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ANULU XLIX.
SorlaorI nofranoute nu se prlmejoă. — ■anusorlpte nu oo rotrumltu.

139. Duminecă, 22 Iunie (4 Iulie). 1886.

Nou abonamentu
la

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

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

Prețuia Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fi, 
șâse „ 6 ,,

„ unu anu 12 „
l’entrn România și străinătate:

pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

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

Domnii ce se voru abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimii.

Administrațiunea.

BrașovtL, 21 Iunie 1886.
De Croația s’a vorbită puținii în timpulu 

din urmă. Liniște domnește adi în acestă micii 
regată, ddr poporală croată nu este nicidecum 
mai mulțămită ca mai înainte. Ba din contră se 
p6te dice, că ddcă disposițiunea în Croația nu s’a 
schimbată spre bine, nemulțămirea a trebuită să 
crăscă de când cu persecuțiunile nemildse contra 
Starcevicianiloră și a oposiționaliloră în generală.

Este vorba acum d’a se mulcomi spiritele 
amărîte printr’o reformă administrativă. Cercu
rile administrative se <j.ice că voră fi împărțite 
din nou, comitatele voră fi altfelă arondate și 
mai alesă comitatele grănițărescl voră fi conto
pite și în cele administrative cu Croația. Aceste 
comitate voră primi t6te prefecți noui. Se voră 
face strămutări și în administrația justiției, co- 
răspun^&toră cu nouăle reforme.

Acesta este celă mai nou mijlocă inventată 
de cătră guvernanți spre a pune capătă amărî- 
ciunii de care este cuprinsă poporulă croată. 
Astfelă crede Banulă Khuen Hedervary și cu 
patronii săi, că voră salva situațiunea. S’a și 
numită ună șiră de prefecți noui și așadăr ac
țiunea de reformă s’a începută.}

Este de interesă părerea ce și-o dă unulu 
dintre fiarele de frunte unguresc!, „Egyet.ertes,“ 
asupra acestei reforme administrative. înainte 
de tdte recundsce, că trebue să se facă ceva pen
tru sanarea actualeloră stări din Croația. A 
fostă de lipsă, <Ș.*ce numita fdiă, să se conto- 
păscă cu Croația ținuturile graniței militare de 
odinidră și în privința administrativă, căci ast
felă se pdte mai ușoră consolida constituționa- 
lismulă în acdstă țâră. Ii place și numirea de 
noui prefecți, despre cari sperăză ea, că voră fi 
mai la loculă loră.

Tdte aceste măsuri însă nu crede „Egye- 
tertes“, că ajungă a îndrepta stările din Croația. 
Să’ndoiesce fdrte că pe calea ce ’ și-au ales’o 
guvernulă și Banulă croată se voră pută lecui. 
Nouii prefecți potă fi câtă de fideli ideii de 
stată ungară, dăr toță nu voră pută învinge 
greutățile.

In Croația, cjice „Egyetertăs“, nemulțămirea 
o nutrescă două lucruri: mai ânteiu suntă agi
tatorii, cari potă fi învinși, înăbușiți și împede- 
cați în lucrarea loră; după aceea vină marele 
sarcini ce trebue să le părte poporațiunea.

Aici făia ungurăscă se folosesce de ocasiune 
a da Croațiloră câteva bobernace. Le spune că 
pentru dările cele colosale suntă responsabili și 
ei, căci deputății loră trimiși în dieta din Pesta 
au sprijinită pe guvernă și atunci, când maio-

ritatea lui nu era mai mare decâtă de cinci vo
turi. Croații au făcută posibilă și au sancționată 
espedițiunea bosniacă; ei au ajutată să se’ncheiă 
pactulă economică cu Austria, care a fostă spre 
stricăciunea Ungariei ca și a Croației.

Amare adevăruri le spune „Egyetertes“ Croa
țiloră. Așa este cum cfice elă, Croații suntă și 
ei responsabili pentru trista stare financiară a 
țării loră, pentru dările grele, care causăză atâta 
amărăciune în sînulă poporului croată. Nu se 
gândesce însă „Egyetărtăs,“ că învinuindă pe 
deputății croați pentru purtarea loră în dieta din 
Peșta, dă indirectă dreptate „agitătoriloru" opo- 
siționali croați, cari susțină, că acești deputați 
făcându-să uneltele guvernului ungurescă au tră
dată interesele Croației ?

P6te că și acuma „Egyetertes“ a nimerit’o, 
când cjiee că reforma administrațiunei ce se plă- 
nuesce nu are de scopă atâtă de a delătura re
lele câtă mai multă de a străplânta în Croația 
„metodulă de corteșire ală statului.“ După 
noua renduălă voră fi aleși în viitoră mai pu
țini deputați oposiționali în dieta croată și va fi 
mai puțină larmă.

Acăsta ne aduce aminte de reorganisările 
și arondările ce s’au făcută în Transilvania, de 
legea electorală nedrăptă, ce ni s’a impusă și 
este susținută totu numai cu scopulă de-a întări 
puterea de corteșire a partidei guvernului. Delă- 
turatu-s’a 6re prin acăsta nemulțămirea ? —Nici- 
decumă.

De aceea are multă dreptate „Egyetărtăs“ 
când (jice cu privire la Croația, că paliative n’a- 
jută, pân’ ce iăulu nu va fi lecuită dela rădă
cină.

De altă parte se telegrafiază din Constan- 
tinopolu, că însărcinatul^ de acolo cu afacerile 
rusesci, d. Onou, a comunicată porței că a pri
mită din partea guvernului său instrucțiuni, ca 
să atragă atențiunea guvernului otomană asupra 
deosebiteloră cașuri, în care principele Alexandru 
ală Bulgariei a călcată stătutulă organică și să 
îndemne cu acăstă ocasiune pe Poartă la o în- 
tervenire mai energică.

piarele din Londra vorbescă despre posi
bilitatea unui conflictă ruso-turcă din causa ces- 
tiunei bulgare. Poarta n’a răspunsă încă la Nota 
rusăscă, care constată violarea statutului organică 
rumeliotă și pretinde intervenirea Porței. Ba 
încă Poarta a refusată să dispună complecta de- 
mobilisare a armatei sale. Cabinetele din Viena 
și Berlină au sfătuită pe Pdrtă să nu se mai 
arate atâtă de domdlă față cu Bulgaria, căci 
atunci Rusia va procede într’unu chipă mai 
energică, piarele englese se rostescă contra unei 
procederi parțiale a Rusiei în peninsula balcanică. 
„Daily News“ a primită nisce depeși, cari sem- 
nalăză concentrări estraordinare de trupe rusesci 
în Basarabia. Organulă d-lui Tricupis publică 
ună articolă, care prevede nouă incidente în Ru- 
melia. Elă declară că Grrecia trebue să’și impună 
nouă sacrificii. Acestă articulă a produsă 6re- 
care sensațiune.

Congresulu naționalti-bisericeseiî gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Șibiiu, 1 Iuliu 1886.
Ședința de astăzi să deschide la 9 a. m. Din or

dinea cailei vă amintescă mai cu sămă două lucruri:
Raportorulă com. școlare, N. Velovanu, cetesce ra- 

portulh consistorului metropolitană, ca senată școlară. 
Acestă raportă cuprinde în sine multe date statistice pre- 
țiose, e celă mai completă și mai esactă din t6te câte 
s’au făcută pănă acuma; ceea ce nu va să dică, că nu 
mai lasă nimica de dorită. Rapoitorulă împarte ra- 
portulă în mai multe puncte, pe unele din acestea le 
insoțesce de propuneri ameliorătăre, așa de es. să se în- 
grijâscă consistărele diecesane mai bine de datele statis
tice în tătă privința ; să se îngrijăscă mai multă de in- 
specțiunea scoleloră ca de ună lucru forte însemnată; 
să învită tote consistorele diecesane ca să fie atente Ia 
instituirea învățătdrelorh și ’să-o promoveze după pu
tință. Propunerile să primescă și punctele să iau spre 
sciință.

Dep. V. Babeșu aduce aminte Congresului că dela 
1873 stăm în procesă cu guvernulă in privința celoră 
29 de scole din confiniile bănățene. Ne spune, că de 
atunci nu pre suntemh bine informați despre sărtea loră, 
propune deci ca consisloriulă diecesei Caransebeșă să 
câștige date delaiatei, și posîtive despre aceste scâle 
prin preoții și învățătorii de acolo ca să le ținemă in 
evidență de și suntă acum comunale. Se primesce.

In fine raportorulă com. școlare face propunerea că 
consistoriulă metropolitană să compună ună reyulamentu 
care se reguleze întrega vieță școlară și să introducă uni
formitatea pretutindenea, altă regulamenth, care să regu
leze întregă învățămentulă teologică și să introducă și 
în privința acăsta uniformitatea. Se primescă ambele.

A doua afacere resolvată în ședința de adi e cea 
privitdre la piedecile neconvocărei congresului. Ea s’a 
resolvată înlr’ună modă forte netedă, s’a făcută istori- 
culă neconvocăriloră și s’au votată propunerile ce vi 
le-am comunicată prin telegrafh. N. V.

Rusia și Bulgaria.
De câtva timpu pressa rusă urm6ză a ataca 

cu violență pe principele Alexandru. „Pester 
Lloyd“ reproduce unele din acele atacuri, înso- 
țindu-le și de reflexiuni. Elă dice între altele :

țliarulă ,Nowosti.* din Petersburgă, se arată fOrte 
spăriată, că principele Alexandru ală Bulgariei, cu oca- 
siunea visitei ce va face în curendă Ia Bucuresci, se va 
întâlni acolo cu archiducele Albrecht, și foia rusă vede 
în acestă întâlnire pregătirea unei alianțe între Austro- 
Ungaria, Turcia, România și Bulgaria, care îi inspiră, 
din punctulă ei de vedere panslavistă, celă mai mare 
disgustă. Ar face bine „Nowosti* să se liniștăscă. 
Alianța de care se teme este încă fârte departe. Actualele 
relațiuni dintre Austro-Ungaria și România, și tocmai 
răsboiulă vamală ce se urmeză acum, nu suntă nici de 
cum de natură d’a favorisa ideea unei alianțe austro- 
ungaro-română. De asemenea și scirea, că archiducele 
Albrecht se va duce în curendă la Sinaia și Bucuresci, 
spre a visita familia regală, n’a fostă în nici ună chipă 
confirmată, și de aceea nu este probabilă că la între- 
vorbirile dintre regele Carolă și principele Alexandru ală 
Bulgariei va fi de față și ună membru ală familiei habs- 
burgice. Intru câtă privesce însă pe principele Alexandru, 
apoi Rușii ar face bine să înceteze d’a se mira, că elă 
caută la vecinii săi cei mai apropiați, Turcia și România, 
o alipire și ună sprijină, de6re-ce ei facă totă ce le 
stă prin putință spre a depărta pe principe de denșii. 
Este de ajunsă să privescă cineva tonulă în care pressa 
rusă vorbesce despre principele Alexandru. Astfelă dia- 
rulă „Grașdanin», după ce compară pe principe cu ună 
jueătoră falsă, care merge cu »obrăsnicia pănă acolo,* 
încâtă îșy face pe față meșteșugulă, și după ce cjice că 
corpulă diplomatică] ală Europei ascultă ordrnile acestui 
»aventurieră», citatulă c^iarO mai adaoge și următorele 
cuvinte:

»Cum să mai facemă imputări principelui Alexandru 
ală Bulgariei, deore-ce, în loch de a-lă agăța ca pe ună 
omă de nimică de celă dintăiu pomă din Bulgaria, i se 
aplanăză drumulă spre tronulă de rege și, ca cum ar 
strănuta, i se răspunde: »să’ți fie de bine!» Ia ori ce 
actă ală său prin care arată ună dispreță față cu 

' Europa.

SOIRILE DILEL
Cu privire la corespondența nostră din Pesta, pu

blicată în numărulă de alaltaeri. sub titlulă „Cum a ajunsă 
ungurâică regina Serbiei", comunicămă, că „Budapesti 
Hirlap“ este dfiarulîi ungurescă, care face concurență lui 
Hunsdorfer cu marfa istorică. Numita fdiă cjice: >F6nyes 
Elek în opulă său: descrierea imperiului turcescă, unde 
scrie depre Maghiarii șijoștii Maghiari ai Moldovei, (jice,
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că în diplomele nobilitare ale boierilor^ moldoveni în- 
tâmpinămă în numără mare nume, pre cum suntă 
Szarka, Râka, Giize, Agaros etc Natalia este fica unui 
boierii fruntașă din Basarabia (carea nu de multă a 
fostă una cu Moldova) și numele ei e Kecskâ; emblema 
ei, carea nu este tocmai rară celoră mai fruntași Ma
ghiari, pregcum este corona ținută de cerbă, capră etc. 
arată originea maghiară radicală a familiei Thalloczy 
în descrierile călătorieloră sale făcute în Rusia dice, că 
celă mai bogată proprietară este patriotulă nostru ma
ghiară, cu numele Erdâlyi, âră ună unchiu ală reginei 
sârbesc! și fostă tutoră ală ei a fostă Marosi, pre care 
Olahii îlă numescă Morussiu. Din partea femeiască re
gina Serbiei se trage din vestita lamiliă a principelui 
Sturdza. Insă acea familiă princiară cu două genera- 
țiunî mai nainte încă se mărturisi a fi nobilă maghiară 
într’ună documentă publică anume în patenta dată re
numitului pater Gego. Din t6te se vede dără, că în 
vinele reginei serbesci curge și sânge maghiară, Cre- 
demă că pănă când frumosa regină își petrece în patria 
năstră, voră fi omeni, cari să o lumineze despre acăsta. 
Noi nu ne mai mirămă de asemenea năsdravănii istorice, 
când amă trăită să vedemă aparendă scrieri istorice 
unguresc!, că vechii Europeni, încependă cu Elinii au 
fostă Maghiari. Acum așeptămă să aflămă, nu cumva 
au fostă maghiare și celelalte continente?

—x—
In afacerea ,coloriloră române", ce s’au vădută la 

petrecerea de vără a Româniloră din Bistriță, constată 
„Ellenzâk" cu satisfaețiune, că avertismentulă ce l’a dată 
autoritățiloră de acolo a avută resultatulfl, că s’a făcută 
cercetare și «demonstranții au fostă pedepsiți după cum 
au meritată» (?). Mai departe numita 16iă rectifică în- 
câtva scirea adusă cu privire la ofițerii c. r. din armată, 
cari au luată parte la maialulă din Bistriță, cjicândă că 
— după informațiunile mai positive ce le-a primită—nu
mai puțini ofițeri au luată parte la maială și aceștia cu 
atâtă mai puțină au putută să ia parte la demonstrația, 
cu câtă au fostă totă ofițeri nemți, cari n’au nici 
în clină nici în mânecă cu colorile României. Se 
mai mângâie «Ellenzek* și cu aceea, că musica militară 
a cântată gratis și la maialulă studențiloră ' sasl. După 
atâta «înverșunare» trebuia să aibă „Ellenzâk" și puțină 
mângâiere.

—x—
In diua de 27 Iuniu n., batalionulă 28 de vână

tori, staționată în Făgărașu, a serbată aniversarea luptei 
dela Trautenau în 1866 la care a luată parte însem
nată și în care armele austriace au învinsă. Loc. co
lonelă de Soos, comandantulă batalionului, a rostită o 
vorbire entusiastă. Soldații și-au petrecută fiindă tratați 
de comandantulă loră.

—x—
0 scire din Varșovia spune, că s’a întorsă p’acolo 

o deputațiune de Slovaci din Ungaria, care s’a duiă la 
Petersburgă, unde a îmânată reuniunei panslaviste de 
binefacere o adresă de mulțămită și ună buchetă de 
flărea reginei (flârea vieții, Edelweiss din Carpațl.) Cei 
patru membrii ai depulațiunei erau îmbrăcați în costumă 
națională slovacă și păreu a fi din clasa cultă. In Pe
tersburgă li s’au făcută ovațiuni, în audiență la împăra- 
tulă însă n’au fostă primiți. — Acum să vedi pe pro
curorii, de-o fi adevărată.

—x—
In afacerea duelului dintre Bartha Milclos și Malik 

Ioseî tribunalulă din Chezdi-Oșorheiu a pronunțatu la 
27 Iuniu n. sentința. Pricină la duelă a dată ună ar-

FOILETONU.

Căletoria lui Stauley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Iată mărgelele mele, luați-le și faceți ce voiri! . . 
Câtă vreme veți fi cu mine, voi înainta pe acestă rîu, 
până la punctulă, unde începe a fi cunoscută de corn- 
patrioții mc!. Decă mă veți părăsi, totă nu mă vo! 
despărți de elfi, ci mă voi ține strînsă de elu și voi 
muri în undele lui!"

Cu totc că Stanley vorbi într’ună modă așa de 
liotârîtu, totuși trei-deci și unu din omenii săi totă nu 
putură fi aduși la calea cea adevărată. El îlă pără
siră pe stăpânulu loră și liotărîră să apuce ună drumă 
deosebită.

Sciindă călătorulu nostru, că încăpățânați! dcscr- 
tor! de bună semă se voră prăpădi, decă nu’șl voră 
părăsi nefcricitulă lorii plană, trimise pe Manva Sera 
și pe Kacece după el, ca să-! chieme îndărăptu. Nu
mai cu multă ostenelă le succese celoră trimiși să-i 
înduplece a se întorce.

Din norocire indigenii nu se arătară în timpulă 
din urmă de locă dușmănoși față de călătorii noștri, 
altfelă aceștia în neunirea în care se aflau, negreșită 
ar fi fostă perduți cu toții. Numai în privința lucru- 

ticulă din «Szekely Nemzet“, pe care Bartha l’a găsită 
ofensătoră și așa a provocată la duelă pe redactorulă 
Malik. Duelulă a fostă în 16 Martie 1884 fără să se fi 
atinsă vre-unulă. Tribunalulă condamnă pe amândoi 
acusații Ia câte cinci dile arestă de stată. Bartha s’a 
mulțumită cu acestă sentință.

—x—*
Numărulă alegetoriloru dietali în 1885 în Ungaria 

a fostă 858,001, în 1886 s’au conscrisă numai 830,313. 
Ună scă4ământă esențială e în comitatele Bacl-Bodrogă, 
Baranya, Barșă, Bihoră, Pesta, Sătmsră și Torontală.

—x—
Multe milione s’au cheltuită cu opera din Pesta și 

cu t6te astea «Egyetertes» resumă starea ei în cuvin
tele: decădință artistică și deficită mare. Repertoriulă 
e rău și săracă; novitățile promise nu mai sosescă. 
Cinci-șâse opere italiane dominăză sesonulă principală, 
care se învârtescă ca zodiaculă. S’au dată representa- 
țiunl, în care s’a cântată deodată în trei limbi: italie- 
nesce, franțuzesce și unguresce.

—x—
Ni se trimite următorea împărtășire: împrejurările 

familiare neprevădute ale editorului revistei ^Romanische 
Revuef precum și alte cause importante, reclamă unele 
schimbări mai mari în edarea numitei foi, mutându-se 
și redacțiunea din Budapesta. Din acâstă causă fasci- 
cululă VI (Iunie) va apără numai în prima jumătate a 
lunei viităre, când se voră aduce la cunoștința publi
cului și schimbările ce au devenită necesare. Orice îm
părtășiri pentru redacțiune, precum și abonamentele și 
restanțele suntă a se trimite sub adresa d-lui Dr. Cor
nelia Diaconovich, Resîcza (Bănatu.)

—x—
La casa ce se lucreză acum a d-lui ingineră Kărtsch, 

din capulă promenadei de josă erl, pe la ora 9 a. m. 
de pe grindile de susă a cădutu unu băiatu ca de 
10—11 ani, care la momentă a și murită. In săptă
mâna trecută o femeia a cădutu totă acolo sfărâmân- 
du-i-se ăsele, care asemenea a murită. N’ar strica mai 
multă băgare de semă.

—x—
Regele și Regina României au plecată la Sinaia, 

unde voră rășede peste vâră.
—x—

Oposițiunea unită din România a publicată ună ma
nifestă, conjurândă pe Români să veghieze, să se orga- 
niseze, să persiste ca să nu se încheiă în sesiunea de 
tomnă a parlamentului convenția consulară cu Germania. 
Manifestulă e subscrisă de d-nii Dumitru Brătianu, Lascar 
Catargiu și G. D. Vernescu.

—x—
Comisiunea română-bulgară și-a terihinată lucrarea 

de hotărniciă între Dobrogea și Bulgaria, care voră 
servi la încheierea unui tractată definitivă, punându-se 
capătă nențelegeriloră de adL

‘x—- ‘
In diarele bucurescene s’a publicată ună apelă ală 

mai multoră dămne, în frunte cu princesa Zoe Gr. Gliica 
pentru înființarea în București a unui cercă numită „Clu- 
bulu Damelor u,< în care femeile române să se distragă 
cu musica, să desvolte producțiuni intelectuale prin eon- 
erințe și discursuri, să se ocupe ou Jucrulă de mână, 

să aibă ună cabinetă de lectură. Productulă materială 
va servi la înființarea unui pensionată său asilă pentru 
crescerea și instruirea copiiloră părințiloră și mameloră 
văduve, său lipsiți de mijloce. Asilulă se va instala câtă 
mai curândă și înscrierile se facă pănă la 22 funiu v.

—x—

riloră de lipsă pentru traiă nu putură fi înduplecați lo
cuitorii din ținuturile, prin care trecea espedițiunea, să 
le facă străiniloră ore-carc înlesniri. La acesta con
tribuia forte multă împrejurarea, că în ținuturile, des
pre care e vorba, obiectele de schimbă nu aveau va- 
lorea, pe care o aveau în ținuturile de mai din susulu 
rîului.

Acum călătorulă nostru și omenii sei se puseră 
cu totă osârdia, ca să ocoloscă primejdiosulă cataractă 
Zinga. Cu acestă ocasiune se întâmplă din nou o ne
norocire, care erășî produse descuragiare între multă 
chinuiții soți de drumă ai eroului nostru.

Anume voindă ei să ridice pe prăpăstiosulă țer
mure una dintre luntri, dintr’odată funiile, cu care era 
legată luntrea, se rupseră, și ea se prăvăli erăși în 
rîu. Lemnarul ii espediției, ună Vangvana cu numele 
Salaam Allali, credcndu că o va pute opri în locu, 
o apucă repede cu amândouă manile, fu însă trasă în 
apă de vasulă, pe care neliniștitele unde începură a’lă 
mâna cu grăbire înainte. Nenorocitulă în locă se 
caute a se întorce la țermure, se sul, fără să se soco- 
tescă de locă, în vasulă, ce se apropia totă cu mai 
multă repediune de cataractă.

Vădând acesta Uledi, marinimosulă Uledi, sări 
îndată în apă și căută să ajungă luntrea cu celă ne
norocită.

«Lupta" din Iași scrie, că Luni au pornita spre 
America 15 familii israelite din Iași. Neavândă cu 
ce-și procura bilete pentru drumulă de feră, ei au por
nită pe josă. O mulțime de coreligionari, se înțelege 
săraci, î-au insoțită pănă la rateșulă lui Beldiman.

—x —
Briculă română „Mircea,» care face sondagiurl pe 

marginea Mării Negre, a primită ordină d’a se întorce 
la Sulina. «Galații» spune, că la 1 Augustă Briculă 
»Mircea« va pleca la Marsilia spre a aduce ună nou 
vasă de răsboiu. Elevii scolei de marină voră face cu 
Briculă o escursiune pănă la Marsilia.

—x—
«țliarulă Oficială11 francesă publică ună decreta, 

care ridică mesurile proibitive, ce se luaseră anulă tre
cută contra importațiuniloră de proveniență română.

—x—
Ucigașulă familiei ruse din Calea Moșiloră, în Bu

curești, despre care se 4>cea că a fostă prinsă la Rus- 
ciucă, e și acum încă urmărită de polițiă și anume în 
direcțiunea Galațiloră. «Națiunei» i se spune, că pre- 
fectulă poliției din București a promisă ună premiu de 
2000 lei celui ce va da de urmele omorîtorului.

O rugare
cătră caritabilii locuitori din Brașovil și împrejurime!

Precum e în generală cunoscută, la 1 Iuniu a în
cepută răsboiulă vamală cu statuia nostru vecină Ro
mânia, cu alte cuvinte prin mari taxe vamale reciproce 
s’a închisă acelă teritorO de esportă, respective de im
portă, ce stă de sute de ani in cea mai activă legătură 
comercială cu noi. Atâtă din partea corporațiuniloră 
competente și a singuraticiloră, câtă și din partea gu
vernului a trebuită să se gândâscă și s’a și gândită și 
s’a chibzuită asupra mijlăceloră necesare spre a apăra, 
pentru durata stării fără convențiune, industria terito- 
rului nostru dela graniță, lovită în prima liniă și atâtă 
de greu de ranele greu de vindecată și în unele pri
vințe chiar mortale. Propunerile anchetei convocate de 
ministrulă de comerciu la Budapesta, declarările ce le-au 
făcută singuraticii representanțl ai diferițeloră ramuri de 
industriă cătră d-nii consiliară ministerială Nemeth și 
directorulă băncii unguresc! de credită Kornfeld, trimiși 
la Brașovă din partea ministerului în scopă d’a se o- 
rienta, abstrăgândă de amărunte, se resumă în idea: ,In
dustria nâstră are nevoia de lucru, de posibilitatea d’a 
lucra și nu de milostenia."- Și propunerile comisiunei 
camerei de comerciu și industriă de aci, trimâsă la d-nii 
delegați numiți mai susă, culminâză în aceeași ideă.

E de sperată, că propunerile făcute voră afla la 
guvernă aprețiarea necesară și că se voră și lua dispo- 
sițiunile necesare câtă se pâte mai iute. Dâr — e și 
timpulă supremă ca să trecemă dela „sfaturi» la .fapte." 
Și cu tdte astea — chiar dâcă se iau aceste disposițiuni 
ce privescă întregă teritoriulă dela graniță și încă rela
tivă iute — mai rămâne încă o urgentă lucrare de na
tură locala.

Intru câtă crisa ivită se caracterisâză în trei di
recțiuni: industrială, financiară și socială, putemă spera, 
că crisa industrială și cu acăsta și cea financiară se pote 
ușura în parte prin disposițiunile guvernului, ce au să 
consiste în a face posibilă lucrulă. Dăr la alinarea cri- 
sei sociale și locale, nu’i vorbă, guvernulă pâte contribui-, 
cu fote astea esistă pericululă, că în acâstă direcțiune 
ajutorulu ar.i veni prâ târ4iu. In scurtă, să se creeze și 
se va și crea o ușurare industriei, precum și singurati- 
celoră ramuri de industriă în teritoriulă dela graniță pă

„Aruncă-te în apă, că te scapă eu,“. . . aruncă- 
te!", îi strigă elă lemnarului, vădendă, că nu pote să 
înainteze așa de tare ca luntrea.

„Dar nu sciu să înotă, ... mă înecă, decă voi sări 
în apă!", răspunse cu groză nenorocitulă.

„Luntrea se apropiă de cataractă. . . . Aruncă-te, 
seu esci prăpădită!,“ îi strigă ancă odată bravulă și 
milosulă cârmaciu.

„Nu potă, . . . mi-e frică!", fu respunsulă sărma
nului Allah.

„Atunci nu te mai pote scăpa nimenea. . . Norocă 
bună, frate!“, grăi Uledi, care trebui să se întărcă 
îndărctă la țermure și să’lă lase pe nenorocitulă lem- 
naru în voia întâmplării. Altfelă grozavulă torentă ar 
fi putută să’lă răpcscă și pe elu.

Intr’aceea Salaam se apropia totă mai multă de 
sălbaticulu cataractă. Cu groză vădură cei de pe țăr- 
murc, cum vasulă se răsturnă în adâncime și cum fă 
înghițită de îngrozitărea veltore. După vre ună mi- 
nută elă să vădu din nou, și minune! Salaam era ancă 
într’ensulu. Din nou fii aruncată nenorocitulă vasă 
într’ună vertejă, dar și acuma Salaam se afla în elă. 
Când ansă fu aruncată pentru a treia 6ră, {nenorocitulă 
lemnară nu se mai vădii. Luntrea âncă mai merse, 
câtă mai merse, până când se cufundă și ea în spu- 
megâsele valuri. — Trupulă lui Salaam cu t6te cerce-
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gubită; der cine ajută mulțiloră sodall cu soții .și copii, 
cari adi suntă deja fără pane, cari acpl deja se luptă cu 
fâmea ? Cine ajută acelora, cari suntă măestri și cu tote 
astea erau numai lucrători cu plată și trăiau dintr’o (li 
într'alta? Cu unii cuvântă, cine ajulă deaprăpelui în 
Brașovă, care din causa etății, din causă că au soții și 
copii, nu mai potă străbate lumea, âr aci momentană nu 
potă ave de lucru ? Acâsta este partea socială și locală, 
totă atâtă de crudă ca și urgentă a crisei. A ajuta aci 
și încă repede, a face aci începutulă, este negreșită o 
afacere a societății, e o problemă a âmeniloră umani și 
a corporațiuniloră. De aceea — susu manile și inimile ! 
Cine dă repede, dă îndoită!

Rugarea mea deci se adreseză reuniunilor^ nâstre 
umanitare, instituteloră nâstre de bani, cercului âmeniloră 
binefăcători, care a dată mereu, când nevoia și miseria 
omenâseă a bătută la ușe, — ca să conlribue cu obo- 
lulă loră și în acestă casă, ajutândă omeni, cari ară tre
bui să mergă la cerșită, numai pană când își voră găsi 
lucru și câștigă cinstită.

Pentru a evita orice nențelegere, trebue să declară 
încă, că în scopulă întrebuințării daruriloră comitetulă 
reuniunei brașovene de industriă va însărcina o comisiune 
ca aceste daruri să se împartă numai tațiloră de familiă 
și âmeniloră mai bătrâni, și adecă fără deosebire de na
țiune și religiune (ca și mai ’nainte la împărțirea daru
riloră la comunele păgubite de grindină). Redacțiunea 
foiei „Kronslădter Zeitung*, care a fostă rugată a primi 
donațiunile, va chita pe cale publică sumele incurse.

Iosej Duck.
președinte ală reuniunei de industriă. 

Bistriță, Iuniu 1886.
Maialulft română. La 20 Iuniu amă serbată »Ma- 

ialuliC', său mai bine disă ,Iunialulă“ scolariloră ro
mânii din Bistrița. Acăstă petrecere, care pentru Românii 
din orașulă nostru a devenită o adevărată sărbătâre 
națională, se dă la noi numai de când tenărulă și ze- 
losulă Teoâlă Georgescu (Gherghelă) ocupă funcțiunea 
de învățătoră confes. țla scâla din locă. Prin acăsta i-a 
succesă învățătorului, ca baremi odată în ană să pâtă 
aduna totă ce-i Română din acestă orașă la o conve
nire comună. Ba ce e mai multă, i-a succesă de a 
face ca să convină și puținelele familii române de aici, 
cari durere nu se întelnescă altă dată cu tâte că se află 
între Scilla și Garibdis, și ar trebui să convină câtă de 
desă. Dară să trecă la obiectă. Pornirea era fixată la 
10 âre a. m. După încheierea sfintei hturgii, toți șco
larii se aședară în șiră înaintea scâlei. Fiecare copiliță 
avea câte o’ cunună de flori în mână, fiecare școlară 
era îmbrăcată în opinci și încinsă cu brâu românescă. 
După aceste șire era postată capela militară dela ală 
63-lea regim, de infanteriă din locă.

Nu putemă să nu mulțămimu în publică onor, d-nă 
colonelă și noului comandantă de regim, cavaler de 
Tersch, căci a binevoită a ne oieri gratis și în ăstă 
ană capela regimentului, ca astfelă sărbătorea nâstră 
să devină cu atâtă mai plăcută și mai interesantă nu 
numai pentru noi, ci și pentru străini.

După capela militară erau postați călușerii, cari 
erau imbrăcați cu cămeși cusute cu mii de flori, încinși 
cu tricolorulă nostru, în piciore opinci cu zurgălaie, după 
aceștia veneu fetele mări și apoi publiculă română și 
străină. Astfelă erau tâte șirurile, încâtă uitându-te la 
dânșii trebuia să-i admiri și să-ți salte inima de bucuriă, 
vătjăndă aceste mlădițe tinere și acești voinici venjoșl.

Câtă pentru stegulă nostru vrendă a’ncunjura ori 
și ce neplăceri, s’a aflată cu cale a nu-lă scote, adecă 
eșirea să fiă fără nici ună stindardă, după cum s’a și 
întâmplată.

La pornirea dela școlă, musica militară întonă fru- 
mosulă marșă ală neuitatului poetă Andreiu Mureșianu, 
pe care audindu-lă Românii noștri se părea că reînvie 
și le sălta inima de bucuriă. La ârele lCP/a a. m. au

țările călătorilor^ noștri de asemenea nu se putu găsi 
în nici unu chipă.

Numai cu mare greutate fu în stare călătorulă 
nostru să liniștescă și să îmbărbăteze din nou pe des- 
curagiații săi soți, cari priviau acestă tristă întâmplare 
ca semnulu celă mai rău.

Afară de cataractulu Zinga, după spusa indigeni- 
loru, călătorii noștri mai aveau de trecută ancă alte 
trei cataracte. Abia se depărtară puțină de repedișulă 
amintită, când iată și audiră sgomotulă, ce’lă făcea ca- 
taractulă Ingulufi, ală trei-decelea din cataractele lui 
Livigstone.

Voindă să cerceteze mai de aprope acestă cata
ractă. Stanlcy porni în 27 Iunie pe rîu în josă cu 
Uledi și cu alți șese soți în luntrea „Lady Alice*. 
Două-deci de âmeni mergeau pe țermure și țineau 
luntrea de două funii țapene. Cursulu apei însă deveni 
așa de puternică, încâtă funiile se rupseră și „Ladi 
Alice* apucă [înainte cu o iuțelă amețitore. Vasulă 
împreună cu âmenii, cari se aflau într’ensulă, se păreau 
prăpădiți.

„Stâncile/1 povestesce Stanley, „sburau pe din
aintea ochiloră noștri cu iuțela fulgerului. De două 
ori suntemă învârtiți într’o veltore și apoi suntemă 
aruncați într’ună căzanu uriașă, în care valurile se fră
mântă așa de grozavă și cu unu sgomotă așa de mare,

ajunsă cu toții la loculă de petrecere în pădurea numită 
la „fiore". Petrecerea fă deschisă cu joculă română 
»Someșana“ și alte jocuri române pănă după 
ame^i, când a începută a se îndesui publiculă din 
orașă. Au luată parte o mulțime de înteligință 
de tâte naționalitățile, între cari erau și mai mulți ofi
țeri. Am avut onârea a saluta pe d. dep. Gali, pe d-nii: 
Danilă Lica, Gavrilă Mânu, advocațl, Vasile Ranta Bu- 
ticescu, jude la trib., T. Crăciună, d. protopopă Ales. 
Silași, Frank etc., dintre ofițeri mai mulți stimați 
domni.

Publiculă era în mare așteptare, căci la 4 ore 
trebuia să se j6ce străbunele jocuri »Călușeruli'C și 'Ro
manului. Dintr’odată musica ne surprinde cu »marșulă 
lui Mihaiu* și eată vedemă că se apropiă din pădure 
o cetă de voinici, ca la 13 inși, îmbrăcați în costumă na
țională, în fruntea cărora era bravulă și neosteniLulă 
nostru tînără învățătoră. Ajungândă la arena de jocă 
publiculă îi primesce între aplause vii și între urări de 
„se trădscău, er Călușerii răspundeau la salutarea publi
cului luându-și căciulele de pe capă.

Tinărulă vătavă a instruită Călușerii în modă ad
mirabilă, abia să juca câte o figură și mii de aplause o 
salutau. Pe fața fie-căruia să vedea îndestulirea. După 
finirea Călușerului voinicul vătavă părăsi arena dimpreună 
cu ceialalțl Călușerl. După câte-va minute musica întonă 
marșulă lui Andreiă Mureșanu și dânsulu surprinse pu- 
bliculă în fruntea a 10 feciorași școlari repetitorl pe a- 
rena de dansă, unde esecutară cu mare dibăcia joculă 
străbună „Romanulă,11 In decursulă „Romanului11 cu
lese voiniculă vătavă din nou mii de aplause și strigări 
de ,,Să trăescă d-nulă învățătoră,“ atâlă dela publiculă 
română, câtă și dela celă străină.

După jocurile acestea s’a dansată în arenă mai de
parte ; într’aceea s’au aranjată mesele pentru mâncare la 
cari șl-a găsită așa dicândă adăpostă tbtă inteligența 
fără deosebire de naționalitate.

In decursulă acestora pe o arenă jucau copii de 
scdlă cu fetițele, pe altă arenă feciorii mai mari; publi
culă să îndesuia din tâte părțile ca să vedă aceste jo
curi române, cari în adevără suntă fârte frumâse. Pe 
fața părințiloră puteai ceti cum le sălta inima de bu
curiă.

Nu potă să nu amintescă aici unele flori din cu
nuna de fete care a împodobită petrecerea nâstră și 
anume gentilele domnișâre Maria și Elena Morariu, Au
relia Silași, Laura Raufa, Silvia Crăciună, Elena Dom- 
bradi, surorile Vărăreană etc. etc.

Cătră 9 âre sera între sunetele musicei toți ne-amă 
depărtată din pădure cătră casă. Mai alesă Românii 
plugari din Bistrița au rămasă încântați de acăstă săr- 
bătâre.

Laudă tânărului și neobositului învățătoră, care nu 
numai își cunâsce misiunea sa in scâlă și față de sco 
lari, dăr scie a contribui la cultivarea poporului și pe 
tăremulă socială. Ună participantă. 

Elena Teodorini la Londra.
»Voința Națională* reproduce părerile celoră mai 

însemnate diare engleze cu privire la talentulă d-rei 
Teodorini, care debutăză în Londra. Etă-le:

„D-ra Teodorini ne-a dată o minunată represen- 
tare a >Giocondei<. Totă ce amă spusă despre joculă 
ei în «Valentina* i se pâte aplica și de astădată. Iden- 
tificându-se în totulă cu caraeterulă eroinei, a jucată de 
minune și a cântată cu o căldură estraordinară și cu 
ună simțimentă pasionată. In duetulă finală cu Laura. și 
în scena finală, d-ra Teodorini a dovedită că e o mare 
tragediană și a provocată în publică ună entusiasmă ne- 
descriptibilă. („Times*).

D-ra Teodorini a fostă superbă în «Gioconda* și 
a dovedită, că posedă o putere dramatică egalată numai 
de puține artiste. Proverbulă „Ars est celare artem* a 
fostă ilustrată în scenele cu muma sa ârba. La Cieca în 
duetele cu Laura și Enzo și în îngrozitârea luptă de emo- 
țiuni din marea scenă finală. D-ra Teodorini a fostă 
în aceste scene și, putemă dice, în întregă operă, cu to
tulă identificată cu rolulă ei, așa încâtă îți vine să cretjl 
cu adevărată că Gioconda se află înaintea publicului Une

încâtă pare că totă rîulă este în fcrberc. Acum tre- 
cemîi peste mărginile ascuțite ale unei stânci de o mă
rime deosebită și suntemu repediți dreptă în josă în 
mijloculă unui sgomotă înfiorătoră. In sfârșită ajun- 
gemă într’ună basină mai liniștită, și cu toții scotemu 
plini de recunoștință cătră A-tot-puterniculă din piep
turile nâstre cuvintele:
„Ancă odată mântuiți!“. . . Veseli, că amă scăpată în
tr’ună modă așa de minunată - din ghiarele morții, ne 
îndreptăină acuma spre năsiposulă țermure/1

Mântuirea așa de norocâsă a stăpânului loră, pe 
care îlă ținuseră cu toții de prăpădită, făcu asupra 
celoră rămași pe țermure cea mai bună impresiune. 
Plini do bucuriă, că’lă vădă erăși întregă și sănătostt 
pe acela, pe care’lă iubiau cu totiî mal multă, de cum 
s’ar fi părută, strigară bieții âmeni într’ună modă în 
adevără pătrundătoră : „Da, de bună semă vomă 
ajunge la mare. Dumnețleu însuși voiesce ca să ajun- 
gemă. Numai, stăpâne, să nu mai încerci tu de aici 
înainte dușmănosulă rîu; lasă’lă, că’lă vomă încerca 
noi. Cu multă mai bine este să murimă noi, decâtă să 
te prăpădesc! tu!“

Stanley se simți de totă mișcată de atăta iubire 
și credință, și iertă tovarășiloră săi din tâtă inima nă- 
casurile ce i le făcuseră în timpulă din urmă.

(Va urma.)

ori vocea d-rei Teodorini pare a fi cam ostenită, der în 
regulă generală e la înălțimea tuturora așteptăriloră, notele 
ei suntă de o calitate superiâră și când e vorba do de- 
clamațiune pasională și de pathos duios d-ra Teodorini 
e stăpână absolută pe simpatiele publicului, a căruia a- 
tenție susținută și aplause enlusiasle dovedescă că den- 
sulă o consideră dreptă o adevărată mare artistă. („The 
Globe").

D-ra Teodorini a fostă escelenlă în «Ilughenoți*, 
în «Gioconda*; d-sa a fostă superiâră. Joculă ei e pu
ternică și plină de pasiune; nu e vorbă, și muzica e mai 
potrivită cu glasulă și stilulă ei; în «Gioconda* talentulă 
d-rei Teodorini găsesce ună câmpă largă pentru a se 
desfășura. Publiculă londoneză a confirmată în modă 
spontaneu verdictulă pronunțată de publiculă din Madridă. 
(«The Morning Post*).

Pe de altă parte «Figaro* dela 23 Iunie, într’o co
respondență ce primesce din Londra, publică următârele : 

,La teatrulă dela Govent-Garden, „Gioconda* de 
Ponchielli a servită de ală doilea debută pentru d-ra 
Teodorini. Trebue să mărturisescă, că nu ’ml place de 
locă acestă operă, în care numai finalulă din actulă ală 
treilea și actulă ală patrulea întregă au o valâre âre 
care. In actulă ală patrulea, d-ra Teodorini a dovedită 
că e totă atâtă de mare canlatriee pe câtă e de mare 
actriță, și densa a întrecută tâte speranțele pe cari pu
teau să le nutrăscă amicii ei. Putemă spune fără a esa- 
gera, că d-ra Teodorini este una din cele mai bune 
decă nu cea mai bună soprano-dramatică pe care s’o fi 
aurită de multă timpă.

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

BERLINtl, 3 Iuliu. — Consiliulu federală, 
vădendă atitudinea refuaătâre a unei mari părți 
a industriei față cu esposițiunea din Berlină în 
1888, a liotărîtă să nu se mai acorde subvenți- 
unea de trei miliâne.

„Vossische Zeitung“ anunță că prințulă Bul
gariei va fi numită în curându locotenentă ge
nerală prusianu ă la suite.

MADRIDtJ, 3 Iuliu. — Intre Carliști e în 
cursă o nouă mișcare, cu tâte astea se <|ice că 
nu insuflă nici o temere.

LONDRA, 3 Iuliu. — Grladstone a fostă 
alesă deputată în Midlothian fără oposițiune.

DIVERSE.
Necrologu. — Vasilie Milialka, viceșpanulă comi

tatului Maramureșă, a răposată în 30 Iuniu n. c. în 
comuna Apșa, în etate de 74 ani. Descendentă ală unei 
vechi familii nobile române din Maramureșă, răposatulă 
a luată parte încă de timpuriu la administrarea comi
tatului, mai în urmă ca viceșpană. Totodată s’a pusă 
și în fruntea mai multoră întreprinderi industriale și fu 
alesă președinte ală composesoratului de păduri, în care 
calitate avu multe ciocniri cu Hollosy și cu Otto Her- 
mșnn. Atitudinea lui politică ne este cunoscută; elă a 
servită mai multă intereseloră de supremațiă ale adver- 
sariloră noștri, a arangiată protestele contra conferinței 
române din Sibiiu și contra mișcării dela 1879 și 1882 
când cu introducerea limbei maghiare în scâlele con
fesionale.

Din când în când îlă vedeamă luândă parte și la 
câte o întreprindere română pentru culturea poporului; 
pentru acăsta îi dicemă: Fiă-i țerîna ușâră!

* *
Lichiorulu lui Succi. — țliarele din Roma anunță, 

că d-lă Succi dovedesce cu probe miraculâse puterea 
nutrilâre a lichiorului său. Din 10 Iuniu n. elă nici n’a 
mâncată, nici n’a beută nimică, afară de câteva picături 
din lichiorulă aflată de elă, și eu tote acestea se simte 
așa de bine, încâtă în 45 de minute a putută călători 
pe josă o distanță de 7500 metri. Timpulă de probă 
era statorită pentru 15 dile; așa dâră acestă timpă a 
trecută pentru d. Succi fără să guste nimică altceva 
decâtă din lichiorulă său, și încă, ce e mai multă, d-lă 
Succi susține, că în privința fâmei ușoră ar putâ-o răbda 
încă 10 cjile. De observată este, că d. Succi cu câțl-va 
ani mai’nainle, preseiându-șl lichiorulă descoperită de 
elă înaintea primului consiliu sanitară din Roma, fu 
luată în rîsăj răspundendu-i-se să se ducă în casa 
nebuniloră.

** *
Recensămentulu populațiunei parisiane. — Celă 

din urmă recensemântă făcută la Pa riști constată că ma
rea capitală a Frarieiei are 73,299 case cu 2,254’556 
locuitori. In 1881 Parisulă n’avea decâtă 2,238,921 lo
cuitori. In cinci ani orașulă nu s’a mărită prin urmare 
decâtă cu 15,632 de locuitori.

* * *
Fecunditate. — Femeia Stanca, soția locuitorului 

Anghelă Constantină Iordache din comuna Vărtina, jude- 
țulă RomanațI, în România, în (jiua de 12 Iunie curentă, 
a născută trei copii, din care unulă a încetată din vieță, 
er ceilalți doi împreună cu mama loră suntă sănătoși.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 139. GAZETA TRANSILVANIEI

Oarsuln Ia bursa de Viena Bursa de ISucuresei.
din 2 Iulie st. n. 1886

Rentă de aură 4% . . . 105.73
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.75 
Imprumutulfl căilorfi ferate 

ungare...........................154.60
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ost ti ung. 
(2-a emisiune) ....------

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl...............................105.20
Bonuri cu ci. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

' vinii ung.........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung...................................12115
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 8510
Renta de aură austr. . . 117 35 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 869 —
Act. băncel de credită ung. 283.25 
Act. băncel de credită austr. 277 60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc) .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.981!, 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Cota oficială dela 19 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 96^4

> convert. (6%) 87Va 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1058/4 106—

’ ii „ (5°/o) • 88V4 88»/4
» » urban (7°/0) . 102— 102 Va
» ’ > (6°/0) < 93 Va 94—

» (5»/0) . 84V4 848/4
Banca națională a României 500 Lei 1005 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

« » » Națională 220 230
Aură contra bilete de bancă . . 15— 15.30
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 Va 2.03

1886.

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Iulie st. n. 1886

Bancnote românescl . . . Cump. 8.57 Vend . 8.59
Argint românesc .... » 8.50 > 8.60
Napoleon-d’orI................. t > 9.95 • 9.99
Lire turcescl..................... > 11.27 > 11.30
Imperiali......................... » 10.26 » 10.29
Galbeni............................. * 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» , » 100.— » 101.—
Ruble RusescI................. 1 » 122.— » 123.—
Discontulii ... > 7—10 °/0 pe anii.

Admira prală a sol „HEBE“
se convocă pe 15 hdie st. n. 1886 și în casu când 
la acestu terminu nu s’ar înfățișa acționari sufîcienți 
pentru decidere, se convocă a doua adunare pe 15 Au
gusta st. n. 1886, tot-deuna în Sângeorgiu diminâța 
precisă la 9 ore, pe când se vorU aduce concluse va
lide si numai cu cei înfățișați.* ? ? ?

Obiectele pertractării voru fi:
1+ Relația directiunei.
2+ Relația casarului si bilantulu.’ ’ ’3. Alte propuneri, ce se voru face din partea di- 

recțiunei seu a acționariloru.
4. Alegerea directorului.

La acesta să convocă toti P. T+ domnii acționari.> > 
Bistrița, în 15 Iuniu 1886.

Direcțiunea societății.

Ioanu Pastori I$
fi1
fi

tace cunoscută onoratului publică că adi, 8âm- 
fi bătă în 3 Iuliu (21 Iuniu) a deschisă

£ Salonulu seu
*
fi

fi

fi în piață, strada dosului Nr. 26 (casa Gross).
fi
fi
fi
fi
fi

e Irisatu și de parfumeriă
Pentru domne a arangiatu unii salonu deo- 

sebitu de dame cu întrare separată.
Se recomandă onoratului publicu ca unulu 

care are o pracsă de mulți ani în acestu orașu.

MersulU trenuriloru
pe linia I*re<lealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Ara«lii-35ii<lapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealti-Budapesta Budapesta—I*redealîi

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovti 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu ’

(
(

(
(

( 
(Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
GrăciunelO 
Teiușft 
Aiudă 

jVințultt de susă
Uidral 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

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

(
/

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena (

Trenă 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

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

3.00| 8.50

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibue

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.0i
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 03
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gliirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Trenă 
de 

peraâne 
i 
i -

Trenă 
omnibus

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mit 
Medjașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișă

Predealu

( 
(

(
(

susă

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

7.14
7.42

8.31
9.01

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

6.20
9.11

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

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
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 A LEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- Aradft-Budapesta II Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua persâne L peraâne aocelerată omnibufl

Teiușft 11.09 — 3.56
1

Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20. — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 OZiUlIWK 11.12 — 1200
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 — 7.00
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 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 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
Szolnok \ 2.39 — 453 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.IB 1 Alba-Iulia 11.19 — 1.4C
Viena — — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft*Timiș6ra Simeria (Piski) PetroșemI

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua peraâne persâne peraâne omnibufl omnibufl

Aradft 6.00 8.18 ®issseria 11.50 2.23,
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strei u — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 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
Tâmișftra 8.42 — 10.09 PetroșenI — 4.04 6.39

Timișftra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Treuu Trenă
peraâne persâne omnibua omnibus omnibufl de perfl.

Timișftra 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 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 — 1


