei ma
jorități republicane, deputății Steeg, Bizarelli și Desmons 
au esprimată d-lui Freycinet dorința, ca funcțiunile pu
blice să se înlocuăscă cu republicani, și anume func
țiunile înalte. Ministrulă președinte respunse, că și gu
vernulă se ocupă cu acăstă cestiune, și că are de gândă 
se o și resolve în acestă sensă.

Se asigură însă, că guvernulă francesă n’ar fi toc
mai înclinată a se ocupa și cu acăstă neplăcută cestiune, 
care ar fi cu neputință se nu-lă aducă în perplesitate. 
Dăcă guvernulă ar realisa acăstă estravagantă și neu
mană pretențiune a republicaniloră radicali ar espune 
miseriei o mulțime de familii și dușmănia în contra re- 
publicei s’ar mări. Acestă „procesă de curățire," ar da 
pricină la cele mai comune denunțări. lAiarele ,,Temps,< 
„Dăbats", ba chiar și „Râpublique Franțaise" averti- 
săză partida republicană, .dăr nu merge așa departe.

Acestă espedițiune in contra funcționarismului, dică ele- 
este o nebuniă. Asculta-va majoritatea camerei de sfa, 
turile ce i le dau chiară foile loră? Cei mai mulți se 
îndoiescă despre acesta.

» Esportulti de spirttt din România.
Din Triestă se scrie diarului „Neue freie 

Presse" :
Pe când România pănă acum mai duoi ani importa 

spirtă din Austria, acum spirtulă formăză în țără ună 
puternică articolă de esportă.

Legea română dela 1 Aprilie 1885 după care im
posibilă s’a urcată dela 25 la 40 lei și s’a acordată o 
primă de 25 lei, astfelă că la eșirea spirtului din țăra 
românăscă să ia din ce în ce mai mari proporțiunî.

La Triestă se cumpără astăzi aprdpe numai spirtă 
românescă și acăsta așa numită marfă națională ame
nință cu totala strâmtorare de pe piăță a spirtului de 
proveniență Austro-Ungară. In anulă trecută s’a Intro
dusă în Triest 1900 hectolitrii de spirtă din România, 
pe câtă vreme în anulă 1886 pănă la sfîrșitulă lunei 
lui Maiu s’a urcată la 5000 hectolitrii. In Iunie au so
sită pănă acum 1500 hectolitrii și săptămâna trecută 
s’au negociată încă 3000 hectolitrii, care în mare parte 
voră fi descărcate în cursulă acestei luni.

Introducăndu-se în Austro-Ungaria vamă pe porumbă, 
prețuia acestui cereală a scăzută tare în România, care 
mai fiindă acum ajutată și de prima de esportă, se si
lește în a esportă spirtă la Triest, căci afară de prețuia 
eftină ală porumbului și de prima de esportă, ea se ma 
bucură și de reducerile prețului de transportă. Aceste 
împrejurări esercită o presiune nefavorabilă asupra pro- 
ducțiunei austro-ungare. Numai acestoră împrejurări 
se pote în parte atribui scăderea prețului spirtului în 
Galiția, Boemia și chiar și la Viena și grămădirea aces
tui articolă prin magasii.

Se (fice că fabricanții unguri ară fi făcută demer
suri că față cu răsboiulă vamală să se facă represalii și 
asupra spirtului din România.

SOIRILE DlLEI. .
Maiestatea Sa monarchulă a dăruită 1000 fl. v. a. 

pentru optă comune din comitatulă Timișului, cari au 
fostă inundate de apă.

—x—
Ni se scriu următârele: Scirea despre mutarea re

ședinței episcopiei române gr. cat. de Gherla la Deșiu se 
confirmă din ce în ce totă mai tare. Causa principală 
se dice a fi, că Armenii nu voescă să dea episcopului 
ună locă mai în centru pentru edificarea reședinței. Mi
nistrulă de culte și instrucțiune publică încă începe a 
se împăca cu realisarea ideei de transmutare a episco
pului actuală dr. Ioanu Szabo.“

—x—
Ministrulu de -finanțe ungureștii a decisă ca dela 

1 Ianuariu 1887 să se înființeze ună nou perceptorată 
pentru 40 de comune din comitatulă Clușiului. Reșe
dința acestui jperceptorată va fi pe Câmpiă, în opidulă 
Mociu.

—x—
Cassă de păstrare se va înființa în curendă și în 

Blașiu. Statutele ei aprobate au sosită în Blașiu dela 
tribunalulă din Alba-Iulia la 24 c.

—x—
Veste bună i se împărtășesce lui «Kolozs Koz.< 

despre Ungurii din Galați, în România. I se spune, că 
în timpulă mai din urmă s’au constituită într’o societate 
de lectură, ăr despre scdla elementară dice, că așa este 
de bună, incâlă și Românii cu bucuriă își trimită (?) copiii 
loră la învățătură în scâla ungurăscă. — Jidovulă a 
cărui marfă n’are trecere și la a cărui șatră nu vedi 
picioră de omă, strigă mereu: »Nu vă’mbulc^iți, că vă 
dau la toți!«

—x—
De asemenea i se scrie aceleiași foi și despre Ma

ghiarii din București, că din di în di se consolidăză mai tare 
prin societatea ungurăscă ce mereu se sporesce. In 
unulă din centrele orașului și-au ridicată o hală pom- 
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pâsă, care va servi de sală pentru casină, pentru baluri, 
pentru lucruri de artă și pentru lectură. Acestă edificiu 
costă ca la 40 mii de franci și se va deschide cam pe 
la sferșitulă verei. — Asta’i dovadă că suntă per
secutați I

—x—
O grâznică furtună cu grindină s’a descărcată în 

săptămâna'trecută peste Siria, Galșa și Muszka. Grindina 
de mărimea oului de porumbă a găurită coperișele ca- 
seloră. Stratulă de ghiață era de ună pumnă de grosă 
pe pămentă. In Șiria ferestrele caseloră au fostă sparte, 
pasări de curte ucise. In unele comune au fostă nimicite 
6O0/o din sămănături. In comitatulă Cianadului și anujne 
in două comune a fostă nimicită cu totulă secerișulă, 
se <|ice că singură erariulă a suferită o pagubă de 
100,000 fl.

—x—
A sosită în Bucuresci d. Bernhart Singer, refe- 

rentulă Camerei de comerciu din Viena, în cestiunea 
reînoirei convențhmei comerciale cu România, scrie „Epoca." 
Se dice că d. Singer e însărcinată cu o misiune specială 
pe lângă guvernulă română.

—x —
S’a stabilită între guvermilit românit și francesu o 

desăvârșită înțelegere asupra unui aranjamentă comer
cială provisoriu, care va întră în vigâre la' 19 Iuniu 
viitoră. In același timpă, ambele guverne s'au angajată 
reciprocă pentru a încheia ună tratată de comerciu de
finitivă în celă mai scurtă timpă posibilă.

—x—
Cetimă în „România* : .Aflămă că d. Voisinbey, 

ajutorulă d-lui Lesseps, care a efectuată tăierea istmului 
de Suez, a fostă chemată în România spre a’și da pă
rerea asupra portului ce este a se construi la Constanța, 
întrebată, decă pote veni și asupra onorariului ce pre
tinde, d. Voisinbey a răspunsă că primesce cu plăcere 
însărcinarea ce i se încredințeză, dâr nu primesce nici o 
plată, decâtă numai cheltuielile de drumă. A trebuită 
să fia ună Francesă ca să fiă așa de mărinimosă !*

—x—
„Curierulă română* spune, că nisce comisionari 

italianl circulă de mai multe dile, prin târgulă și jude- 
țulă Botoșani, în Moldova, făcendă cumpărături de boi. 
Prețurile se oferă după greutate.

—x—
Cetimă în „Epoca": „Aflămă în modulă celă mai 

positivă, și desfidemă să se susțină contrariulă, că Ger
mania n’a stăruită câtuși de puțină pentru a se încheia 
o convenția în condițiile în care s’a făcută actuala con- 
vențiune de d-nulă Dim. Sturza. Guvernulă germană a 
esprimată numai dorința d’a se încheia o convenție con
sulară; și convențiunea s’a făcută astfelă cum s’a pre- 
sentată cameriloră de guvernulă nostru, fără a ridica 
nici o obiecțiune din partea guvernului română. Mai 
multă încă, guvernulă germană, prin intermediarulă d-lui 
Busch, șl-a esprimată nemulțumirea fundă că s’a pre- 
sentată Germaniei o convențiune pe care guvernulă 
nostru trebuia să scie că nu pâte s’o impue, și care face 
să scadă influința germană în România. „Nu vremă o 
convențiune, a disă d. Busch, care trebue impusă cu 
baionete.*

—x—
»Vocea Covurluiului* comunică, că dilele acestea 

s’a esportată prin portulă Galați o mare cantitate de 
vase cu vină, provenite din podgorile din județele Putna 
și Rîmnicu-Sărată. Mai multe mii de vase s’au încărcată 
pe diferite vapâre și se voră mai încărca.

—x—

In Bucuresci s’a comisă în săptămâna trecută o 
crimă înfiorătdre. Ună lipoveană, rusă, a fostă omorîtă 
împreună cu soția și patru copii ai săi, dintre cari unulă 
de vr’o doi ani, de ună servitoră ală său totă rusă. 
Motivulă crimei a fostă furtulă. Ucigașulă, în urma 
energiceloră măsuri ale poliției, a fostă prinsă la Rus- 
ciucă.

CongresulCl național ft-bisericescă gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 26 Iuniu 1886.
Ședința a VII a congresului gr. or. se deschide la 

10 ore a. m.
Presidiulă presintă ună proiectă de regulamentă 

pentru cercetările disciplinare, care se va lua la des- 
batere în ședințele viitore.

Din incidentulă, că mâne să împlinescă 13 ani 
dela mortea marelui Andreiu, Metropolitulă tine ună dis- 
cursă, în care desfășură fasele desvoltărei năstre bise
ricesc! naționale din timpulă celă mai recentă. Prin 
conclusiunile discursului său constatăză neperitârele me
rite ale marelui Archiereu față de biserica și de națiunea 
ndstră.

Propune ca Congresulă să-și esprime recunoscința 
sa față de fericitulă prin cea mai completă participare 
la parastasulă, ce se va țină mâne în biserica catedrală 
întru memoria sa. Acâstă propunere se primesce cu 
unanimitate.

Cu ocasiunea constituirei difenteloră corporațiuni 
în biserica nostră s’a ivită adeseori lipsa unei interpre
tări autentice a § 112 din statutulă organică. Nu era 
adecă »espres« disă, că gradulă ală șâselea de consân- 
genitate și ală patrulea de afinitate — care jocă ună 
mare rolă la constituirea amintiteloră corporațiuni de 
ârece nu se scia, că gradulă ală șăselea. respective ală 
patrulea, formeză seu nu ună impedimentă — să se în- 
țelegă „escZwswe* siu „inclusive *. Congresulă în cali
tatea sa de supremă corpă legislativă a interpretată așa 
amintitulă § că gradulă ală șâselea respective ală pa
trulea, să se înțelâgă „inclusive.u

La ordinea cailei fundă totă comitetulă org., rapor- 
torulă Bartolomeiu ceteșce propunerea comisiunei, în în- 
țelesulă căreia congresulă să’și esprime nemulțămirea sa 
față de consistorulă metropolitană, din causă că ședin
țele sale se convOcă fârte neregulată, așa d. e. în 1883 
nu s’a ținută nici o singură ședință, și să se îndrumeze 
consistoriulă metropolitană, ca pe viitoră să se acomo
deze regulamentului. Propunerea acesta se primesce cu 
unanimitate.

Acestea momente din ședința de astăzi le-amă cre
zută atâtă de importante, ca să vă facă despte ele amin
tire. In genere observeză, că ședințele începă a deveni 
mai vioe ca pănă acuma. N. V.

O conferință preoțescă.
Valea Bistriții, 19 Iuniu 1886,

(Fine.)
In urmă — totă la acăstă cestiune — vorbesce și 

d-Iă protopopă Ales. Silasi, care accentua între altele, că 
totdâuna între poporă se află și Omeni buni și Omeni 
răi; și nu e holdă în carea să fiă numai grâu curată; 
dreptă aceea îndâmnă pre preoți, ca față cu cei ce nu 
umblă în căile dreptății și în legea D-lui să se pdrte cu 
totă dojana și mereu să-i mustre, aducându-le înainte 
urîciunea păcatului loră.

Să aducă pre tapetă înclinările rele ale poporului spre 
băuturi spirituOse. După multe și vii discuțiuni, încinse 
între mai mulțl preoți, să decide ca în fiecare comună 

să se formeze „societăți de temperanțău, adecă preoții să 
formeze astfelă de societăți între poporă, prin cari să 
contrabalanseze interesulă Ovreului, oprită fundă mem- 
briloră societății a cerceta cârîuma (hanulă) Ovreiului. 
In urmă se aduce laudă protocolară, atâtă poporului din 
RușciorI, pentru că deși cu puține isvOre de câștigă to
tuși a edificată o biserică așa de pompOsă pentru lauda 
lui D-deu, — câtă și d-nului protopopă tractuală, precum 
și preotului I. Baciă, sub a cărui administrare de atunci 
s’a edificată biserica. Se defige ședința proximă la preo- 
tulă C. Mureșianu din Șieu-Cristură, unde preotulă S. 
P. Simonă va diserta despre *Esistința Ceriului și a 
Infernului înainte de creștinismul, âr la casă decă preo- 
tulă disertante nu ar pută țină disertațiunea din vre-o 
causă, acâstă disertațiune o va ține preotulă M Pali- 
metti din Ardană.

După finirea conferinței a urmată prâ.n<Șulă, în de- 
cursulă căruia s’au ținută mai multe toaste și anume 
pentru protopopă și pentru octogenarulă preotă ală Ruș- 
ciorului, Michăilașă, celă mai veterană preotă, sânțită de 
Episcopulă Bobă, și care este fratele eroului de pre So- 
meșă din 1848 cl. c. r. Michăilașă, mortă în 1872.

In urmă, gratulândă poporului pentru ținuta sa ro- 
mânescă, precum și pentru primirea ospitală ce a ară- 
tat’o față de preoți, o singură observațiune sâu propu
nere, cu ocasiunea de fată, și cu privire la tOte confe
rințele nostre preoțescl voescă a face și adecă avendă 
în vedere că poporulă nostru românescă nu totă scie 
ceti și scrie, apoi avendă în vedere macsima lui Oppen- 
heim: *Alles filr das Volk, und Alles durch das VolkC 
(Philosophie des Rechts) ar fi prâ de lipsă ca la astfelă 
de conferințe se asiste și poporulă, câtă de multă, pre
cum și doi seu trei omeni din fie-care comună a trac- 
tului, ca acolo să audă ei cele ce să vorbescă despre ei, 
ca să aibă ună succesă conferințele.

Cetirea disertațiuneloră scrise în stilă poporală nu 
puțină folosă ar aduce poporului asistentă și l’ar întări 
în credința creștinăscă în ună modă înbucurătoră.

Deși ar trebui să mă restrîngă la obiectă, totuși nu 
potă ca se nu facă o modestă întrebare, atâtă Asociați- 
unei transilvane pentru literatura și cultura poporului 
română, câtă și inteligenței din Bistrița și giură, că ce 
este causa, de în acestă ținută unde suntă mulți Români 
cu carte — mai cu sâmă în Bistrița — nu audă nici 
barem! pomenindu-se de vre-ună despărțămentă esis- 
tentă ală Asociațiunei transilvane? In ținutulă Deșiului 
și ală Betleanului scimă că este despărțământă și încă 
e tare și mare.

Dăr credemă că câtă mai în grabă vom vedâ des- 
părțementulă „Asociațiunei" și în ținutulă Bistriței. Așa 
să fiă! ______ ___ Coresp.

Importarea lânei și peiloru crude
din Rusia.

Camera de comerță și industriă din Brașovă a pri
mită dela ministerulă de agricultură, industriă și comerță 
urrnătârea ordinatiune:

Considerândă afacerile actuale ale industriașiloră 
dela graniță, m’am gândită să permită importarea de 
lână și de piei crude de proveniență rusă, în cantitatea 
dorită dâr totdâuna pe temeiulă deosebiteloră încuviin
țări ce au să se dea, de aici pănă la Orșova pe apă, 
âr de acolo pe calea ferată în vagone plumbuite, pentru 
ca să se lucreze în fabricele amintite. Invită deci ca
mera se încunosciințeze imediată cercurile interesate 
despre acâstă hotărîre a mea, cu adausulă ca ele să ,se 
adreseze nemijlocită ministeriului ce stă sub conducerea 
mea, spre a obțină încuviințările necesare pentru impor
tarea amintiteloră producte crude animalice. Pentru 
transportarea lânei de oiă și pieloră crude din vorbă cu 
prețuri reduse, începă în același timpă trădările nece
sare cu ministerulă comtfnicațiunei.

Budapesta, 22 Iuniu 1885.
_________ Szechenyi m. p.

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Decă ni se părea că este cu neputință a trece 
prin repedișu seu prin cataractă, alegeamă drumulu 
celă mai scurtă și celă mal sigură pe spinarea mun- 
țiloru, îmi adunamă âmenii și-i puncamă se presare 
întrega cale într’o lățime corespundătâre cu rămurele.

După-ce se făcea acesta, puneamu cu toții umă- 
rulă și transportamă pe susă vasele până dincolo de 
primejdiâsele rcpedișuri. După aceea ne scoboramă 
eră la rîu, ne așczamă în luntri și urmamă mai de
parte drumulu nostru până la tabără.“

Până în 10 Aprilie se prăpădiră călătorului nos
tru nouă din vasele sale; o perdere câtă se pote de 
simțită. Și cu tote acestea espedițiunea âncă nu tre
cuse de tâte cataractele și repețlișurile.

In urma migăloseloră lucrări împreunate cu atâta 
perdere de timpă posițiunea âmeniloră noștri deveni 
cu atâtă mai grea, cu câtu și mijlocele de schimbă ale 
eroului nostru începură a se apropia de sfârșită din ce 
în ce totă mal multă. EI trebuiau să caute a ajunge 
câtă mai curend la mare, căci altfelă puteau să vină 
într’o situațiune câtă să pote de neplăcută.

In 17 Aprilie ajunse espedițiunea din nou la câte
va cataracte. Stanley dete acestoră cataracte numele 
de „cataractele Lady-Alice,“ de 6re-ce aicia era aprd- 
pe să se prăpădescă împreună cu vasulă său multă 
iubită.

Undele rîului curgeau cu o repediciune grozavă de 
mare printr’o albiă de totă îngustă. Numai pe margi
nea torentului era o fășiă de apă mai liniștită. Pe 
acestă fășiă plutia călătorulă nostru împreună cu cinci 
dintre soții săi cei mai viteji, între cari să afla și Uledi, 
în vasulă adusă din Europa. Pe marginea rîulul 
mergeau mai mulți omeni, cari țineau luntrea de o fu
nia fârte grosă. Lăsându aceștia din nebăgare de sâmă 
funiă ceva cam multă, „Alico" ajunse în torentă și se 
smulse din mânile celoră de pe țermure. Nenorocitulă 
vasă fii împinsă cu atâta putere înainte, încâtă unulă 
din coi ce se aflau într’ensulă cădii în apă. Călătorulă 
nostru puse la vreme mâna pe elă, și’lă scăpa.

„Apucați lopețile, iubiți! mei, și fiți voinici! . . . 
Uledi, la cârmă!. . . Acestea fură,“ povestesce Stanley, 
„poruncile, pe care de-abia avui vreme să le dau ome- 
niloră mei. Noi sburamu acum cu o iuțelă amețitore 
printre stâncile, care închidă undele rîului de o parte 
și de alta. Sălbaticile valuri aci ne învertiau ca pe o 
jucăria, aci ne isbiau cându de ună părete, când de ce- 
lălaltă, aci ne aruncau în veltorile spumegândc și apoi 

ârășl ne ridicau în susă și ne alungau mai departe 
cu ună sgomotă înfiorătoru.“

Stanley și tovarășii săi, cu cari se afla în neno- 
rocitulu vasă, își luaseră norocă bunu dela viață. 
Prank și cu Vangvana de pe țermure își frângeau mâ
nile de desnădăjduire. Ce s’ar fi alesă din ei, decă 
conducătorulă loră s’ar fi prăpădită în undele rîulul? Ei 
înălțară rugăciuni ferbinți cătră acela, care singură 
pote ajuta în primejdii așa de mari, și aceste rugăciuni 
isvorîte din adenculă sufletului în adevără și fură 
ascultate. După-ce vasulă înainta cu iuțela descrisă 
mai susă trei cliilometri, undele rîulul să mai liniștiră 
și călătorii noștri! își putură mâna vasulă la țermure.

Acum să putu vede, câtă de tare era iubită călă
torulă nostru de omenii săi. Cu toții alergară spre 
elă cu lacrimi de bucuria în ochi, ca să-i dea mâna 
și să’și arăte părerea de bine, pentru că l’au vădută 
mântuită dintr’o primejdia așa de mare. Prank se afla 
în fruntea tuturoră.

Pentru unu drumă de vre-o 60 cliilometri fuse
seră de lipsă 37 (Iile, și cu tote acestea lupta cu în- 
grozitârele repecȚlișurî âncă nu să sfârșise.

Țărmuri! rîului se ridicau și de o parte și de 
alta până la o înălțime de 400 metri. îmbulzite de 
ei, undele rîului se aruncau înainte cu o iuțelă, pe care 
abia și-o pote omulă închipui. Sub astfelă de îrapre-
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și cultura poporului română, apreciândă însemnătatea 
deosebită a femeei pentru crescerea individiloră și prin 
urmare pentru întrega crescere și pentru viitorulă unui 
poporă, a decisă în mai multe adunări generale înfiin
țarea unei scâle române superiâre de fete în Sibiiu. 
Edificiulă frumoșii școlară, acomodată cerințeloră, ce 
să putu face atâtă din punctă de vedere ală instruc
țiune)', câtă și din punctă de vedere ală higienei șco
lare, este pe terminate, er tâte celelalte pregătiri suntă 
astfelă de înaintate, încâtă cu începerea anului școlară 
1886/7 atâtă scâla câtă și internatulă împreunată cu ea, 
să încăpă a funcționa.

Scâla,; aparținendă categoriei scoleloră numite prin 
legea de stată scâle civile, are de scopă a da o cultură 
generală, decâtă care mai înaltă nu se pâte da femeei 
în scâlele publice esistente în patriă, și totodată a oferi 
ocasiune pentru dobândirea de cunoscințe folositore în 
ceea ce privesce pratica vieței, care până acum a fostă 
prâ puțină luată în considerare, fir internatulă inten- 
ționeză a oferi copileloră, ce voră veni din afară de Sibiiu, 
îngrijirile trebuinciâse în- cele mai favorabile condițiunl.

Astfelă scâla și internatulă, făcândă cu putința 
de a’și câștiga nu numai o cultură generală temeinică, 
o pregătire specială corăspuncjătâre pentru trebuințele 
vieții și o bună îngrijire din punctă de vedere materială 
și morală, așa precum o oferă cele mai bune institute 
străine de felulă acesta din patria nostră, ele voră avă 
față cu aceste avantagiulă acela, că mai oferă și ceea 
ce aceste nu potă oferi, adecă: crescere în conformitate 
cu cerințele vieții poporului română și cultivarea limbei 
și literaturei nostre române

In urma voturiloră adunărilor1! generale, credendă 
dâr associațiunea a răspunde unei trebuințe adencă sim
țite și generale a poporului română, ea se crede în
dreptățită a aștepte să se vadă sprijinită în lucrarea sa 
de publiculă română prin aceea, că toți din tâte părțile 
se voră grăbi a-șî trimite fetițele loră la scâla associa- 
țiunei și a-le încredința îngrijirei din internatulă înfiin
țată de densa.

Și pănă la informațiunî mai amănunțite prin pu
blicarea statutului de organisare, și a planului de învă- 
țământă, după obținută aprobare dela locurile mai înalte 
ne luămă voiă a aduce la eunoscința publică condițiu- 
nile principale pentru primirea în scâla și în internatulă 
asociațiunei.

Pentru primirea în scâla civilă se cere atestată 
despre absolvarea celoră IV clase primare cu succesă 
suficientă, eventuală atestată de pe o clasă mai înain
tată, care dă dreptulă de a intra în clasa corăspundă- 
târe mai înaintată a scâlei civile. Decă aceste lipsescă, 
facultatea de a pute fi primită în scâla civilă, se va do
vedi prin ună esamenă de primire. Elevele scâlei civile 
voră avă se plătăscă ună didactru de 2 fl. pe lună, și 
odată pentru totdeuna o tacsă de inmatriculare de 2 fl. 
v. a. Pentru elevele cursului complementară didaclrulă 
se compută cu 5 fl. pe lună și persână.

Elevele, cari voiescă a fi primite în internată, unde 
pe lângă costă, cuartiră, încăldită, luminată, spălată, în
grijire în casă de bălă, li se oferă ocasiune a învăța 
limba germană și francesă în conversațiă și lucruri tre- 
buinciâse în economia casnică și viâță socială, voră avă 
să plătăscă, afară de didactrulă și tacsa de înmatriculare, 
și o tacsă lunară, anticipando de 20 fl. v. a., rămânendă, 
ca pentru trebuințe speciale cu privire la limba franceză 
și musica instrumentală, să se plătăscă ârecare cuotisa- 
țiunî speciale, moderate, ce se voră stabili din casă în 
casă prin eoînțelegere cu părinții.

Elevele esterne, ca și cele interne, voră avă să fiă 
provădute din ală loră cu cărțile trebuinciâse și materia- 
lulă recerută pentru instrucțiă și pentru lucrulă de mână, 
la care, pentru cele interne se adauge, încă: 1 țolă său 
1 saltea pentru așternută, 1 cuvertură de pată, 2 perinl, 
4 fețe de perinl, 1 plapomă seu țolă de coperită, 4 ciar- 
safurl (lințolurT, lepedee), 4 ștergare, 4 șervete, 1 sacă 
pentru rufele întrebuințate, apoi cățită, furculiță, lingură, 
linguriță, perie de dinți și săpună, care tâte rămână pro
prietatea fiecărei eleve.

Pentru părinții, cari ar dori ca și cursulă celoră 4 

jurări nu rămânea alta de făcută, decâtă a ridica din 
nou vasele pe înălțimile țărmuriloră și a le transporta 
pe aeolo mal departe.

Când le spuse Stanley soțiloră săi, că nu este 
altă mijlocă de a pătrunde mai departe, inimile aces
tora se umplură de groză. Cu tote acestea călătorulă 
nostru nu întârdiâ a’și pune în lucrare planulu său cu 

*totă zelulă recerută, și chiar a doua di „Lady Alice“ 
și mal multe canoe se aflau pe verfulă înălțimiloră.

Indigenii de aici, numiți Babvende, cari ținuseră 
la începută lucrarea călătoriloră noștri de peste pu
tință și nu voiseră a le da do locă mână de ajutoră, 
după-ce primiră dela Stanley ună dară însemnată, îi 
puseră la ’n-de-mână 600 de omeni,

Cu ajutorulă acestora fură ridicate pe verfulă 
înalteloră delurl și celelalte vase, după aceea fu trans
portată întrega flotilă cale de cinci chilometri și în 
sferșitu fu scoborîtă din nou la rîu prin nisce locuri 
nu mal puțină prăpăstiose.

Lucrarea acesta uriașă se îndeplini până în 15 
Maiă, și acum vasele călătoriloră noștri plutiau din 
nou pe undele marelui rîu. Numărulu acestoră vase 
se mal înmulți cu două, pe care Stanley și le făcu din 
nisce trunchi uriași.

Sărmanii omeni erau așa de obosiți de strașnicile 
lucrări, pe care avuseră a le îndeplini, încâtă ună ră- 

lasse primare să se facă Iotă în limba română, obser- 
vămă, că scâla reuniunei temeiloră române din Sibiiu 
funcționândă și de aci încolo și fiindă a se adăposti și 
ea în edificiulă școlară ală asociațiunei, va oferi instrucția 
primară recerută, er internaLulă associațiunei va oferi 
îngrijirile trebuinciâse întocmai ca și pentru elevele scâlei 
civile și în acelășl condițiunl.

Deârece însă mai alesă acum la începută greutățile 
suntă mai mari în ceea ce privesce întocmirile interna
tului și instituirea personalului necesară, didactică și de 
supraveghiere, onoratulă publică, care reflectâză la scâla 
și interna'ulă associațiunei, pentru mai deplina orientare 
a comitetului, este rugată a grăbi cu insinuarea copile
loră, pănă celă multă la 15 Augustă st. n. a. c.

ț)iua deschiderei internatului se va notifica de tim
puriu din partea comitetului părințiloră copileloră in
sinuate.

Din ședința comitetului associațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului română, ținu
tă la Sibiiuîn 21 Iunie 1886.
Iacobîi Bologa m. p., Dr. D. P. Barcianu m. p.,

vice-presedintă secretară.

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

PESTA, 29 Iuniu. — „Nemzet“ anunță, 
în ediția de sdră, din BucurescI, că în curendft 
au să reîncăpă tractări pentru încheierea conven- 
țiunei comerciale între Austro-Ungaria și Ro
mânia.

MUNCHEN, 29 Iuniu. — Prințulu regentă 
Luitpold a depusu jurământul^, conformă pro
gramului. Răspundendft la vorbirea președinte
lui camerei, Frankenstein, accentua Luitpold 
grena datoria a guvernului, încheia cu dorința, 
ca să-i fiă lui datu a pută lucra spre binele po
porului bavareză.

PARIS, 29 Iuniu. — Generalulu prințulu 
Murat și fiulu său au fostu sterșî din lista ar
matei. Ducele Nemours a dimisionatu din func
țiunea de președinte alu reuniunei de ajutorare 
a rănițilorh.

DIVERSE.
Cununia. — D-Iă Dumitru Ștefanii și d-na Catinca 

Ștefană născută Priscu, căsătoriți.
Lichiorâ nutritoru. — Foile din Valenția aducă 

scirea despre o miraculâsă descoperire. Anume italianulă 
Succi, căletorindă prin Africa, a aflată ună lichioră de 
plante, din care decă băi numai decâtă îți trece și fâmea 
și setea, căci acâstă băutură are o putere nufritore mai 
puternică decâtă cea mai elegantă friptură de rărunchi. 
Descoperitorulă este ună adevărată erou. Martori nu- 
măroși, cari petrecă cu elă cjiua și nâptea, mărturisescă, 
că nici nu mâncă, nici nu bea nimică altă, decâtă lichio- 
rulă descoperită de elă și acestă lichioră îi oferă abundantă 
nutrementă pentru susținerea vieței. Dăcă va succede 
esperimentulă d-lui Succi, âtă avemă deslegată cesliunea 
diurniștiloră din Ungaria.

Furtună în România. — In comunele Nana, Obi- 
lești-Nuoi și moșia Gurbănești din plasa Negoești, jude- 
țulă Ilfovă, a bătută pătră cu furtună mare în săra de 
10 Iunie c., distrugândă cu desăvârșire semănăturile de 
tâmnă și primăvară. In ObilescI a desvelită case și 
parte din turla bisericei; în Nana a ucisă mai multe oi 
și pasări; pâtra a fostă aprâpe de mărimea oului de 
găină. In plasa Oltenița totă în acea sără a fostă plâiă cu 
furtună și peatră, causândă pagubele următâre: In co
muna Isvârele a distrusă cu desăvârșire 30 pogâne vie, 
12 cânepă, 250 porumbă și 300 grâu. La comuna Cri- 

pausă de vre-o-câte-va dile era neapărată de lipsă. 
Călătorulă nostru folosi acestă restimpă pentru facerea 
unui ală treilea vasă.

CAPITOLUL!} XXI.

Cataractele Mova. — Uledi fură mărgele. — Ascultarea. — Sfă- 
tuirea și osândirea. — Frumosa purtare a vfislașilorti. — Stanley 
agrațiază pe fură. — Dușmănia din partea seminției Babvende pro
dusă prin credință deșărtă. — Cataractele Massassa și Zinga. — 
Frank face o faptă nechibzuită. — Luntrea dispare în vertejfi. — 
Frank să înecă. — încercările lui Uledi de a’lu mântui. — Jalea 
lui Stanley pentru nereparabila perdere. — Vangvana îșl perdii 
curagiulfi din nou. — Răscola. — Stanley îșl doresce mortea. — 

Trupulă lui Frank nu se mal pote găsi.

Stanley avea acumă pe lângă vasulă adusă din 
Europa 12 canoe mari, și acestea ajungeau pe deplină 
pentru continuarea călătoriei. După câtă-va vreme 
flotila dădii erăși de nisce repedișurî numite: „cata
ractele Mova.“ Acestea nu fură tocmai așa de pri- 
mejdiâse, de 6re-ce deosebitele vase putură să fiă lă
sate pe apă, ținute și conduse fiindă de pe țermure. 
Până în 27 Maiă învinseră călătorii noștri și acestă 
greutate.

(Va urma.) 

vețele s’au distrusă cu desăvârșire 44 pogâne viă; 400 
grâu, 300 ordă, 956 porumbă și 45 fasole de pe pro
prietățile loeuitoriloră. Furtuna, care a foslă fârte mare 
a desrădăcinată arborii, a desvelită case, coșare, porum
bare, precum și o mâră a d-lui proprietară, unde erau 
50 chile rapiță pe care a ploat’o, a rănită âmenl și copii 
și a omorîtă paseri. Mai multe cară ce erau pe câmpă 
au fostă sfărâmate și duse de vântă și apă la laculă nu
mită Bondacu împreună cu uneltele de agricultură și hai
nele ce locuitorii avâu în ele; âr dintre vitele înjugate 
multe au fostă rănite. Ună copilă de 8 ani a fostă luată 
de apă și furtună, ducându’lă totă în laculă Bondacă, 
care nici pănă acum nu s’a găsită, cu tâte căutările ce 
se facă. La comuna Rădovană plâea și furtuna cu pâtră 
au stricată tâtă rapița secerată; asemenea au distrusă 
și 100 pogâne grâu. * * A

Israeliții în armata rusă. — «Mesagerulă guvernu
lui» publică instrucțiunile, avândă de obiectă aplicarea 
legei asupra serviciului militară obligătoră cu privire la 
israelițl. Cei cari contravină la acâstă lege se espună la 
pedepse mai cu sâmă bănesci.

Nici unui israelită nu i se dă autorisare d’a face co- 
merciu seu d’a începe o industriă ârecare mai înainte 
d’a presinta ună atestată că este înscrisă în rolurile de 
recrutare Familia israelitului, care s’a sustrasă dela ser- 
viciulă militară va plăti o amendă de 300 ruble. Se 
va da ună premiu celui care va denunța pe ună israe
lită, care s’a sustrasă dela lege.

** *
Când se face dreptate. — Advocatulă: »înainte 

de a-țl comunica sfatulă meu trebue să esamineză ca- 
sulă cu tâtă seriositatea recerută/ —< Clientulă aprinsă: 
,La ce să totă esaminezl așa îndelungată. „Nu ml-ai 
spusă, că dreptatea este pe partea mea?» — Advoca
tulă: «Tragă eu acâsta la indoiâlă? Negreșită că ai tâtă 
dreptatea! Dâr că ți-se va face dreptate, îți potă spune 
numai după o minuțiosă esaminare a codiceloră nâstre 
civile și criminale. * **

Necrologu. — Cosma Anca, directoră Ia scâla nor
mală din Năsăudă, care ca învățătoră a servită 38 do 
ani în activitate, în urma unui morbă îndelungată de 
plumânl, în ală 55-lea ană ală vieții și ală 20-lea ană 
ală fericitei sale căsătorii, în 21 Iuniu 1886 la 10 âre 
sâra îșl dădu sufletulă în mânile Creatorului. Rămășițele 
pământesc! s’au aședată spre repausă eternă în cimiti- 
rulă gr. cat. din Năsăudă, Miercuri în 23 Iuniu a, c.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria eternă.
* ‘ ± * 

NECROLOGU. — Zoie A. Safrano, a încetată 
din viâță la 15/27 ale curentei luni, în etate de 70 ani 
și în ală 47-lea ană ală fericitei sale căsătorii. Despre 
acâstă ireparabilă perdere se incunosciințeză tâte rudele, 
amicii și cunoscuții repausatei.

Ceremonia funebrală se va face Marți în 17/29 
ale curentei, la biserica grecâscă a sf. Treimi din ceta
tea Brașovului.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată.
* **

Necrologu. — Sub presiunea cea mai amară a 
durerei vină a aduce la eunoscința tuturoră consângeniloră 
și amiciloră, că prea bunulă meu părinte Petru Prodanu, 
în urma unui morbă scurtă, șl-a dată nobilulă său su- 
fletă în mânile Creatorului, Sâmbătă în 7/19 Iuniu 1886 
la 5 âre, p. m. în ală 57-lea ană ală multă agitatei și 
sbuciumatei sale vieți. In timpă de 26 ani a muncită 
decedatulă meu părinte pe sterilulă și spinosulă terâmă 
ală instrucțiunii naționale, funcționândă ca învățătoră și 
în urmă în decursă de 12 ani ca scriitoră la tribunaiulă 
regiu. ung. din Alba-Iulia pănă la încetarea din viâță. 
Adâncă a fostă rana causată prin perderea iubitului meu 
frate Petru Emiliu Prodană, fostă profesoră la gimnasiulă 
din Brașovă, dâr multă mai nesuportabilă ml-a devenită 
sârtea prin încetarea din viâță a tatălui meu și care’lă 
plânge iubita lui soțiă : Maria Prodană și ficele: Victoria, 
Elena, Eugenia mărit: Weber, și neconsolabilulă fiiu: 

Ioanu E. Prodanu.

Cursulu pieței Brașovă
din 26 Iunie st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.54 Vend. 8.67
Argint românesc ..... . . » 8.50 • 8.60
Napoleon-d’orl . . . . > 9.95 » 10.00
Lire turcescl..................... . . » 11.27 « 11.30
Imperiali......................... . . > 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fone. «Albina» . . « 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 122.— » 123.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

W" Numere singuratice a 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei^ se potil cumpera în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editoră : Iacobă Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu
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Cursul u la bursa de Viena Bursa de Bncnresci.
din 28 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 106.50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 95 
Imprumutuld căilorii ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.60

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt..............................105.10
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 10510

Bonuri croato-slavone . . 105.10
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung........................100.—
Imprumutulii cu premiu 

ung................................... 121.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90
Renta de hărtiă austriacă 85.25
Renta de arg. austr. . . 86.05
Renta de aurii austr. . . 117 25
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 865 —
Act. băncel de credită ung. 286.50 
Act. băncel de credită austr. 279.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.97 V, 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 125.8q

Cota oficială dela 14 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92*/a 93*/a
Renta rom. amort. (5%) 95*/a 96—

» convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105 */a 106*/4

* >, » (5°/o) ■ 88V4 89—
» » urban (7°/0) . . 101 ’/, 102*/,

> (6%) • 93— 94—
» » » (5°/o) ■ • 84*/, 85—

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14 8A 15.*/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

• • ■ ■

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

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

pe

PREȚULtJ ABONAMENTULUI

Pentru Austro- Ungaria:

trei luni.....................................
șâse luni.....................................
unu ană .....................................

ESTE:

3
6

12

fi. —

fi. —

fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni . • • • '. ... 20 55

,, ună ană . ... 40 H

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei.^

1886.

âștigu sigurii r
Persone solide din ori-ce clasă, cari voiescă a sS 

ocupa cu vSndarea hârtiiloră de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din anulă 

11883, cu plata lord în câșturl (rate) se angajeză orî 
! și unde cu condițiunt forte favorabile. Pre lângă pu- 
I țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 
1 zică cu ușurință jl. 100 până la fi. 300 pe lună.

Oferte cu arătarea ocupațiunei presente suntti a să 
l adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellschaft

I ADLEEt & C=, Eudapest.

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

Pentru repețiri se ac 6rdă urmă țârele r abate:
Pentru i’epețiri de 3— 4 ori • 10°

75 77 v 5— 8 77 • . • . . 15°
77 7 5 7 7 9—11 77 . • • • . • 20°
77 77 77 12—15 5? ..... 30°
V 7 7 7 7 16—20 77 • ■ • • . 40°

Dela 20 de repețiri în susă • .............................. 50°
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

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

voiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Șuarulu nostru până acuma.

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

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiaști-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta

BucurescI

Predeală

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuștt 
Aiudă 

jjVințulă de susă
Uioraj 
Cucerdea 
Ghirisd 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(
(

(

(
(

Trenă 
de 

persAne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

_ 7.45
— — 12.50 —
— — 1.09 —
— — 1.40 —
— — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 .— 9.05 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 10.02

10.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 _
2.55 — 1 04 _
3.17 — 1.30 —
3.24 — 1.39 _
3.31 — 2.07 —
4.09 — 3 08 —
5.36 — 5.08 —
5.56 — 5 35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 —■ — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —

BucurescI

Budapesta—Predealii

Trenă 
omnibuB

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

| persâne

Trenă 
omnibus

Viena — — “ -
1

—
Budapesta 6.47 1.45 3.10 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 -
Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 2 11 —

Mezd-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 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

f 10.01 ___ 5.05 6.43 __ _
Clușiu 10.26 — — 7.03 —
Apahida 10.52 — — 7.26 —
Ghiriș 1’2.37 — — 8.51 —

Cucerdea 1.36
1.48

— 9.31
9.43

—

Ui6ra 1.57 — — 9.51 —
Vințulfi de susfi 2.06 — — 9.58 —

Aiudti 2.46 — — 10.24 —

Teiușii 3.01 — — 10.44 —
CrăciunelQ 3.45 — — 11.28
BlașB 4.06 — — 11.44 —

Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa mic 5.05 — — 12.36 --

Mediaș t< — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03111.37
Feldidra — — — 6.35 12.14

Brașovtt
— — — 7.14 1.09

1.50— — -— —
Timișă — — — — 2.48

Predoalu
— — — — 3.23

4.56

Budapesta-Aradft-Teiușft.Teiușă- Kradii-Budapesta

Trenă 
omnibus

Trenîi 
omnibus

Trenîi de 
persAne

Trenă de 
persAne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 __ _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlllOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft. 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Gonopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — ■ 8.12 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Gonopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11,18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă J0.10 ' — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

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

Aradft-TiHfâîșdra

Trenă 
omnibus

'Trenă de 
porsâna

Trenă de 
persAne

Aradfr 6.00 8.18
Aradulă nou 6.23 — 8.32
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51
Vinga 7.19 — 9.07
Orczifalva 7.38 — 9.20
Merczifalva 7.56 — 9.32
TimișAra 8.42 — 10.09

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

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

Timișdr a- Ar ad u

Trenă de 
persAne

Trenă de 
persAne

Trenă 
omnibus

Timfadra , 6.02 5.00
Merczifalva 6.40 — 5.50
Orczifalva 6.52 — 6.07
Vinga — — 6.32
Nemeth-Sâgh — — 6.53
Aradulă nou — — 7.24
Avadft — — 7.40

Simeria (Piski) Petroșeaii

Trenă de 
persAne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Sinn: rin 11.50 2.23
Streiu — 12.27 3.00
Hațegă — 1.19 3.49
Pui — 2.10 4.40
Crivadia — 2.57 5.28
Banița — 3.35 6.07
PetroșenI — 4.04 6.39

Petroșeni—Simeria (Piski)

Tronă Trenă Trenă
omnibus omnibus de pers.

Petroșeui 6.49 9.33
Banița 7.27 10.14 —
Crivadia 8.06 10.54 —
Pui 8.50 11.37 —
Hațegă 9.31 12.17 —
Streiu 10.16 12.58 —
RiiraerSa 10 53 1.35 —


