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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei.
Cu I Iulie 1886 st. v., se va începe imft mon 

abonamente, ia care învitămfi pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulft Abonamentului: 
Pentru Aristro-Ungaria: 

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

Pentru România și străinătate:
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Abonarea se pbte face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

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

Domnii ce se voru abona din nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a ar&ta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovti, 18 Iunie 1886.
Multă timpii au circulată sgomote, că Rusia 

concentrbză mereu trupe în Basarabia și că ia 
felurite disposițiuni militare. Aceste sgomote au 
provocată mari îngrijiri mai alesă în Constanti- 
nopolă, debrece Pbrta se temea că tbte aceste 
măsuri militare ce le ia Rusia în Basarabia suntă 
îndreptate în contra ei și a Bulgariei. Pbrta ’șl-a 
esprimată temerile sale prin pressă și prin agenții 
săi, și negreșită că Rusia era datbre să slăbbscă 
etectulă acestei alarme, dbcă în adevără concen
trări de trupe în Basarabia nu se fâcbu.

Cei din Petersburgă s’au și grăbită a des- 
minți aceste sgomote neliniștitbre, cjicendă chiar 
că nici nu se vădă îndemnați a lua măsuri mi
litare în contra Turciei, debrece între Petersburgă 
și Constantinopolă esistă bune relațiunl. Mai 
departe asigură cei dela Neva, că deocamdată 
nici în contra Bulgariei nu voră întreprinde ni- 
mică, ci voră lăsa lucruriloră cursă liberă.

Se vede însă, că Rusia a cerută Porții în 
schimbulă acestei declarări ună serviciu și anume, 
după cum spune o fbiă englesă, să ia inițiativa 
d’a îndemna puterile să adreseze guvernului bul
gară o notă colectivă provocându pe prințulu 
Bulgariei să Respecte învoiala puteriloră stabi
lită în privința Rumeliei ostice.

Dbcă e adeverată acbstă scire a fbiei en
gleze, atunci Rusia a întreprinsă acestă pasă 
numai în urma relei impresiuni ce a produs’o 
discursulă tronului, cu care prințulă Alaxandru' 
ală Bulgariei a deschisă adunarea națională din 
Sofia, unde suntă întruniți deputății Bulgariei 
și ai Rumeliei. In discursulă tronului se vorbea 
adecă de unire} fără să se specifice dbcă sub 
acbsta se ’nțelege unirea personală său unirea 
reală a celoră două țări.

Pbrta a lucrată însă înțelepțesce de răndulu 
acesta, vedea fbrte bine că nu e motivă d’a se 
adresa guvernului bulgară o notă colectivă, și 
de aceea a găsită cu cale ca mai bine să cbră 
esplicărl prințului și guvernului bulgară asupra 
pasagiului din discursulă tronului, care a pro
dusă o impresiune atătă de rea.

In adevără prințulă Alexandru s’a și gră
bită, se dice, a declara că n’are de gândă să 
calce învoiala ce s’a stabilită între Bulgaria și 
Turcia. Chiar ministrulă-președinte bulgară Ca- 
ravelov a declarată în adunarea națională, că Bul
garia va respecta decisiunile mareloră puteri 
Juate în conferința din Constantinopolă.

Ca să domolbscă Bulgaria și mânia ce și-a 
atras’o din partea Rusiei, camera bulgară a gă
sită cu cale, ca în răspunsulă ei la discursulă

tronului să vere ună pasagiu, în care se esprimă 
supunerea poporului bulgară pentru Țarulu, ca 
iberatoră și protectoră ală Bulgariei. Cu acbsta 

Bulgaria respinge imputarea ce i se face că nu e 
recunoscătbre față cu Rusia.

Ce efectă va avb acestă pasagiu din răspun- 
sulă la discursulă tronului nu se pbte sci; se 
dice că mânia guvernului rusă e multă mai mare 
decâtă ca să o pbtă face să dispară. Și dbcă ne 
gândimă la greutățile și luptele ce întempină prin
țulă Alexandru și guvernulă său atâtă în cameră 
câtă și în țbră din partea oposițiunei și chiar din 
partea aderențiloră săi, cari facă propagandă pen
tru idea proclamării regatului, atunci au drep
tate aceia, cari iau în apărare discursulă tronu
lui, ală cărui textu a trebuită să fiă astfelă com
pusă, tocmai în interesulă decisiuniloră mariloră 
puteri și ală învoielii dintre Bulgaria și Turcia.

E greu a crede, că Rusia va țină sbmă de 
tbte aceste împrejurări și de esplicările ce s’au 
dată din Sofia. Mulți deducă din cuvbntulă 
„deocamdată" în declarațiunea Rusiei, ce amă 
amintit’o mai susă, că ea stăruesce în planurile 
sale de a „da o lecțiune Bulgariloră," fiă și mai 
târdiu. Și îngrijirile de o viitbre acțiune a Ru
siei suntă cu atâtu mai mari, cu câtă diare de 
frunte francese au începută să cânte în acbstă 
cestiune pe cbrda foiloră rusesc!.

In vederea acestoră temeri, din diferite părți 
i se dau prințului Alexandru și guvernului său 
sfaturi, ca să fiă cu precauțiune și să rămână 
în marginele trase de decisiunile mareloră puteri 
și de învoiala bulgaro-turcă. Pănă când spiri
tele din Bulgaria voră putb fi ținute în freu, 
liniștea va fi asigurată; îndată ce însă idea pro
clamării unirei reale și a regatului nu va mai putb 
fi înăbușită, prințulă Alexandru va trebui să 
mbrgă cu curentulă și atunci cine scie ce fur
tuni se voră mai descărca.

Datoria publică a Ungariei.
Pesta, 25 Iuniu n. 1886.

Datoria publică a Ungariei la finea anului 1884 în 
totalitate a representată ună capitală minimală, ce trece 
peste 2178 miliâne fl. v. a. de hârtia. Datoria de stată 
propriu tjisă ungară — cum s’a indicată într’ună nu 
mără mai dinainte ală »Gazetei“ — a fostă mai multă 
decâtă 1519B9/ioo mii. între cari 84910/100 milibne datoria 
consolidată (renta de 6, 5 și 4%); la acesta după quota 
stabilită în 1867, se adaugă din datoria pendentă co
mună (notele de 1, 5 și 50 fl) și din cele 80 milibne, 
cu cari monarchia datoresce băncei austro-ungare de 
astădi, 3O°/0=117c/10 milibne; afară de acesta totă pre 
conta datoriei de stată ungare — dbcă luămă de basă 
5°/io°/o — mai cade ună capitală de circa 54O°/10 mi
lione, ca capitală corăspundătoră intereseloră de 3OS3/100 
milibne, cu cari Ungaria contribue în totă anulă la sol- 
virea intereseloră datoriei de stată austriace. Tbte 
aceste dau colosala sumă de mai susă, care în realitate, 
mai cu stimă după revelațiunile făcute în decursulă per- 
tractăriloră parlamentare asupra creditului suplimentară 
de 20 milibne, astădi este mai mărită încă cu câte-va 
sute 'de milibne.

Interesele datoriei publice ungare se urcă cam la 
5o/io°/o' pentru că după suma de 117°/10 milibne mai 
susă indicată statulă, din cause cunoscute nu solvesce 
interese; dbr ca ună ce caracteristică este de notată — 
ceea ce Kerkkapoly, fostă ministru de finanțe și astădi pro- 
fesoră de universitate în Budapesta, mai dăunădl a do
vedită în colonele diarului „Egyetbrtbs*, — că cu oca- 
siunea conversiunei rentei de 6°/0 ă 400 milibne fl. în 
ună capitală de 545 milibne fi. ă 4%, fiindă prețulă de 
esmisiune abia 539C/100°/() și căpătândă Ungaria efective 
numai 294 mii., după cari solvesce 21 mii. interese, in
teresele de 4°/oau devenit fictive, pentru că statul în rea
litate solvesce 711/loo°/o, adecă solvesce interese de 4 fl. 
in aură nu pentru 100 fl., ci numai pentru 53 fl. 96 cr 
v. a. de hârtiă, câtă a primită pentru câte o obligațiune 
de 100 fl. valbre nominală ă 40/0.

De aici apoi se pbte judeca creditulă statului și 
fiasculă suferită cu ocasiunea acelei operațiuni financiare, 
pre care unii erau gata s’o boteze de >genială< f!)

Acum, decă luămă, că pre la finea anului 1884 
între 16 milibne de locuitori ai Ungariei abia au fostă 
61/10 milibne locuitori, cari s’au susținută din averea, 
câștigulă sbu venitulă loră propriu originală și nederivată 
dela alții, din suma de 2178 milibne fl. v. a. pre ună 
atare individă cadă câte 357 fl. 1 De unde este evidentă, 
că Ungaria este unulă dintre statele cele mai îngropate 
în datorii. Ae„

Urmările ap licăr ei tarifului autonomii.

„Voința Națională", organulă oficiosă ală 
guvernului română, vorbindu despre urmările 
aplicărei tarifului autonomă, pretinde, că singură 
Austro-Ungaria ar suferi adl de aceste urmări. 
Numita fbiă dice între altele:

Astăzi Austro-Ungaria culege rbdele politicei sale 
economice; diarele din amendouă jumătățile imperiului 
suntă pline de tânguiri asupra stărei în care a cădută o 
mare parte din industriile ce trăiau din esportulă fabri- 
cateloră loră în România; industria transilvană mai cu 
semă a fostă crudă atinsă și o mare parte din industriașii 
și meseriașii ardeleni nu găsescă altă scăpare decâtă 
emigrarea în România.

Suferi-vomă și noi din causa măsuriloră luate de 
Austro-Ungaria în potriva nbstră? Nu credemă.

Se scie că esportulă nostru în imperiulă vecină se 
urca anulă trecută la vre-o șepte-deci milibne lei. Pro
ductele intrate în Austria nu rămâneau tbte aci, multe 
din ele treceau în Elveția, în Italia și în Germania, așa 
încâtă din cifra de 70,000,000 trebue să scădemă o 
sumă pe care o primiamă indirectă dela aceste trei 'din 
urmă țări, sumă pe care nu o putemă precisa dbr care nu 
pbte fi decâtă în destulă de însemnată.

Nu trebue să uitămă apoi că ună mare numără 
de fabrici suntă pe cale d’a se înființa în țbră; la mi- 
niste’rulă de domenii suntă peste două-decl de cereri fă
cute în acestă scopă de fabricanți însemnați din străină
tate. Aceste fabrici, întemeindu-se, voră consuma o 
mare cățime de materii prime din țbră, materii ală că- 
roră debușeu era mai înainte Austro-Ungaria.

Un faptă brăși de care trebue să ținemă sbmă 
este creșterea exportului nostru în Italia; nu trece c|i, 
fără ca să nu se exporteze, de cât-va timpă, cățiml în
semnate de vite în Italia. -Iotă astfelă a crescută ex- 
portulă nostru în Elveția.

După cum vedemă, scăderea exportului nostru în 
Austro-Ungaria va fi compensată în destulă prin folbsele 
ce amă enumărată mai susă; însăși Austro-Ungaria nu 
va putea se ne închidă cu totulă fruntăriile sale și, 
vrendă nevrendă, vecinii noștri voră fi nevoiți să ne 
cumpere mărfurile, de cari voră avea absolută tre
buință.

Manif estul u contelui de Parisu.
Contele de Parisă, care se află între cei 

espulsațl, a publicată următorulu manifestă:
Fiindă silită a părăsi pămentulă țării mele, pro- 

testeză in numele dreptului contra actului de violență, 
ce m’a isbită. Fiindă atașată cu pasiune patriei, pe 
care nenorocirea mi-a făcut’o mai scumpă, am trăită 
pănă acum aici fără a depăși legea. Spre a mă smulge 
din patriă s’a alesă momentulă în care m’am întorsă, 
fericită, că am creată o nouă legătură între Franța și o 
națiune amică. Exilându-mă, voră să-și răsbune pentru 
cele 3 milibne și jumătate voturi care la 4 Octomvre 
au condamnată greșelele Republicei și acum se caută a 
intimida pe acei, care din c}i în di se despartă de ea. 
In mine se persecută principiulă monarchică, ce mi s’a 
transmisă de acelă, care a sciută să-lă mănțină în modă 
așa de nobilă. Voră să despartă Franța de șefulă acelei 
familii gloriose, care a condusă țbra în timpă de 9 se
cole în opera unității sale naționale și care împreună cu 
poporulă, la bine și rău, șl-a întemeiată mărirea și buna 
stare. Se speră, că Franța a uitată domnia fericită și 
liniștită a strămoșului meu, precum și (jilele mai de cu-
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rend, când fratele și unchiulfi meu au luptată loială în 
rîndurile bravei ei armate. Aceste calcule îșî voră găsi 
decepțiunile loră. Povățuită prin experiență Franța va 
cunosce căușele și pe autorii aceloră rele de care suferă.

Franța va înțelege, că numai monarchia, care priu 
principiulă ei tradițională și prin instituțiunile sale apar
ține timpului modernă, pote remedia lucrurile. Monar
chia națională singură, ală cărei representantă sunt eu, 
e în stare a paralisa forțele turburătorilor^, care ame
nință pacea țării; a asigura libertatea politică și religiosă, 
a ridica autoritatea și a restabili averea publică. Numai 
ea pote da ună guvernă tare societății ndstre democra
tice, care va fi accesibilă tuturoră, va fi d’asupra parti- 
deloră și pentru Europa o garanțiă de pace durabilă. 
Datoria mea este de a lucra fără pregetă la acâstă o- 
peră de mântuire; cu ajutorulă lui Dumnedeu și cu par
ticiparea tuturoră, care împărtășescă credința mea în 
viitoră, voiu îndeplini acesta. Republicei îi este frică; 
aplicându-ml mie o lovitură, atrage atențiunea asupra 
mea. Amă încredere în Franța; în momentă decisivă 
voiu fi gata.

Eu, la 12 Iuniu. Philipp, Conte de Paris.

SOIRILE PILEI.
Duminecă în 15 (27) Iuniu membrii congresului 

națională bisericescă din Sibiiu au luată parte în mare 
numără la parastasulu ce s’a oficiată în biserica metro
politană din Sibiiu în memoria fericitului Arhipăstorii 
Andreiu br. de Șaguna, pontificândă P. S. S. Metropoli- 
tulă Miron Romanul, Episcopulă I. Mețianu și S. S. 
Archimandritulă N. Popea. Asemenea s’a ținută paras- 
tasă pentru Șaguna și în Rășinari, unde e înmormântată. 
Marți în 17 (29) Iuniu s’a oficiată totă acolo parasta
sulu întru memoria lui Emanoil Gojdu. Atâlă Dumi
necă câtă și Marți, corulă vocală bisericescă condusă 
de d-lă prof. G. Dima a escelată prin cântările sale fru- 
măse și mișcătore.

Intre membrii congresului națională bisericescă din 
Sibiiu se află de față și domnii Antonul Mocsonyi cu 
fiulă său Zenone Mocsonyi, Dr. Alexandru Mocsonyi și 
fratele său Eugeniu Mocsonyi.

Adunarea generală a meseriașiloră, sodaliloră și 
membriloră Asociatiunei de meseriii din Brasovu se con- J J
văcă pe Duminecă 22 Iuniu v. la 3 ore d. a. la scolele 
române de aci, pentru a se consulta asupra disposițiu- 
niloră ce suntă de luată în fața crisei create prin răs- 
boiulă vamală.

—x—
Astă sără în 18 (30) Iuniu, la orele 8, se va da 

în pensionatulă Vautier din locă o producțiune de 
cântări, ca încheiare a esameneloră de ăstă ană.

—x—
Duminecă dimineța între 23/4 și 3 âre a fostă gă

sită, de cătră patrula polițienâseă, zidarulă Petru Mun- 
teanu la intrarea în fabrica de gază zăcendă greu rănită. 
Dusă în spitală, a declarată, că certându se cu zidarulă 
Fogarasi Ferenz și cu cismarulă Kerekes Pal într’o câr
ciumă din ulița nâgră și de aci pe uliță a primită dela Foga- 
rași trei împunsături de cuțită în partea dreptă și dela 
Kerekes două împunsături în umărulă dreptă. Bătăioșii 
cari au mărturisită faptulă, au fostă predați judecătoriei 
penale.

—x—
Ionii Grăciunu din Sâmbăta de susu s’a aruncată 

în puțulă său din curte și s’a înecată. Elă a fostă, 
spune o foiă ungurescă, administratorultrunei proprietăți, 
care ar aparține bisericei gr. or. din Brașovă. Într’o 
scrisore ce a lăsat’o în urmă’i declară, că reua sa stare 
financiară Fa împinsă a se sinucide, fiindcă lipsescă 500 
fl. din banii cei administra elă.

—x—
Deunădî au fostă mușcați în Turchișii câțiva 6meni 

de ună câne turbată. Unulă din aceștia, anume Tâth 
Andras, a murită.. Ceilalți au plecată la Viena, unde 
voră sta sub cura D-rului Ullmanns, care în spitalulă 
pentru turbați vindecă după metoda lui Pasteur.

»Kulturegyletulă« comitatului Pojunii a hotărîtă 
în ultima ședință a comitetului, să adreseze o petițiune 
guvernului, rugându-lă a subvenționa asilurile de copiii 
ale reuniunei. Deputatulă Thaddăus Prileszky va fi ru
gată, se predea acâstă petițiune la loculă competentă. — 
De unde hahamu bani?

—x—
Dr. Aladar Domaszewslci, docență la universitatea 

din Viena și adjunctă ală museului archeologică d’acolo, 
a sosită în Clușiu, pentru a studia inscripțiunile antici- 
tățiloră din timpulă romană, care se află în Clușiu și 
împrejurimile acestuia.

—x—
Corespondentului™ Vidinu, Spoljarici, ală lui >Pes- 

ter-Lloyd« a fostă estrălatu tribunalului din Semlin de 
cătră Bulgaria, pentru că ațîța la ofensare în contra 
consulatului austriacă. »Pestei* Lloyd« se lapădă acum 
ca de dracu de elă, dicândă că de peste o jumătate de 
ană a ruptă relațiunile cu numitulă corespondentă, în 
urma informațiuniloră ce le-a primită despre elă.

—x—
Concursulu în contra firmei de aici A. Schwarze 

și Bartha s’a înlăturată prin hotărîrea tribunalului r. 
Firma numită s’a învoită cu creditorii.

—x—
Tribunalulă garnisânei militare din Timișâra a în

științată pe primarulă Salacz, că în afacerea atentatului 
comisă în contra redactorului Horvath dela „Paprika 
lancsi» numai ună oficeră, sublocotenentulă Standeiski, 
a fostă condamnată la o inchisăre de mai multe luni; 
celălaltă oficeră, Cordieră, a fostă achitată. Horvath, 
care cerea despăgubiri, a fostă îndrumată la tribunalulă 
civilă.

—x—
D-lă Maximiliană Wegener, fostă locotenentă de 

artileriă în armata prusiană, este primită cu același 
gradă în armata română, socotindu-i-se vechimea gra
dului, spună diarele din România.

—x—
Duminecă studenții universitari din Bucuresci și-au 

ținută întrunirea anunțată în cestiunea convențiunei con
sulare cu Germania. După vorbirile rostite, s’a votată 
în unanimitate următorea moțiune: Studenții univer
sitari din B curesci, întrunindu-se at)I, 15 Iuniu, în loca- 
lulă societății «Unirea" și considerândă că convențiunea 
consulară cu Germania tinde a nimici individualitatea 
politică și economică a poporului română și pe nesim
țite caută a răsturna temelia existenței naționalității ro
mâne: protesteză în unanimitate cu energiă, contra în- 
cheerei acestui actă anti-națională.

—x—
In Hume s’a ivită în noptea de 24 spre 25 Iuniu 

n. ună casă mortală de coleră asiatică.
—x—

«Revue de l’Orient* anunță, că în „Monitorulă 
oficială" din Bucuresci a apărută legea privitâre la 
organisarea flotilei române pe Dunăre «și pe Marea 
Neagră.

—x—
„Eur. Korr.« e informată din Berlină, că prințulă 

Alexandru ală Bulgariei se va șterge și din lista ran- 
guriloru militare prusiane și se va destitui din înaintare. 
Acâstă măsură se ia de dragulă Rusiei. Numitulă cjiară 
garantâză esactitatea acestei scirl.

—x—
Rușii adună, cum se scie, de multă timpă încâce 

bani pentru ridicarea unui monumentu în pasulă balcană 
Șipca în memoria celoră căduțî acolo în răsboiulă din 
1877—1878. Acum, după ce suma adunată se urcă la 
ună milionă de ruble, monumentulă va fi o mănăstire 
rusescă. Cum se dice, clădirea va începe, deărece pacea 
pare asigurată.

Congresului național u-bisericescii gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 28 Iuniu 1886.
Ședința a VIII de astăzi s’a deschisă la 10 ore 

a. m. Presidiulă presenteză mai multe exibite și apoi îșî a- 
duce aminte cu cuvinte fârte căldurăse de Emanuilă 
Gozsdu. Fondațiunea, ce a lăsat’o fericitulă bisericei 
nostre se urcă deja la considerabila sumă de 600,000 fl. 
și are să devină fârte importantă. Din incidentulă, că 
mâne serbâză biserica năstră memoria ucenicului Ema
nuilă, să decide, că mâne să se țină ună parastasă în 
memoria marelui mecenate, ceea ce se primesce cu multă 
căldură.

Vine la ordinea dilei comisiunea petiționară. Din 
motivulă, că acâstă comisiune n’a studiată diferitele pe- 
tițiuni cu destulă zelă, s’au ivită lungi discuțiunl, căci 
raportorulă Țărână nu putea raporta esactă. Așa pe- 
tițiunea comunei Latonașă, în Bănată, ca să i se dea 
ună parochă, în loculă celui oprită în funcțiunea sa prin 
pretorele concerninte mai multă din lipsă de cunoștință 
a causei și din lipsă de energia recerută din partea con- 
sistorului din Caransebeșă, 'decâtă din zelă de ingerință 
în afacerile nâstre bisericesc!, a provocată o desbatere 
forte lungă, der sterilă. Causa s’a remisă consistoriului 
metropolitană spre competenta afacere.

Câteva cuvinte despre cestiunea 
naționalității ord

De Ludovicu Mocsary.

Intre multe eestiuni de mare însemnătate, care s’au 
discutată în sesiunea trecută a parlamentului, cuprinde ună 
locă Importantă și cestiunea naționalitățiloră. Organisa
rea jurisdicțiunii și a comuneloră, glotele, creditele su- 
plementare, tarifulă vamală și afacerea Hentzi au provo
cată o serie înlrâgă de discuțiunl interesante și scene 
agitate, după care acuma în momentulă închiderii se pare 
a se da uitării discuțiunile despre naționalități, ivite în 
decursulă desbaterei budgetului. Dâr în scurtă vreme 
sârtea punerii al acta va arunca vâlulă peste tâte aceste 
afaceri și dâcă ne vomă uita din ârecare depărtare la 
tâtă materia afaceriloră desbătute, se va ivi ârășl cesti
unea naționalitățiloră, precum se ivesce pisculă pe care 
nu ’lă vedemă pănă nu ne depărtămă dela pdlele dâl- 
meloră care stau înaintea lui.

Adeseori s’a disă, că, pe lângă așa numita cestiune 
de dreptă publică, sâu pe lângă relațiunile stabilite cu 
Austria, noi nu avemă o cestiune mai importantă ca aceea

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Totă în diua acesta se întemplă ună lucru de 
totă neplăcută și durerosă pentru Stanley. Anume 
cătră seră i se vesti, că unii sacii cu mărgele a fostă 
tăiată și că o parte mare din mărgele au fostă furate.

Stanley, peste totă, pusese pentru furtă pedepsele 
cele mal grele, hoția acesta însă era cu atâtă mai vred
nică de pedepsă, cu câtă, după cum am amintită mai 
susă, mijlocele espedițiunei se împuținaseră forte, din 
care causă călătorii noștri și trebuiau să fiă cu cea 
mal mare cruțare.

Călătorulă nostru nu mai îndrăsnise în totă tim
pulă din urmă să’și maî procure bucate de carne. — 
Cafea, ciaiă și zaliară nu mai avea de multă. — Elă 
chiar răbda de fonie împreună cu omenii săi, numai 
și numai ca să nu ajungă în lipsă și mai mare, numai 
și numai să se potă ajuta, până voră ajunge în ținu
turi mai civilisate. Ce avea să se alegă din espedi- 
țiune, decă membri ei prin astfelă de fapte naive gră- 
biau și mai tare sărăcia, care și până acuma făcuse pro
grese așa de uriașe ? — Trebuiau luate măsuri energice, 

trebuia să se întrebuințeze o astfelă de pedepsă, care 
să slujoscă tuturoră ca esemplu.

Cine era însă făptuitorulă ?
Stanley se înspăimântă până în adenculă inimel 

sale, când afla, că hoțulă nu este alt-cineva, decâtă 
Uledi, neînspăimentatulă și iubitorulă de jertfire câr
macii! Ulcdi. De câte ori își pusese în primejdia băr- 
batulă acesta viteză viața sa, pentru ca să scape pe 
soții săi din valurile rîuluj! Nu mai puțină de 13 inși 
aveau să-i mulțămescă csistința loră.

„Bărbatulă acesta aspru," povestesce Stanley, „cu 
natura lui nelustruită, dejumătate sălbatică, era totdea
una gata de a mă servi. Elă își îndeplinea datoria sa 
cu sfinteniă, si acostă iubire de esactitate îlă ridica 
forte multă; elă era din îndemnă propriu ascultătoră, 
și pentru aceea îlă aveamă dragă și’mi era scumpă; 
elă își pusese adese-ori în primejdia viața sa pentru 
nisco ființe, care nu și-ar fi espusă nici-odată viața 
loră pentru elă, și do aceea cu toții îlă prețuiamă și’lă 
cinstiamă. Și acum tocmai omulă acesta iubită, ad
mirată și prețuită. ... se mă fure!"

Stanley îlă luă pe Uledi la o dare de semă amă
nunțită. Rătăcitulă negru ținea una, că elă n’a luată 
mărgelele. Acestea însă fură găsite în rogojina pe 
care durmia, și va să dică, furtulă era acuma do
vedită.

Valorea lucruriloră furate era așa de mare, în
oată cu ele întrega espedițiă și-ar fi putută procura 
proviantă pe două clile.

Călătorulă nostru îlă puse pe hoță sub pază. 
După aceea chicmâ la ună locă pe toți membri espe- 
diției, chiar și pe femei și pe copii. In cuvinte seriose 
descrise elă cele întemplate, și apoi întrebă pe cei 
adunați, ce măsuri suntă de luată fată cu Uledi ?

Manva Sera luă cuventulă mai ântâiă și mai 
ântâiă.

„Este ună casă forte greu," clise elă, „do 6re-ce 
tocmai unulă din omenii cei mai harnici și mai viteji 
ai espediției a fostă dovedită ca fură. De ar fi altă- 
cineva celii vinovată, părerea mea ar fi, să i se lege 
o piatră de grumazii și să se arunce fără nici o milă în 
rîu. In casulă de față, nu se pote întrebuința o pe
depsă așa de grozavă. Mai potrivită ar fi, după păre
rea mea, ca Uledi să capete o bătaiă bună, ca să se 
învețe minte!"

Toți ceilalți conducători, precum și mulți din 
cei cari mai erau de față, aprobară acestă propunere. 
Numai veslașii, cari îlă iubiau cu toții din sufletii pe 
Uledi, nu cliseră nici ună cuventă. «

„Dară voi, iubiți! mei," se adresă călătorulă nos
tru cătră denșii; „voi, cari îlti cunâsceți așa de bine 
pe Uledi; voi, cari ați luată parte cu densulă la atâ- 
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a naționalităților!!- Dâr noi încă nu ne-amă făcută so- 
colela cu importanta ei cea mare. Nici acum nu ne 
sciină orienta positivO în situațiunea cea nouă, ce ne-a 
creat’o înaintarea generală culturală ce a străbătută și 
la noi și ridicarea la valâre a egalei îndreptățiri. Ne a- 
flămă în o situațiune radicală reformată. Prin mișcările 
naționale la noi și aiurea au ajunsă sub revisiă faptele 
emigrațiunei popâreloră, săvîrșite de o miă de ani. Ranele 
s’au ivită din nou în loculă cicatriceloră de multă vin
decate, sub cari se părea că dispăruse tâtă materia bâ- 
lei. Situațiunea noua a scosă prin necesitate la ivâlă 
concepte nouă, cari s’au cristalisată în principii și aducă 
cu putere iresistibilă o politică nouă la ordinea dilii. Dâr 
sentimentele cele vechi nu voiescă să cedeze și se află 
în conflictă puternică cu recerințele situațiunii.

Națiunea maghiară are o mare și grea problemă, 
ea trebue să ’șl întemeieze a doua 6ră patria.

Ea trebue să afle în ce chipă să organiseze acestă 
stată, ca să nu fiă numai conglomeratulă aceloră națio
nalități, care acuma stau separate una de alta și con
solidate, ca materialulă adunată pentru clădire, ci să fiă 
și să rămână ună organismă întregă, pe care să-lă țină 
unită e putere internă cu o influință generală. A duce 
acăsta în deplinire nu pole fi problema altuia, decâtă a 
rassei maghiare, care în prima liniă a întemeiată acestă 
patriă și în decursă de 1000 de ani a susținut-o; con
tinuitatea dreptului acestuia trebue să o susțină și o și 
pâte susține, căci are în mână supremația, pe care nime 
nu o p6te trage la îndoiălă și nici nu o trage.

Este însă sigură, că puterea nu se p6te susține de
câtă cu mijlâcele, cu care s'a câștigată.; numai cujmij- 
lâcele, cu care a săvîrșită întemeiarea cea dintâiu pâte 
națiunea maghiară să îndeplinescă munca necesară Ia a 
doua întemeiare. Nu este de lipsă și nu este nici per
misă, ca să ’șl ese din fire, să se abată din calea vir
tuții sale străbune. Șoviniștii o sfătuescă, că este bung.. 
orice mijlocă, care promovăză causa maghiarismului, spo
rirea numerica a rassei maghiare. Să nu asculte la ast
felă de șoptiri 1 Forța și mijlâcele presiunii suntă 
ale Rușileră și Prusianiloră, deră noi, întrebuințândă ast- 
felă de mijlâce, chiar și de ară fi cu cale în situațiunea 
nâstră, n’amă pute fi decâtă fușerl, pentru că nu se u- 
nescă cu firea Maghiarului. Nu fără causă s’a numită 
națiunea nâstră „generosa gens*, nu fără causă vorbescă 
înșiși Serbii — după cum se pâte ceti mai la vale într’o 
telegramă din Verșeță — despre , virtutea cea frumâsă 
glorificată în istoriă», se rămânemă, cum (Jice proverbulă 
nemțescă, la calapodulă nostru propriu, să rămânemă 
drepți; acăstă onestitate va fi în cestiunea naționalități
loră politica cea mai bună.

Nu mi-am propusă însă, ca prin publicarea aces- 
toră șiruri să încercă lămurirea cestiunii naționalitățiloră 
în relațiunile ei cele mai înalte și mai profunde ; vomă 
avă noi să ne ocupămă încă multă și multă timpă cu a- 
căstă cestiune și o lucrare câtă de temeinică, de extinsă 
nu ar pută-o exhauria deodată. Cu acestă prilejă am 
prinsă condeiulă voindă să înregistreză învățăturile, ce le 
putemă scâte din discuțiunea cestiunii naționalitățiloră în 
sesiunea trecută a parlamentului și din unele lucruri, cari 
au eșită la ivălă deodată cu acăstă discuțiune.

Țină de fârte însemnate aceste învățături, deși unii 
păte nu suntă de acăstă părere și nu țină vrednice de 
o atențiune deosebită simptâmele, care ne servescă de 
basă.

fir la publicarea fără amânare a acestoră șiruri 
m’am simțită îndemnată de ună incidență, care în dilele 
trecute a pusă spiritele în mare mișcare. Manifestările 
unei inimi de soldată austriacă au luminată deodată si

tea primejdii; ce pedepsă credeți voi, că i s’ar cu
veni ?“

„Căpeteniile nâstre au hotărîtă să i se dea bătaia,“ 
dise unulft dintre vâslașii cei mai de frunte. „Noi nu 
putemă să facemă nimică împotriva voinței loră, dară 
ceea-ce te rugămu, stăpâne, este, să nu fiă bătută toc
mai așa de tare. Fă-ne, te rugămă cu toții, și nouă 
hatârulă acesta!“

„Gândesce-te, stăpâne, că este Uledi!“ adause 
tenărulă Marzuk, care odinioră luase parte cu vinova- 
tulă de acum la o faptă așa de eroică.

„Decă fruntașii noștri! clică, ca Uledi să fiă bă
tută/ grăi acum Sumari, fratele celui vinovată, „atunci 
fi bună, stăpâne, și lasă.ca jumătate clin lovituri să le 
capătă eu în loculă lui, și fundă pentru Uledi, de bună 
semă nu le voi simți în nici ună chipă.“

„Dar tu Sayva/ se adresă acum Stanley câtră 
unulă dintre vâslași. „Spune, care este părerea ta?“

„Să vorbescă după cum mă taie pe mine capulă, 
stăpâne ?“ întreba Sayva cu glasă tremurătorii pe că- 
lătorulu nostru.

„Da, spune totă ce ai pe inimă.“
Sayva se aruncă la piciorcle călătorului nostru, 

și îmbrățișându-i genunchii, dise:
„Stăpânulă este înțeleptă. Totă ce se întâmplă, 

elu însemnă într’o carte. Noi Negrii nu scimă nimica 

tuațiunea, care nici pănă acuma nu a fostă întemeiată 
pentru aceia, cari »au avută ochi să vadă“. Demonstra- 
țiunea lui Belcredi, întâmplată in Reichsrath-ulă vieneză, 
toastulă dela Seraievo și echoulă acestuia în scrisârea de 
mulțămire a împăratului au deschisă ochii tuturora. In 
foile vieneze cetimă astfelă de exerciții de stilă, cari ne 
reamintescă și proclamațiunile și manifestele austriace 
din ânii 1848—49. Și mamelucului i se grămădesce sân
gele în obrază și simte în inima sa fierberile stângei ex
treme și de ună singură gândă suntă pătrunși toți pa- 
trioții: gândulă să ne organisămă.

Și e bine așa, acesta este răspunsulă naturală, cu 
care suntemă datori. Pote pe mulți îi va fi surprinsă 
vehemența neașteptată, cu care s’a dată acelă răspunsă. 
Și de ce să nu se dea astfelă ? Generațiunea, care a 
produsă pe 48, s’a însuflețită numai de gloria străbună, 
care multă, forte multă vreme >a stată în întunereculă 
nopții», generațiunea presentă se aprinde de flacăra stin
dardului încă lucitoră ală gloriei dela 1848—49. Der fi
indcă așa se vede, că mai avemă încă timpă, ar fi bine 
să ne gândimfl și la aceea, ca să aședămă iarba de pușcă 
la locă uscată.

Deficitulă, corupția și celelalte binecuvântări ale fe- 
ricirei administrării comune nu ne pună pe gânduri, cu 
tâte acestea geniulă națiunii maghiare se va sci lupta, 
avemă însă ună năcasă ceva mai mare despre a cărui 
înlăturare nu ne putemă gândi destulă de timpuriu, și 
acestea suntă raporturile rele, în care stămă cu națio
nalitățile. Că există acestă năcasă nu mă îndoiescă și 
îlă simte fiecare în primele momente, în cari în actuala 
agitațiune trece măcară fugitivă în revistă relațiunile din 
patriă. Să ne ocupămă cu elă seriosă și temeinică. Și 
să nu perdemă timpulă, căci nu putemă sci când bate 
ora a 12-a. A atrage atențiunea patriotului gânditoră 
în direcțiunea acăsta este scopulă acestei broșuri ne- 
.pretențiose. (Va urma).

Societate archeologică, în Bucovina.
Se scrie din Cernăuți:

Cernăuți, Bucovina, s’a înființată prin inițiativa 
zelosălui și unicului archeologă d. Dionisiu B. Olinescu 
o societate "archeologică română, spre a • strînge* 1 și a 
conserva anticitățile aflate în țeră și aiurea, cum și a le 
descrie, înființândă ună museu, de a întreprinde esplorări 
arheologice, cum și a îngriji pentru conservarea ruineloră 
și monumenteloră istorice din țâră iutervenindă pe la 
autoritățile competinte, cum și pe la particulari pentru 
conservarea loră. După statutele ei comitetulă este obli
gată de a presentă adunărei generale o amănunțită dare 
de sâmă despre mersulă generală ală sciinței areheolo- 
giee la Români și despre activitatea sa proprie. In șe
dința de constituire a ei se alese de președinte Dionisiu 
P. Olinescu, vice-președinți: Dr. Emilian Vointiehi prof. 
universitară, și Vasile Morară dela tribunalulă țărei, ca 
membri ai comitetului: Calistrată Coca, catehetă, dr. 
Orestă Popescu, Epifanie Popescu, Constantină Moraru, 
Procopovicî, Eugșniă Meșederă, Onisimă Țurcană, Dîo- 
medă NosievicI, Georgiu Forgaciă, Georgiu Popovici, 
Teodoră Popovici și Nicolau Ieremievici.

Editoră: Iacobfi Muresianu.I
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșiauu

DIVERSE.
Sfîrșitulu lumii la 24 luniu. — Se scrie din Ma

drid (Țarului parisiană »Matin«, cu data dela 17 luniu: 
Noutatea sfîrșitului lumii răspândindu-se prin poporulă 
de josă din Madrid, care își închipuia că Marți sârele 
va răsări la ora 2 de dimineță, vr’o miiă de persone se 

și nu ținemă minte nimica. Ce s’a întâmplată cri, adi 
amu uitată. Stăpânnlă însă nu uită nimică. Decă se 
va uita în cartea sa, elă va vede, cum s’a purtată 
Uledi pe laculă Tankanika, cum l’a scăpată pe Zaidi 
din vârtejă, cum a mântuită pe atâția inși dela morte 
și cum muncia elă mai multă decâtă trei dintre noi. 
Stăpânulă își va aduce aminte, cum l’a ascultată în 
ori și ce vreme, și ce grijă avea elă totdeuna de vâs
lașii lui. Sub mâna lui Uledi, stăpâne, vâslașii suntă 
buni și harnici; fără elă nu mai plătescă curată nimică. 
Drept-aceea, stăpâne, decă Uledi are să fiă pedepsită, 
și decă Sumari dice, că e gata să ia elă jumătate pe- 
depsa, dă-i, te rogă, lui Sayva ceealaltă jumătate, și 
iartă’lă pe,Uledi!"

„Bine/ disc călătorulă nostru. „Adunarea l’a 
osândită pe Uledi. De 6re-ce însă Sumari și Sayva 
au făgăduită, că voră lua pedepsă asupra loră, Uledi 
este iertată, eră Sumari’ și Sayva suntă liberi de ori 
și ce pedepsă !“

După-ce Uledi fu slobodită, se apropia cu po
căință de Stanley, și ițise: „Nu Uledi a fostă acela, 
care a furată, ci acela a fostă satana, caro a întrată 
în inima lui. Uledi .va fi de aici înainte omă de 
omeniă. —

(Va urma.) 

reunise la acâslă oră pe colina de Wistelos. Sârele 
însă nu credu de cuviință a anticipa răsăritulă său, dâr 
poporulă de josă vădu în norii luminați de radele lunii, 
fote semnele înainte mergătore ale catastrofă care va 
provoca sfirșitulă lumii. Diminâța, ună numără și mai 
mare de omeni se reunise și aștepta fenomenele cerești, 
dâr ei așteptară înzadară pănă la ârele trei după amțjtȚ. 
In momentulă acesta se vădu de cătră imaginația bol
navă a unora apărândă Sf. Petru în mijloculă unui noră 
roșu, în urmă Isusă Christosă și ună mare numără de 
sfinți se mai arătară după denșii. Singuri profanii vă- 
cjură ună noră ordinară. Ună astfelă de miracolă, 
după cum pretinde poporulă, anunță că la 24 luniu va 
fi ultima di a esistenței lumii. Acăstă superstiția a fostă 
preocupația tâmpită a poporului de josă din Madrid. Er 
24 luniu a trecută și lumea a rămasă totă ceia ce a 
fostă de atâtea mii de ani dela creațiunea ei.

Armata comună austro-ungară are vre-o 19,326 
oficerl, între cari 259 generali și 1304 oficeri de statulă 
majoră. Suntă interesante următârele date despre cu
noștințele limbistice ale ojicerilorii, și anume dintre ofi
ceri 871/a°/o vorbescă limbi slave, 24°/10% vorbescă 
limba maghiară, 21a/10°/0 vorbescă limba francesă, 
142/io°/o vorbescă limba italiană, 87/10% vorbescă limba 
română, 38/10% vorbescă limba englesă, — pre când 
proporțiunea naționalitățiloră în monarchiă între 378/10 
miliâne locuitori este următârea: Slavi 46u/iOo%> Ger
mani 2639/100°/0, Maghiari 17% (?) Români 686/100%, — 
fîindă adecă 17%0 miliâne Slavi, 9%0 miliâne Germani, 
6%0 miliâne (?) Maghiari și peste 2%0 miliâne Români. 
— Acestea suntă date statistice ungurescl, căci se scie, 
că după datele statistice ale consistorieloră nâstre suntă 
în monarchiă peste 3 miliâne Români.

Comoră de antichități, pilele trecute proprietarulă 
cătunului Dorma, din Basarabia, care să află în apro
piere de Gura-Galbina a dată peste o comoră de anti
chități (Țce „România.“ £tă din ce se compune acăstă 
interesantă comoră: Ună cazană de aramă plină cu bani 
de argintă. Monetele suntă tâte poloneze de pe timpulă 
lui Sigismund. Numărându-se s’a constatată că suntă 
în totală 1,271 bucăți. O cădelniță de argintă cu două 
sfeșnice de o lucrare fârte frumosă. Patru bunciuni că- 
zăcești de argintă și aură cu pietre scumpe, pece ta
câmuri de argintă, trei blide mari de aramă, pe cari 
suntă zugrăvite nisce chipuri fârte rău conservate. Un- 
spredece săbii cu mânere de argintă, două-^eci pistâle, 
ale căroră paturi s’au risipită în pulbere, rămânendă nu
mai ornamentele făcute de argintă. Tote aceste obiecte 
să crede că ar fi aparținendă unui hatmană ală cczaci- 
loră, care a locuită sătulă Sahaidac pe la 1813. Ună 
lucru inse nu să explică și anume peutru ce cazaculă 
adunase așa mare cantitate de monete polone? Toți să 
întreb asemenea dela ce auume biserică catolică ar fi 
șters cazaculă cădelnița și sfesnicii de argintă?

I

Unii orașă fără femei. — piarulă „Echo* poves- 
tesce: Intre munții din Mongolia, într’ună șesă întinsă 
și nisiposă, este orașulă Mai-macină, adecă orașulă ne- 
gustoriloră. Elă se ține de imperiulă chineză, are 3000 
locuitori, între cari nici o femeiă. Dâr între locuitori 
suntă mulțî părinți de familii, însă femeile și copii loră 
suntă departe în interiorulă Chinei. Numitulă orașă nu 
e departe de granița rusă; guvernulă se teme ca nu 
cumva Chinezii să-și aducă femei ruse și să strice ast
felă moravurile nobile chineze; de aceea a interzisă 
ori-cărei femei de a petrece în acelă orașă. Se poves- 
tesce, că ună Englesă, spre a scăpa de cicăliturile iubitei 
sale soții, a fugită la Mai-macină, unde a găsită liniștea 
dorită. Soția sa a voită să-lă urmeze, dâr vameșulă 
dela pâr ta orașului a respins’o ca marfă interdisă.

Monștrii. — In diua de 4 Iunie curentă, femeia 
Ștefana, soția locuitorului Nicolae Radu din comuna Bo- 
rănești, județulă Ialomița, în România, a născută 2 copii 
monștrii lipiți de pântece, avendă două capete, patru 
piciâre opuse și patru mâni. Acești copii după o oră 
au încetată din viâță; er muma loră se află greu 
bolnavă.

Bibliografia.
Convorbiri pedagocice este titlulă unui nou diară 

periodică apărută de curendă la Sătulă nou în Banală. 
Redactori suntă învățătorii I. Stoica și I. Popă Retega- 
ganulîl. Ntimărulă primă promite multă. Cuprinsulă e va
riată și bogată. Ediția fârte cu gustă, ilustrația foto-lito- 
grafică frumosă. Sumariulă Nrului I: Cosma Anca (eu 
portretă foto-litografică și facsimilă de subscriere). — Sa- 
larisarea învățătoriloră. — Cari copii frequentâză scâla 
mai neregulată? — George Bazară. — Sughițulă. — 
Amintiri din copilărie (poveste culâsă pe calea ferată).— 
Anecdote. — Cronica contimporană. — Revista diareloră 
pedagogice. — Curieră bibliografică. — Locă de infor- 
mațiuni. — Ghicitură. — Telefonulă Redacției. — Pe 
învălitdre: Cătră p. t. cetitori. — Insciințare. Va apără 
în fascicule lunare de o câlă și jumătate și va costa pănă 
la sfârșitulă anului 1886, numai 2 fl.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 136.

Oursulu Ia bursa de Viena
din 28 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°^ . . . 106.50
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94 95
Imprumutulii căilorii ferate 

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

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

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

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

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

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

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

vină 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 aură 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

împărătesc! ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.97‘/2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Sursa de Bucuresei.

Cota oficială dela 16 Iunie st. v. 1886.

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

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105Va 1061/*

n ,> (5°/0) . 88V. 89—
> » urban (7°/0) . 101 102 Va

» (6°/0) • 93— 94—
» > (5%) • 847^ 85—

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

< > » Națională —
Aură contra bilete de bancă • • 1^ ’/4 15?/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.54 Vend. 8.67

Argint românesc . . . . . > 8.50 * 8.60
Napoleon-d’ori................. 9.95 > 10.00
Lire turcesc!..................... . > 11.27 » 11.30

Imperiali......................... > 10.26 » 10.29

Galben!............................. 5.88 » 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 122.— » 123.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI
Pentru Austro-Ungaria:

ESTE:

i

pe
n

trei luni 
șdse luni 
unu anu

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —»

Pentru România și străinătate.

pe trei luni
„ șăse luni . ...........................20 „

,, unu anu . ............................... 40 „

Admimstrațîmea „Gazetei Transilvaniei

Anuntu.
Cu începerea dilei de 29 Septemvre a. c+ se dă în 

arendă pentru pășunarea oiloru proprietatea baronului 
Sigismund Szentkereszty jun. în comuna Zâgon, constă- 
tătore din 2600 jughere la Nagy Csianyos, 1800 ju- 
ghere la Nagy Gyalubatin și 2000 jughere munți la 
Hoszu havas+

Informațiunî se potu lua în Zâgon (Ilâromszek) 
dela plenipotențiatulu d+ luliu Biro. Posta în Zăgon.

(Avisu d-loră abonați r
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită c|iarulu nostru până acuma.

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

Mersulu trenuriloru
pe linia Predeaîii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradii-^iiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

S®redealiîa-Biidapesta Budapesta—S?redealii

BucurescI

Predealul (
(

Trenă
d® : 

peradno

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Timișă

Brașovti

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

Sigliisdra

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 

^Vințulă de
Uiâraț 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(

susă

(
(Cinșiu

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

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-posta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7:55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5.35

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirhău 
Nedeșdu

Olușiu (
(

Viena ' 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiuyft 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovft

Timișă

susă

fX.
(

JPredealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

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

1.45
3.44
5.21
6.41

I

7.14
7.42

8.31
9.01

Trenă
3 de 

peradne
:|

I -

Trenă 
omnibus

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

I

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
8.02

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
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

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

Teiușft- AradA-Budapesta Budapesta-ATadft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuB omnibua peradne peradne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 . _ —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotil 12.52 — 5.19 kjZvUIOK. / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arisdiik 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19'
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniciea 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 —• 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișd 7.12 6.30 10.37 Braniciea 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53
3.16 — 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22

JKud&pcsta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Simeria (Piski) ^etroșeuH

Tronu Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne peradne peradne omnibea omnibus

6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulft nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Kămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegîi — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 '4.40
Orezifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.3b 6.07
TfimSșdra 8.42 — 10.09 Petroșeni — 4.04 6.39

TiBBBtșdra-Aradft Petrușeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu do Trenă Trenă Trenă Trenfi
peradne peradne omnibua omnibua omnibua de pera.

TiBuișdra 6.02 _ n 5.00 Petroșeisi 6.49 9.33 __
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orezifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nemeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulii nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
ÂJțlUitt — — 7.40 Staerfia 1053 1,35 —


