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Pe unii ană 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe ană 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PREHUMERĂ:
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SorlBOrl nefrnnoate nu os prlmeoou. — Knnusorlpte nu ie retrămltu.

MB 137. Vineri, 20 Iunie (2 Iulie). 1886.

Nou abonamentu
la

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

abonamentft, la care învitămii pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretnlft Abonamentului:î
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fi. 
,, șăse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anii 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponii numărulu fâșiei sub care 
au primitri (țiarulti.

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

Administrațiunea.

Brașovu, 19 Iunie 1886.
Se miră lumea de estraordinarele succese, 

ce le-a dobândită pasu cu pasu și le dobândesce 
în fie-care di despotismul^ maghiară, îmbrăcată 
în pielea de 6iă a constituționalismului, față cu 
naționalitățile nemaghiare din Transilvania și 
Ungaria.

Să nu se mire.
Când cutezanța cea mai 6rbă se isbesce cu 

frica și cu slăbiciunea, când nerușinarea nu întel- 
nesce în calea sa decâtă blândeța și servilismulă, 
nu se potă aștepta alte resultate.

Vorba Românului: nu e prostă celă ce 
mâncă șâpte pârii!....

Nicăiri nu apare mai bătătdre la ochi dis- 
proporțiunea între cei ce iau și cei ce dau ca 
pe tărâmulă instrucțiunei publice.

Pe acestă terâmri ministrulă Trefort pro
duce, amă' pute 4^ce> minuni cu metodulă 
său de-a terorisa și de-a elimina disposițiunile 
legiloră esistente, înlocuindu-le cu disposițiuni 
arbitrare ministeriale.

D-lri Trefort a ajunsă cu acestă metodă, ce 
l’a pusă în practică mai alesă dela 1879 încăce, 
așa de departe, încâtă putemă cjice, că insruc- 
țiunea poporală a Nemaghiariloră este astăzi pe 
tătă linia paralisată.

Ordonanțele lui Trefort nu mai cunoscă nici 
o margine impusă de 'lege, ele vatămă și sensulă 
și spiritulă legiloră numai șr numai spre a pută 
paralisa mai ușoră învățământulă în scdlele cu 
limba de propunere nemaghiară.

In acâstă privință ne presentă organulă Si- 
biiană ală partidei naționale săsesc! o icănă, care 
ne înfățișâză viu fatala însemnătate, ce au câș
tigat’o ordonanțele Trefortiane pentru istoria des- 
voltărei culturale a Nemaghiariloră din aceste 
țări.

Numitulă organă îșî propune de a ilustra 
cu mai multe esemple starea reală a lucruriloră 
pe câmpulă instrucțiunei poporale. Pentru 
acuma ne arată cum a inițiată ministrulă de 
culte și de instrucțiune publică maghiarisarea 
scdleloră poporale săsesc!. Să vedemă care este 
cuprinsulă interesantului articulă, ce ’lă publică 
în scopulă acesta „Siebenburgisch d. Tageblatt“ 
de Miercuri sub titlulă „maghiarisarea scăleloră 
năstre. “

S’a împlinită anulă, — ne spune f6ia si- 
biiană, — de când ministrulă de instrucțiune a 
ordonată ca limba maghiară să fiă introdusă în 
scdlele săsesc! înmulțindu-se ărele de propunere 
și luându-se ca basă planulă de învățământă 
dată de cătră ministru la 29 Iuniu 1879. In

acestă plană se stabilesce ca principiu, că „limba 
maghiară să fiă propusă în serile in legătură cu 
limba maternă11 și să cere mai departe ca „șco
larii să fiă astfelă conduși, încâtă ei să ’și prită 
esprima clară nu numai ideile loră proprie ori
ginare, ci și cunoscințele câștigate prin instruc
țiune, să-și potă preda cugetările loră în legătură 
logică și în fine să le prită scrie corectă în limba 
maternă nu mai puțină ca și în limba maghiară".

Astfelă s’a combinată studiulă limbei ma
terne cu acela ală limbei maghiare, și li s’a pusă 
înainte același scopă. Consistoriulă. bisericei e- 
vangelice săsesci din Ardelă a remonstrată cu 
argumente temeinice în contra acestei măsuri, 
der d-lă Trefort a ordonată din nou ca imediată 
să se introducă limba maghiară în scrilele popo
rale săsesci.

Consistoriulă a cedată și s’a supusă ordinu
lui ministerială. Acâstă împrejurare o amintesce 
„cu durere" „Sieb. d. Tageblatt."

De atunci, ne spune „S. d, Tagbl.," se 
învață în scrilele săsesci limba maghiară în le
gătură cu limba germană și adecă în scrilele 
poporale de o clasă în 17 ore din 32 de rire 
câte se propună pe săptămână, în scrilele de 
doue clase în 14 rire, în cele de trei clase în 
10 rire ș. c. 1. Ordonanța ministerială mai 
ptescrie ca esercițiile limbistice intuitive și pro
punerea în cetire și scriere să se facă deodată 
în limba germană și maghiară.

Abstrăgendă dela art. de lege 38 din 1868, 
care garantriză autonomia bisericâscă și dă drep- 
tulă bisericei ,,de a dispune asupra sistemului 
de învățământă", ..Sieb. 1 Tgbl.“ găsesce că 
pretențiunea ministerului este ilegală.

Când s’a adusă legea dela 1879 (art.> 18) 
asupra întroducerei limbei maghiare în scrilele 
poporale ca „obiectă de invețămentă obligată" (§ 4) 
s’a asigurată în motivarea legei apriatu, că nu 
este intențiunea statului de a despoia pe națio
nalități de limba loră maternă său de a le împie
deca în învățarea ei, ci scopulă e numai de a le 
face posibilă cetățeniloră să-și însușriscă lim
ba statului. Cu tritâ interpelarea acăsta mi
nistrulă dă afară o ordonanță, care impune tu- 
turoră scrilelorri germane, limba maghiară, pe 
care legea din 1879 o introduce numai ca studiu 
obligată, ca a doua limbă de propunere.

„Ministrulă nu putea să lucre mai hotărîtă 
în contra legei", esclamă „S. d. Tagbl." „De 
acolo că acea lege dă ministrului dreptulă de a 
stabili numărulă rireloru de propunere a limbei 
maghiare în institutele confesionale nu urmriză 
că i s’a acordată dreptulă de a stabili ună nu
mără așa de mare de rire maghiare, încâtă limba 
germană să fiă simplamante nimicită, cu atâtă 
mai puțin i s’a dată dreptulă de-a face din studiulă 
obligată ală limbei maghiare o a doua limbă de 
propunere."

Accentuândă mai departe urmările ordonan
ței ministeriale din vorbă tăia sibiiană ne spune 
că învățătorii sași s’au pronunțată în adunările 
loră că studiulă limbei germane sufere cumplită 
și că scopulă instrucțiunii în scălele săsesci este 
paralisată fiindă împiedecată nu numai cultura 
loră națională, ci fiindă frirte amenințate chiar 
și interesele loră generale de cultură.

Pericululă e aci, urmările suntă vădite. 
Cum se prite?" — întrăbă „Sieb. d. Tagbl." — 
„Consistoriulă nostru a prevestită aceste urmări, 
aceste pericule și totuși a cedată față cu ordinile 
acele ministeriale? a cedată față cu nisce ordo
nanțe prin cari se calcă legea ? Ce lucruri grave 
trebue să fi premersă, dăcă autoritatea supremă 
școlară și bisericăscă n’a mai contată să facă 
să se respecteze legea prin resistența sa! Ori 
driră se temea în casă de resistență de vr’ună 
actă de violență ? Cu nedreptă / căci amă trebui 
să desperămă de basele vieții de stată, dăcă nu

mai domnesce idea, că totuși în cele din urmă 
legea și dreptulă ar trebui să învingă."

Și totuși legea și dreptulă trebue să cedeze 
regulată violenței celoră dela putere! Până 
când totă așa ?

închiderea Camerei orii române.
Duminecă, 15 Iunie curentă, s’a dată ce

tire la Senată de cătră D. Eug. Stătescu, mi
nistrulă justiției, și la Cameră de cătră D. M. 
Pherekyde, ministrulă afaceriloră străine, urmă
torului mesagiu ală Regelui Carolă:

Domnitorii senatori, 
Domnitorii deputată,

Interesele economice ale țărei și necesitatea de a 
asigura comerciului nostru raporturi sigure cu celelalte 
state, cu car nu aveamă convcnțiuni încheiate, au im
pusă guvernului Meu datoria să prelungăscă acăstă se
siune peste marginele obicinuite ale sesiuniloră par
lamentare.

Stăruința și zelulă cu care a-țl răspunsă la apelulă 
guvernului, pentru a îndestula trebuințele țărei, au fă
cută ca acăstă sesiune să fiă una din cele mai fecunde 
în lucrări folosităre și de mare însemnătate pentru 
desvoltarea prosperi tăței naționale.

Eu vă mulțumescă și țera vă va fi recunoscătăre.
Deși mai suntă încă legi și lucrări importante, cari 

adastă consecrațiunea Corpuriloră legiuităre, în fața însă 
a timpului prea înaintată și a intereseloră agricole, cari 
reclamă aiurea presința fie-căruia din D-văstră, am cre- 
dută că acăstă sesiune nu se putea prelungi mai departe, 
fără ca însăși interesele D-văstre particulare să nu ră
mână in suferință.

De altmintrelea D-v6stră ați avută grija de a 
pune guvernulă în posițiune să potă asigura în modă 
provisoriu relațiile comerciale cu statele, cu cari avemă 
negociăr'I începute.

Mulțumindu-vă der încă odată pentru concursulă 
luminată și patriotică, ce în Gestiunile cele mai dificile 
nu ați lipsită a da guvernului Meu, Eu declară sesiunea 
acesta a corpuriloră legiuităre închisă."

Câteva cuvinte despre cestiunea 
naționalităților!!.

de Ludovicii Mocsary.
Erl amu publicații introducerea acestei im

portante scrieri. Inaint.e de a continua cu es- 
trasele nristre, reproducem G ună resumatu claru 
și substanțială din broșura d-lui Mocsary. Cu 
acăstă ocasiune recomandămu tuturoru cetitori- 
lorii noștri, cari cunoscă limba maghiară, a’și 
procura acristă broșură ce se vinde la trite li
brăriile cu prețuiri de 50 cr.

Etă resumatulri făcută de Frâncu-Moțul 
în ,,V. Națională” :

Cu privire Ia atacurile și acusările ce i s’au adre
sată prin presă, d. Mocsâry dice următrirele:

La atacurile ce mi s’au îndreptată prin presă ași 
fi trebuită să răspundă totă prin presă, dăcă acestă cale 
n’ar fi fostă închisă înaintea mea. In timpulă de față 
însă nu e ună (fiară cu care ași pută consimți; nici chiar 
partidulă independenței n’are ună organă ală său, și chiar 
decă Tar avea nu știu dău dăcă ml-ar fi dată Iocă în 
colonele sale ca să ’mi desvoltă părerile mele.

Presa nostră astădî nu se mai ocupă cu politica. 
Chiar și (fiarele cele mari vorbescă numai în niște scurți 
articoli de fondă cu ușurință de însemnatele cestiunl, ce 
dilnică se ivescă. Acăsta o facă în scopă de a atrage 
atențiunea cititoriloră asupra coloneloră în care se co- 
prindă articoli de reclame ia adresa unuia său altuia din 
oratorii parlamentari.

E interesantă acestă capitolă însă scurțimea spa
țiului silindu-ne a trece repede pesfe elă, constatămă nu
mai, că la sfărșitulă lui d. Mocsâry, adresându-se diare- 
loră române de peste munți, care diceau că în cestiunea 
naționalitățiloră d-sa ar fi ună corbii albii printre Ma
ghiari, scrie următorele:

»Naționaliștii mei compatrioți să înșălă credendă că 
ași fi isolată. Nici chiar în parlamentă n’am rămasă 
singură; am găsită ună partisană în persrina comitelui 
Emanoilă Andrassy".
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„E adevărată că onorabilulă meu colegă n’a mersă 
așa departe ca mine, der nu e mai puțină adevărată că 
a declarată categorică că agitațiunile începute de reuni
unile maghiare de cultură nu le încuviințeză. Pentru a- 
câsta însă a și căpătată o aspră imputare dela Bartha 
Miklos, care a disă că cornițele numai de aceea a făcută 
o asemenea declarațiune, ca să aibă ună pretestă de a 
nu contribui, par’că comitelui Andrassy i-ar păsa de câ
teva sute său o miiă de florini. Vedeți dăr că kultur- 
egyletulă transilvană face apelă chiar și la terorisărl. 
Rău trebue să-i stea acțiunile.*

*) Shakespearo (cotcsce : Șekspir) a fostu unfi forte însemnatu scriitorii
dramaticu. englcsu.

»Asemenea mai citeză și pe o distinsă și nobilă 
fiică a patriei .... care deși a declarată, că nu împăr
tășește în tăte vederile mele, totuși pledăză cu căldură 
ca să fimă drepți cu naționalitățile.

„Așa dăr amă fi trei și tres faciunt colegium. Des
tulă de strimtă colegiu, der se va mai lărgi".

După aceea autorulă combate direcțiunea șovimstă 
care a făcută ca lucrurile să ajungă așa departe încâtă 
astăzi în Ungaria însemneză:

Maghiară — patriotă.
Națională = trădătoră de patriă.

Vorbindă de suferințele Româniloră, d. Mocsâry 
arată, că numai în comitatulă Bihorului, ministrulă 
culteloră a dată afară 51 învățători rurali, fiind că nu 
știau ungurește, și citindă cuprinsulă legei dela 1868, 
care prescrie, că cursurile trebue să se facă în limba na- 
ționalităței copiiloră eselamă:

Frumosă avântă de cultură când 51 de comune 
rurale suntă lipsite de învățători!

In privința admiterei Româniloră în funcțiunile Sta
tului autorulă spune, că lucrurile stau și mai rău. Pen
tru dovedirea afirmațiunei, d-sa publică ună tablou sta
tistică asupra statului personală dela ministere și magis
tratură lăsândă la o parte celelalte ramuri ale adminis- 
trațiunei publice. Din acestă tablou reiese, că între 9541 
funcționari numai 199 suntă români.

In rubrica observațiuniloră d. Mocsâry face nisce 
caracteristice note și anume una cu privire la ministerulă 
culteloră și alta Ia magistratură.

Etă notele de care vorbimă:
I. In secțiunea afaceriloră bisericei greco catolice 

și ortodocsă română dela ministerulă culteloră și instruc- 
țiunei publice nu e nici măcară ună singură Română.

II. Judecătorii români suntă aplicați mai cu semă 
în ținuturi neromâne, er în ținuturile românesc! suntă 
mai mulți de aceia, cari nu sciu românesce său numai 
cu anevoiă înțelegă acăstă limbă.

încâtă pentru dreptulă electorală, d. Mocsâry con
stată, că în Ungaria se cere ună venită numai de 16 fl. 
dela o proprietate rurală spre a pută fi alegătoră, pe 
câtă timpă în Transilvania trebue să fiă de 84 fl. v. a. 
astfelă că Românii nu potă alege.

Decă noi ru tratămă bine pe Românii și pe Serbii 
dela noi, dice d. Mocsâry, bune relațiunl nu vomă pute 
avă nici cu România, nici cu Serbia. Ună bună tra- 
tamentă ală acestora ne pote asigura amiciția și alianța 
numiteloră națiuni vecine.... Prin același mijlocă prin 
care putemă asigura pacea internă a cetățeniloră patriei, 
totă prin acela amă pută să întreținemă și bune rela
țiunl internaționale cu aceia, a căroră bună voință pen
tru noi are ună mare preță, căci relațiunile dintre noi 
în acelă casă n’ar fi numai bune, ci ele voră fi chiar 
dintre cele mai strînse și mai intime.

In capitolulă din urmă d. Mocsâry, dicendă, că de 
veacuri e înrădăcinată la naționalități deșarta speranță 
de a crede că voră avea ună sprijină în Austria în 
contra Unguriloră și că acăsta a loră credință în împe- 
ratulu e totă atâtă de vechiă ca și stăpânirea Austriei, 
face următorea espunere:

Naționalitățile dică că Ungurii facă cu neputință o 
alianță, fiindcă nu voiescă a le face concesiunile ce le 
suntă neapărată trebuinciăse pentru păstrarea și desvol- 
tarea naționalității loră. A’șl asigura aceste condițiunl

de esistență ele o consideră ca una din datoriile loră 
de căpeteniă și pentru acestă sfîrșită trebue să și-le 
caute, acolo, unde și-le potă găsi. Acestă împrejurare 
face ca naționalitățile să se radime pe o Austriă unită 
și să nu se alipescă la stăruințele Ungariei, ca să-și com- 
plecteze și să-și întărescă neatârnarea căci ele credă, că 
cu câtă va întări mai multă neatârnarea Statului ma
ghiară, cu atâtă elfi va ave la îndemână mai multe 
mijlăce pentru apăsarea loră.

Această credință, autorulă apoi se încârcă prin 
nisce lungi motivări a o slăbi, dicendă intre altele, că 
chiar Austria a dată naționalitățile pe mâna Unguriloră 
și cine scie încă câtă timpă le va mai lăsa puterea 
din Viena o mână liberă asupra loră, și apoi încheie 
astfelă:

SS nu ne redemămă nici unii, nici alții pe o ase
menea politică, și să ne isprăvimă noi înșine trebile 
nâstre.... Naționalitățile să-și însușească stăruințele Un
gariei de a deveni ună Stată neatârnată. Ungurii să re
nunțe la tendințele loră, ca să desbrace pe concetățenii 
săi de altă limbă de naționalitatea loră, și să le dea 
acestora totă ce p6te să se unâscă cu consistența Sta
tului. Aceasta e calea care ne-ar pute scăpa din bra
țele politicei de duplicitate a polypei.... Fără îndoială Un
gurii trebue să ia inițiativa, căci făcendă posibilă ca na
ționalitățile să p6tă trăi cu ei și prin ei, ele nu voră 
mai da ascultare agitațiuniloră ostile Statului înscenate 
de nisce aventurai! entusiaștl.

Ca încheiere finală d. Mocsâry Lajos declară, că 
punctulă său de plecare e legalitatea pe basa legei de 
naționalități dela 1868 și astfelă d-sa e pentru egala în
dreptățire a naționalitățiloră din țările, care facă parte 
din regatulă Sântului Ștefană.

SOIRILE DILEL
Se comunică diarului »L’Independance“ că univer

sitatea din Oxford a hotărîtă să publice conferințele fă
cute acolo de d. Gaster, asupra literatură române. D. 
Gaster, adauge numitulă diară, a fostă numită membru 
ală așa numitei »Folklore Society*  din Londra.

—x—
In interesulă industriașiloru ardeleni, amenințați 

prin rășboiulă vamală cu România, ministrulă ungurescă 
de comerciu — spune »B. Korr.« — a provocată pe 
fișpanulă din Brașovă se facă câtă mai curândă posibilă, 
ca cercurile industriale de aci, anume camera de in
dustria și reuniunile industriale interesate să alegă băr
bați de încredere pentru crearea unei mari agenții comer
ciale, care va fi chemată să caute de o parte piețe pen
tru diferitele producte industriale ardelene, și de altă 
parte să procure industriașiloră mostrele necesare și co- 
mandele. Eventuala învestitură a acestoră articole, de 
sigură numai atunci bune de vencjare, când voră fi fă
cute după mostre corăspundătore singuraticeloră piețe, 
n’ar întâmpina nici o greutate. Problema principală e 
acum, dice ministrulă, a forma ună organă mijlocitoră 
pentru vândare, ceea ce tocmai se intenționâză cu în
ființarea acestei agenții comerciale centrale. Cheltuelile 
agenției le-ar acoperi mai nainte de tote statulă. — Cu 
alte cuvinte, multă apă are să mai curgă pănă ce se va 
ajuta în faptă industriei ardelene — pote când nu va 
mai fi. Trece timpulă, și cu măsurile și sfaturile nu se 
mai termină.

—x—
UrășI plângeri în foile „patriotice*,  că scdlele un

gurești mergit reu și că între învățătorii lorii se încuibă 
serăcia. Astfelă o făiă din Clușiu spune, că în comifa- 
tulă Hunedirei scolele ungurescl se află într’o stare des
perată, învățătorii nu ’șl primescă lefile și din partea sta
tului nu Ii se dă ajutorulă promisă. Mai multe comune

au declarată, că nu le mai trebue scâle comunale. — 
Unde suntă banii?

—x—
In curândă va apără regulamentulu căsetoriiloru în 

armată. După acesta, cauțiunea de căsătoriă a ofițeriloră 
atârnă de rangulă aceluia, ce vrâ să se căsătorăscă. 
Anume locotenenții trebue să constate, că au avere pri
vată, care aduce ună venită anuală de 1000 fl., căpitanii 
de 800 fl., maiorii și locotenenții-colonell de 600 fl. v. 
a., ceea ce corăspunde unui capitală de 20,000, respec
tive 16,000 și 12,000 fl. Colonelii și generalii nu au 
lipsă de cauțiune. Preste totă se înlesnesce la 1/i din 
întregă statulă oficeriloră se încheie căsătorii. Colonelii 
și generalii se potă căsători fără cauțiune, avândă lipsă 
numai de permisiunea Maiestății Sale. Miresele oficeriloră, 
care au trecută de 60 ani, trebue să renunțe dreptulă 
de pensiune.

—x—
Suntemă rugați a publica următărea înștiințare: 

»Tuturoră aceloră d-ni profesori și docenți, cari în ur
marea anunciului din Nr. 97 a. c. ală „Gazetei*  pănă 
acuma s’au insinuată Ia cursulă de aurărită și colorită, 
ce se va ține în vera acesta prin subscrisulă în comuna 
Santejude, le facă cunoscută, că acela se începe cu 1 
Augustă a. c. stila nou în Sântejude, comitatulă Solnoc- 
Dobâca p. u. Czege. Aducă la cunoștință totodată și 
aceea, că în urma provocăriloră primite dela mai mulți, 
m’am hotărîtă a țină asemenea cursă și în Gherla (Sza- 
mosujvâr) începândă din 10 Augustă a. c. st. n. Insi
nuările pentru acestă cursă suntă a se face la d-lă V. 
G. Borgovanu, profesoră preparandială în Gherla*.  — 
Gherla la 27 Iunie 1886, Aureliu Stmonu universitară 
în Glușiu.

—x—
Inteligința română din Betleanii, în comitatulă 

Solnocîi-Dobeca, va da ună baiu restrînsil, Duminecă în 
18 Iuliu st. n. 1886, în favârea bisericei și scâlei române 
gr. cat. locale, în sala ospâtăriei. Prețulă intrărei de o 
persână 1 fl. 20 cr., eră în familiă de personă 1 fl. v. 
a. Inceputulă la 8 6re sâx-a. Suprasolvirile și ofertele 
mărinimâse se voră primi cu mulțămită și se voră chita 
pe cale (Țaristică.

—x—
»Reuniunea Sodaliloră români*  din Sibiiu va da 

o representațiune teatrală împreunată cu danță, Sâm
bătă în 21 Iunie (3. Iulie st. n.) a. c. în sala dela „îm- 
păratulă Româniloră.*  începutulă la 8 6re sâra. Intra
rea de familiă 1 fl., de persână 80 cr., membri Reu
niunii 50 cr., damele 40 cr., gardedame suntă scutite de 
tacsa intrării. — O loge mare 3 fl., o loge mică 2 fl., 
Programa: 1. »In memoria lui D. Andronică,*  de |N. 
Cismărescu, declamată de d-lă E. Vintilă. 2. «Drumulă 
de feră*,  comediă cu cântece intr’ună actă, de Vasilie 
Alexandri. Persânele: Mama Bălașa, jupânâsă bătrână, 
d-1 P. Barițiu. Cuconulă Matachi Nalbă, proprietară **’*.  
Adela, fiica lui Nalbă, d-șora M. Bogorină. Radu, ingineră 
topograf, d-1 I. Morariu. Cocdna Galiopi, văduvă, d-șâra 
A. Florea. Kir Manole, arândașă, d-lă A. Balteșiă. Ma- 
nolachi, fiulă său, d-lă N. Turcu. Ioana, fată de casă, 
d-s6ra E. Siftă. Sava, tinără țigană, d-lă N. Turcu. 3. 
jPăcălitulă,*  comediă într’ună actă de Iosifă Vulcană. 
Personele: Alexandru Cușiană, proprietară, d-lă A. Bal
teșiă. Nina, fiica lui, d-.ș6ra A. Florea. Iosifă Some- 
șiană, june din sată, d-lă I. Morariu. Radu Muntenescu, 
amiculă Iui Iosifă ***•  Mari», servitore, Petru, servitoră 
la Iosifă Someșiană, d-ș6ra M. Bogorină și d-lă N. Turcu 
Mihaiă, servitoră la Cusiană *** 4. Jocurile istorice

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

In diua următâre (28 Maiu) veniră la tabără mai 
multe cete de indigeni, numiți Babvendi, parte ca să-I 
vadă pe călătorii noștri, parte ca să facă negoță cu ei.

Acești indigeni aveau ună năravu, care pe ună 
omu străină forte lesne putea să’lă înspăimânte. Anume 
tocmai când vorbiau mal bine cu cine-va, dintr’odată 
începeau să scrâșnescă așa de tare din dinți, încâtă 
credeai, că cine scie ce furiă grozavă i-a apucată. Ei 
însă nu erau âmeul răi, ci dimpotrivă omeni prietinoși 
și prevenitori.

Dară cu tote aceste însușiri bune, călătorulă nos
tru totuși era aprdpe să vină cu ei într’ună conflict» 
destulă de seriosă, și anume dintr’ună lucru câtă se 
p6te de nevinovată.

Stanley își însemnă câte ceva în cartea sa de 
notițe în ființa de față a indigeniloră, unu lucru pe 
care-lă făcea elă în fiecare cli și aprope în fiecare ciasă. 
Babvendi! se adunară împrejurulă lui și se uitară mai 
multă vreme la ceea-ce făcea. După aceea dintr’odată 
se depărtară cu toții în fuga mare spre locuințele loră.

Câtă de mare fu mirarea și spaima călătorului 
nostru și a dmeniloră săi, când după vre-o jumătate 
de ciasă audiră din tote părțile strigăte de răsboiă și 
văclură vre-o 500—600 indigeni înarmați cu muschete, 
înaintând spre dânșii cu grăbire.

Stanley le eși înainte și-i întreba, ce voiescă? 
„De bună semă", dise elă, „trebue că e vre-o neînțe
legere la mijlocă."

„Omenii noștri," răspunse unulă dintre Babvendi, 
„tc-au văclută făcândă totă felulă de semne pe nisce 
fol legate la ună locă. Asta nu e lucru curată. Țâra 
nostră se va pustii, caprele ndstre voră muri, bananele 
nostre se voră putred f. Ce ți-amă făcută noi, de vo- 
iescî să aduci atâtea rele pe capulă nostru ? . . . Ori 
bagi în focă înaintea nostră lucrulă acela cu o gră
madă de foi; ori decă nu, îndată și începemă lupta!"

Călătorulă nostru vădu, că ceea ce-i făcea pe 
acești omeni se fie așa de năcăjiți pe dânsulă și pe omenii 
săi, nu era alt-ceva, decâtă o credință deșartă a loră.

Neputândă ca să’și ardă cartea de notițe, în care 
’șl însemnase tote lucrurile mai de căpeteniă pe care 
le văduse, luâ ună volumă din scrierile lui Shakes- 
peare*)  și’lă dete pradă flacăriloru, voindă să împace 
superstițiunea iritațiloru indigeni. Din norocire aceștia 

nu pre băgaseră de semă, cum, era pe afară cartea 
de notițe; de ce era în lăuntru se înțelege, că nu 
aveau nici o ideiă. In chipulă acesta înșelăciunea suc
cese pe deplină, și Bacvendii erăși se făcură prietini, 
în tocmai cum fuseseră și mai nainte.

„Tu esci bună, forte bună," îlă lăudară ei pe 
„omulă albă," și apoi se întorseră mulțămiți la coli
bele loră.

In 3 Iunie se despărțiră călătorii noștri de bunii 
Babvendi și’și urmară mai departe călătoria. Stanley 
cercetase âncă de mai nainte o bună bucată din rîu 
și aflase, că ceva mai în josă suntă două cataracte 
destulă de primejdidse, unulă cu numele Massassa și 
altul» numită Zinga.

Uledi căpăta dela călătorulă nostru însărcinarea, 
să plutescă până în apropierea cataractului Massassa 
și să vadă, decă vasele șe potă strecura printrânsulă, 
seu decă trebuescă transportate din nou pe uscată. 
In același timpă Stanley avea să mergă pe țermure în 
josă, ca să găsescă ună locă potrivită do debarcată 
și pentru suitulu luntriloru. Frank, caro suferia forte 
multă de piciâre, avea să urmeze după călătorulă nos
tru îndată ce i s’ar fi vestită, că loculă căutată s’a 
găsită.

Când Uledi și cu soții săi se gătiau să facă pri- 
mejdiâsa călătoriă pentru cercetarea cataractului, Frank 



Nr. 137 GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

„Călușiarulă" și «Bătuta*,  se vor! juca de 9 tineri în 
costumă țărănesc!.. După producțiune urmeză danță.

Editor! : Iacobă Mureșianu.
Redactor! responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

—x—
Fânarulă Andreiu Schink din Sibiiu a anunțată 

Sâmbăta trecută autorității orășenesc!, că emigrâză în 
România.

—x—
Mai multe regimente din armata germană s’au înar

mată eu pusei repetitâre. Pușca se încarcă cu dece car
tușe, dintre care unulă șâde în țâvă, altulă în lingură și 
optă în cameră, ce e aședată în lemnulă puscei sub țâvă. 
Cu încărcătura deplină cântăresce pușca 100 de grame 
mai puțină ca puscile cu unu cartușă.

—x—
Grindină câtă oulu de găină a căzută la 9 Iunie, în 

comuna Caraula, jud. Doljă, în România, distrugând! re
colta p’o întindere de 4000 pogâne și rănindă mai mulțî 
6menî.

—x—
Ună nou tarifă ală căiloră ferate române se va 

pune în aplicare pentru transportulă de cereale și de 
vite, dela 1 Iulie st. n. Prețurile suntă reduse la aprope 
jumătate de cum erau pănă acuma, spună diarele din 
Bucurescî.

—x —
In comuna Sadagura din Bucovina se află doi ra

bini, cari se gerâză ca făcători de minuni și astfelă facă 
gheșefturi însemnate. Autoritatea financiară din Buco
vina i-a pusă pe acești făcători de minuni în categoria 
„mijlocitoriloră de afaceri*  și le-a impusă, sub titlulă de 
dare de venită, o contribuție anuală de 300 fl. v. a.

—x—
In 24 luniu regimentulă 29 de infanteria din Ti- 

mișâra a serbată aniversarea luptei dela Custozza, 24 
luniu 1886, în care s’a distinsă acelă regimentă și în 
care Italianii au fostă învinși. Colonelulă regimentului 
d’Elvert a toastată, la banchetă, pentru Maiestatea Sa, 
contele Degenfeld Schonburg pentru regimentă. Archi- 
ducelui Albrecht i s’a trimisă o telegramă de felicitare.

Cum a ajunsu Ungurdică, Regina Serbiei?
(Coresp. part, a ,Gaz. Trans.*)

Budapesta, 25 luniu.
fiarele unguresc! scriu că Natalia, regina Serbiei, 

este Maghiară. Etă răspunsă Ia acăsta, din sorginte 
bine informată:

Regina Serbiei este fiica colonelului în serviciu ru- 
sescă, Kesko. Numele Kesko este o poreclă (spitznahme) 
a boerului română din Basarabia Vassileo, părintele co
lonelului Kesko-Vassilco, care era vără bună cu boerulă 
română Iordachi Vassileo, proprietară mare în Bucovina, 
acea parte a Moldovei, care trecu sub stăpânirea Austriei, 
precum trecu sub stăpânirea rusâscă Basarabia unde își 
avea proprietățile bunulă (moșulă) Maiestății Sale. Po
recla Kesko voesce a dice »grosul!*.

Colonelulă Vassileo Kesko, fiindă căpitană de Husari 
în armata rusăscă, ce ocupă Moldova la 1852, se căsă
tori în Iași cu d-ra Zoe Slurdza, fiica marelui Logofăt! 
Constantină Sturdza, și a soției sale născută Maria 
Ghica și trecută în altă căsătoriă cu boerulă Nicolae 
Rossely-Rosnovană.

Familia Sturdza se trage de dincâce de Carpați; 
dăr de Unguri nici vorbă. Pe când era în domniă 
Principele Mihailă Sturdza, voia să cumpere moșii în 
Ungaria. Cu acestă scopă trimise aci pe Petru Asachi 
și pe cavalerulă de Cerneschi să afle, dăcă are în Un

se tari până la ei pe mâni și pe piciore și stărui cu 
totu dinadinsul! să’lu ia și pe elu cu dânșii. Durerile 
cele mari, pe care le avea, îlă făcuseră pe bietulă omti 
în timpul! din urmă de totu năcăjiciosu, ba încât-va 
chiar și încăpățânată.

Uledi căuta mai ântâiă să’lu abată dela acestă 
ideiă, dar în sfârșită, vedându, că n’are încătrău, îlă 
luă și pe elu în luntre și porniră cu toții spre cata
ractă. Iscusitulă cârmacii! văd! îndată, că este cu 
neputință a trece cu vre ună vasă prin îngrozitorulă 
repedișă, ce acuma se afla înaintea lui și înaintea ace
lora, cari îlă întovărășiau. “

Lui Frank nu i se păru acesta ună lucru așa de 
primejdiosă, și stărui, ca vasulă se încerce ,a trece 
prin cataractă. Elă susținea, că vede spre mâna stângă 
o fășiă mai liniștită a rîului, la care decă ar ajunge 
luntrea, ar putea să trecă înainte fără mare greutate.

Uledi își dădh tote silințele, ca să’lă întorcă pe 
„stăpânulă celă mică,“ cum îlă numiau Vangvana pe 
Pocock, dela acestă părere; vorbele sale însă fură za
darnice. Frank îi numi pe Vangvana mueri și fricoși, 
și acum începu a stărui și mai multă pentru nesoco
tită încercare.

„Băieți," se adresă neînspăimentatulă și ambițio- 
sulă Uledi cătră soții săi, „stăpânulă celă mică dice 
că suntemă fricoși și că ne tememă de mdrte. Eu

garia dreptul! nobililoră maghiari d’a acvira moșii. Acești 
domni s’au întorsă fără ispravă. Nu s’au putută afla 
documente ce se constate, că familia Sturdza ar fi de 
origine maghiară, său ar fi țnobili unguri. Așa der ră 
mâne Românilor! fericirea d’a considera familia Sturdza, 
ilustră în România, de familiă curată românâscă, pâte, 
ca multe altele, de origină de dinedee de Carpați.

Familia Vassileo încă nu s’a credută, nici se crede 
maghiară. Baronulă Aleco Vassileo, șeful! casei, stăpână 
ală unui inmens maiorată în Bucovina și membru ală 
camerei seniorilor! în Viena, ar fi surprinsă de noua le- 
topisiță a familiei sale. Nici familia Ghica din care se 
trage bunica Reginei Natalia nu a trecută și nici nu 
trece de Maghiară.

Cum a ajunsă dăr Unguroică Regina Serbiei?

Blașiu, 26 luniu.
(Esamenulă de maturitate’, petrecerea abituriențiloru; 

esemplu de nobleță). In 16, 17 și 18 luniu a. c. s’a 
ținută aici esamenulă verbală de maturitate. Și, precum 
s’a anunțată deja în iubita ndstră «Gazetă», afară de 
inspectorulă ordinară școlară, Alesandru Pâll, a mai 
asistată și ună comisară regescă, nâoșulă neoungură, 
precum îlă arată numele, Dr. Antoniu Abt. «Binevoitorul*  
guvernă, ca totdeuna, și acuma a fostă condusă de «ne
mărginita interesare" pentru «binele*  naționalității ro
mâne, trimițendu-ne pe amintitulă comisară. Și acesta, 
ca să nu fiă nedemnă de încrederea ce i-a dat’o domnulă 
Trefort, s’a străduită, cum numai a putută, să-i facă pe 
voiă. In hiperzelulă său însă a ajunsă pănă la ridiculă. 
Așa o faimă sigură spune, că cu ocasiunea dărei clasi- 
ficațiuniloră d-lă comisară și-a ridicată vocea, susținând! 
ca pre ună maturisantă, dintre cei dintâiu, să-lă dobore 
din limba ungurâscă, deore-ce nu pronunță cuvintele după 
natura lirnbei. Dorința lui însă nu s’a împlinită pe 
deplină.

Se mai vorbescă multe și faptulă ne arată, că 
clasificările au eșită în rândul! acesta multă mai rău 
decâtă eramă în dreptă a aștepta, Decă s’ar învăța 
numai unguresce, atunci negreșită că fote ară eși bine.

Nu potă trece cu vederea să nu amintescă la lo- 
culă acesta și ceva despre petrecerea abituriențiloră, 
exitus, ce s’a ținută în 22 1. c. Publică, dintre cei pri
vați, a participată în numără nu prea însemnată, der 
nici pre puțină. Mare surprindere însă, afară de acesta, 
ne-au causată atitudinea profesoriloră noștri, cari n’au 
pregetată pănă la unulă a remânâ acasă. Lipsa loră a 
avută urmarea aceea, o scimă positivă, că n’a partici
pată nici unulă dintre privați, cu cari ei stau în rela- 
țiune familiară seu amicală. Ba s’a făcută încă și mai 
multă, pentru ca săra aceea să ne rămână în fotă viăța 
năstră ca o amintire neuitată: patrule de gendarmi fotă 
noptea de petrecere au cutrierată stradele opidului, din 
simplulă motivă, că ună răutăciosă, cine scie ce fel! de 
om!, a spartă unui profesoră ferestrele.

Petrecerea a fostă vială și animată, de 6re-ce și 
noi toți amă fostă entusiasmațl, ca omulă când scapă 
de o grea muncă. După ce s’a depărtată publiculă amă 
făcută unele serenade, cu care ocasiune, a trebuită să 
fimă martori acelei întâmplări regretabile, de a fi urmă
riți la o distanță de o sută de pași pretutindenea de doi 
gendarmi. In sera următdre erăși ne-amă întrunită cu 
toții la ună locă, pentru ca să ne luămă rămasă bună 
unii dela alții, când pe la 10 ore apară doi gendarmi, 
cari ne provocară ca, în timpă de ună pătrară de 6ră, 
să ne depărtămă, căci la din contră voră trebui să in
tervină, de ore-ce, de când s’a întâmplată faptulă amin
tită cu spargerea ferestriloră, nu-i este nimărui ertată 
să-și pelrecă după 10 6re. Puțină după cele petrecute, 
merge unulă de ai noștri la stațiune, era singură și așa 
pâte a aflată de bine să se mai distragă, fluerândă nu 
tocmai tare, ună cântecă, când etă îi esă înainte doi 
gendarmi, îlă oprescă în locă și i se adresâză în tonă 
bruscă cu următârele cuvinte: „Haja maga, menyen csen- 
desen a vârosba, ellen esetben roszul jâr. (Audl, mergi 
liniștită prin orașă, la din contră vei umbla rău).

Amărîți de atâta pază și de atâta spionagiu față cu 

sciu, că la acestă repedișă de bună gemă ne vomă 
întâlni cu mortea, dară cu tote acestea haideți să-i 
arătămă stăpânului celui mică, că nu ne prea tememă 
de ea!"

„Totă o să murim! noi odată. . . . înainte cu 
D-deu!“ fu răspunsulă curagioșiloră vâslași

Cu strigătul! „Bismillali!“ (Dâmne-ajută!) luntrea 
se puse în mișcare.

In luntre se aflau cu Frank cu totă un-spre-dece 
inși. Vâslașii noștri se îndreptară cu putere spre mij
locul! rîului, ca apoi se trecă în partea ceealaltă a Iui. 
Rîulă însă din depărtare se păruse cu multă mai lini
ștită și cu multă mai puțină primejdiosă, de cum era 
în adevără. Cursulă lui era așa de puternică, în câtă 
vasulă nenorocițiloră plutași, cu tote silințele lui Uledi 
și ale celorlalți, trebui să i se supună.

Luntrea să apropiă cu repejiciune de cataractă. 
Iat’o, ea a și ajunsă la primejdiosul! locă. Acum 
este aruncată în prăpastia înfiorătore și îngropată în 
spumegosele valuri

Când nenorocitulă vasă se arăta din nou, într’ân- 
sulă se mai vădă numai optă bărbați, cari să țină 
strânsă de păreți! lui. Ceilalți trei au dispărută, in- 
ghițiți fiindă de nesăturatele unde. Intre ei se află și 
sărmanul! Frank.

(Va urma.) 

nisce tineri abiturienți, amă trebuită să ne despărțim! cu 
durere și cu jale în sufletul! nostru pentru cele ce ni 
s’au întâmplată. Decă, ferescă Dumnedeu, ar merge totă 
așa, ar trebui ca flă-care școlară să aibă la spate ună 
gendarmă. Mai marii noștri ar face bine, decă s’ar gândi 
mai seriosă la urmările ce le p6t.e ave escesiva loră pre- 
cauțiune și temere de ori și ce mică și nevinovată sgo- 
motă, care nu pâte decâtă să favoriseze planurile as
cunse ale adversarilor! învățământului nostru.

Convocare.-)
Despărțământul! al! Vll-lea al! „ Asociațiunei tran

silvane pentru literatura și cultura poporului român!" își 
va ținea adunarea sa generală la l-a Augustă 1886 în 
opidulă Câmpeni în biserica gr. or. după terminarea 
serviciului bisericesc! la ârele 11 dimineța, pe când se 
învită prin acesta a se presenta membrii și toți câți do
resc! binele și sprijinirea acestei instituțiunî naționale 
române.

Câmpeni, în 20 luniu 1886.
Gerasim Candrea.

Directorele despărțământului.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

BERLINtJ, 1 Iuliu. — Camera seniorilor! 
a dietei prusiane a primită propunerea conser
vativului Kleistreczoff, d’a se acorda bisericei 
evangelice libertăți mai întinse. La votare mi
niștrii, cari au fostu de față, au părăsită sala în 
modă demonstrativă. După aedsta dieta s’a 
închisă.

Intre B i s m a r c k și între K a 1 n o k y va 
fi în cursulă verei o întrevedere, probabilă 
că în Kissingen.

DIVERSE.
Pedepse contra celor! ce blesteamă. — Guvernul! 

Croației a publicată ună ciudată decretă. Adresându-i-se 
numărâse plângeri, că în unele localități de pe granițele 
militare obiceiul! de a blestema se propagă într’ună 
modă înspăimântător!, guvernul! în cestiune a invitată 
autoritățile puse sub ordinele sale sâ ia contra acestui 
abusă tâte măsurile necesare și să reamintâscă popula
ției că în virtutea unei ordonențe date mai nainte, cei ce 
blesteamă vor! fi forte aspru pedepsiți. Escelentă 
măsură.

Ciorapii reginei. — Regina Italiei încredințase unei 
fetițe, ce era recomandată favârei sale, ca de diua ono
mastică să-i facă o păreche de ciorapi frumoși de mă
tase, dându-i și 20 lire (franci) pentru ca fata să cum
pere materialul! trebuincios!. Regina își uitase de co
misia încredințată fetei, când, în d.>ua onomastică a re
ginei, presentându-i fata ciorapii împreună cu o sinceră 
gratulare, îi făcu reginei o surprindere forte plăcută. In 
schimbă, regina trimise copilei o păreche totă de ciorapi 
dintre cari unul! plină cu lire, er celălalt! cu bombăne. 
Totodată regina scrisese fetei, ca să-i răspundă, care 
ciorapi i-a plăcută mai multă. Fata răspunse; «Scumpa 
mea regină, amândoi ciorapii tăi mi-au făcută mare su
părare, multe lacrimi amă vărsată pentru darul! tău; 
ciorapul! cu banii mi l’a luată tata, er celă cu bom- 
bonele mi l’a luată frate-meu. Mai bine era să nu-mi 
fi dată nimici !«

„Equitable“, societatea de asigurațiune pe viață a 
Stateloră-Unite publică darea de semă pentru anulă 
espirată, aii 26 ală afacerilor! sale. Starea asigurări
lor! s’a urcat! cu 122 m.liâne florini la suma de 
911,212,527 fl. v. a. — In anul! 1885 au întrati 
41,475,132 fl. (cu 3,966,432 fl. mai mult'ă ca în anul! 
precedentă.) Cheltuielile au fostă 25,100,649 fl. v. v. 
pentru plata polițelor! scădute și dividende la asigurați 
17,846,722 fl. — dividende la acționari după statute 
17.500 fl. — Spesele de administrațiune dimpreună cu 
tâte provisiânele pentru incassuri și agonisiri pre lângă 
244 miliâne fl. ce s’a făcută în anulă 1885 pentru nuoile 
asigurațiunî 7,236,427 fl. — Mortalitatea a fostă forte 
favorabilă. Averea societății s’a sporită cu fl. 21,398,228 
și formeză la finele anului 1885 suma de fl 169,711,138. 
Din mai susă menționata sporire a averei se împartă 
fl. 12,532,099 —la reserva premielor! și fl. 8,866,129 
la reserva câștigului, care cea din urmă la calcularea 
reserveloră pe basa unei dobândii de 4°/0 a fostă la 
finea anului 1885 în suma de fl. 35,348,710. — „Eqi- 
table*,  care din luna lanuariu a. c și-a lățită esploa- 
tarea afacerilor! in țările coronei ungare, cu privire la 
decursul! satisfăcător! ală afacerilor! de aci, a hotărîtă, 
ca depositulă ei de fl. 100,000, ce se află la ung. allgem. 
Creditbank, să’lă urce la suma de fl. 250.000 în rentă 
de hârtiă ung. 5°/0, pentru care a și făcută disposițiunile 
pr.vitâre. „Equitable*  a înființată deja representațiuni în 
fote localitățile mai însemnate din Ungaria și represen, 
tanța generală pentru Ungaria se află în Budapesta- 
Andrâssy strasse 12,

*) Suntu rugate și celelalte diare române s6 binevoiescă a 
publica acâstă convocare.



GAZETA TRANSILVANIEINr. 137. 1886.

(Sur anin la bursa de Vîena
din 28 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106.59
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.95 
împrumutului căilortt ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de os ta 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 1C5.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................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.—
împrumutului 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 aura austr. . . 117 25 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 865.—
Act. băncel de credita ung. 286.50
Act. băncel de credita austr. 279.90 
Argintuia —. — GalbinI

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

Bursa de BucurescL
Cota oficială dela 17 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 96—

» convert. (6%) . . 87V3 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105— 106—

* n „ (5°/o) . 887a 89—
» » urban (7°/0) . . 1018/4 1021/,

> > (6°/o) • 93Va 94—
» > » (5°/0) • • 841/, 85—

Banca națională a României 500 Lei 1005 1012
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

< » » Națională 220 230
Aurii contra bilete de bancă . . 15— 15.20
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
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
Galbeni.................................. . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 122.— > 123.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Hotel „Europa"
BRASOVU

5

în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totă 

comfortulu,

Restauratiune si hală de bere.
J JOmnibusulu hotelului la gara. 

^niculu hotelu 
comfortabilQ din cetate în apropierea pieței.

R. BABTHA.

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- 
gliere la Nagy Gyalubatin și 2000 jughere munți la 
Hoszu havas+

Informațium se pottt lua în Zâgon (Hăromszek) 
dela plenipotențiatulu d+ luliu JBiro. Posta în Zâgon.

r$visă d-loru abonați
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulii mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

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

MersulU trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teîușii-A.radii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—

BucurescI

Predeală

Timiști

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO
Teiuști
Aiudd

SVințulii de 
Ui6ra! 
Cucerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișh
Stana 
Huiedintt
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susd

(
(

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-pesta

(
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

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 

”^37
8.01
821
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2.07
308
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.89
3.55
4.06

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudti 
Teiușfi 
CrăciunelS 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mic.. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovd

Timișfi

1

susfi

/

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

Nota: Orele de ndpte sunt ii cele dintre liniile grOse.

8.22
10.30

Predealu

Viena (
3.00

BucurescI

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

— — —
1

1 -
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 .—
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — , 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 --
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — -- 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — -— — 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
_ — — _ 4.56

9.40
1

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

Budapesta-  Aradft-Teiușft.Teiiișft- A r adfr-Budapesta

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnlbufl

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibua

Teiușăi 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 Szsîuok / 11.02 — 11.40
Șibotă 12.62 — 5.19 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
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.001
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
Conopiî 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 Braniclca 8.21 — 10.38
Gvorok 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 josă 11.04 — 1.22

Budapesta 6.50 — 1 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tetușii 12.05 — 2.24

Aradft-Timișâra SfiMaeria (Piski) Petroșent

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Tren® Trenă
omnlbus persdne persdne persdne omnibos omnibua

Aradft 6.00 8.18 îSissaeirîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Ilațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
TSmișdra 8.42 — 10.09 Petroșent — 4.04 6.39

Timișdra- Arad ii Petroșeist—Siusieria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persdne omni.buB omnlbus omnlbus de pera.

Timișdra 6.02 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 __ _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradâ — — 7.40 10.53 1,35 —


