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Din causa S-tei serbători de mâne, diarulu nu va 
apare până Mercuri.

Nou abonamentu
la

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

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

Pretulii Abonamentului:î
Pentru Austro-Uugaria î

pe trei luni 3 fi. 
,, ș6se „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

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

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

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

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

Administrațiunea.

Brașovu, 22 Iunie 1886.
Speramu că scrierea cea mai nouă a d-lui 

Macsary va avâ față cu elementulu dela putere 
măcaru acelfl resultatu practicii de-a provoca o 
discusiune seridsă în (Jiaristica maghiară asupra 
cestiunei grave a naționalitățiloră.

Nu scimu ce voră mai răspunde de aici în
colo foile ungurescl la admoniările și sfaturile sin
cere ale distinsului corifeu parlamentară, pănă 
acji însă n’amu vădutu să fi întâmpinată nici una 
din ele cu seriositate și obiectivitate părerile d-lui 
Mocsary. Totu ce s’a scrisă pănă acuma în 
unele foi și foițe ungurescl privesce numai per- 
s6na d-lui Mocsary, care se vede în celu mai ne
rușinată modă atacată din causă că cutâză a avă 
despre naționalități și despre chiămarea și drep
turile loră nisce păreri mai bune ca cei dela 
putere.

Este o datoriă fârte vechiă a Maghiariloră 
cătră naționalitățile din acestă stată de care vor- 
besce d-lă Mocsary în broșura sa și datornicului 
nu-i place să-i aduci aminte de datorii vechi, la 
a căroră răfuire nici că se mai gândesce.

Cum vine tocmai ună Ungură ca Mocsary 
să le aducă aminte conaționaliloră săi de ceea 
ce datorescă naționalitățiloră? Cum de tocmai elă 
se face „procatorulă“ acestoră naționalități?

Astfelă se întrâbă șoviniștii și urmâză de 
sine răspunsulă loră, care nu p6te fi nicidecum 
favorabilă stăruințeloră nobile mijlocitâre ale d-lui 
Mocsary. „Nu ne trebuescă sfaturi,“ dică ei, 
„n’avemă lipsă d’a ne împăca cu naționalitățile pe 
câtă timpă suntemă așa de puternici ca să le 
silimă a se împăca ele însele cu starea actuală a 
lucruriloră.“

Nu e dâr vina d-lui Mocsăry dâcă admo
niările sale bine simțite nu producă ecoulă do
rită în sînulă conaționaliloră săi. Este vina 
împrejurăriloră, cari au contribuită ai face atâtă 
de neaccessibili și îngâmfați, încâtă să nu mai 
vrea să stea de vorbă cu nimeni, care nu îm- 
părtășesce părerile loră despotice.

Una din aceste împrejurări fatale este fără 
îndoiâlă și atitudinea naționalitățiloră în lupta 
legală pentru redobândirea drepturilor ă loră. 
Ori și câtă de fanatici ară fi Ungurii, una, cre- 
demă, trebue să o recundscă fiăcine, că nu le-ar 
fi putută cresce așa de multă crâsta, dâcă na
ționalitățile ară fi desvoltată mai mare energiă 
și mai multă curagiu în apărarea drepturi- 
loră loră.

E vorba in broșura d-lui Mocsary de legea 

de naționalitate precum și de aceea, că cei dela 
putere nu-o respectâză și nu-o esecutâză.

Cum s’a făcută că adi acâstă lege a deve
nită cu totulă ilusoriă și că fișpanii și solgă- 
birăii nu mai voru să seie nimică de esistența 
ei în cartea de legi a Țerii unguresc!? Forța, 
violența brutală a jucată fără îndoială ună mare 
rolă. Unde a rămasă însă resistența energică 
a celoră violentați ?

AstădI guvernulă și creaturele sale au în
cercată a călca o disposițiune a legei numite și 
vădândă că nu întâmpină unanimă protestare a 
celoră neîndreptățiți, a doua di au și mersă cu 
ună pasă mai departe și au călcată altă para
grafe. Așa s’a întâmplată dearândulă cu tâte 
disposițiunile legiloră favorabile naționalitățiloră 
așa că acum este omulă luată în rîsă dâcă se 
mai provâcă la ele.

Au ajunsă lucrurile așa de departe încâtă 
adi nici documentele anecsate la cererile de in- 
tabulare nu mai suntă valabile dâcă nu voră fi 
traduse în limba maghiară.

. D-lă Mocsary ne spune că „încâtva“ pă
rerile sale suntă sprijinite de colegulă său depu
tată comite Emanuilă Andrassy și de o distinsă 
și nobilă damă maghiară. După primirea ce a 
avut’o pănă acum scrierea d-lui Mocsary la Ma
ghiari, nu e speranță că se va înmulți numă- 
rulă celoră ce împărtășescă măcară în parte ve
derile d-sale.

Cei ce în oportunismulă loră ară fi dispuși 
a aștepta pănă ce-și va crea d-nulu Mocsary o 
partidă, care să pună la cale o împăcare a na
ționalitățiloră, ar păți’o ca țăranulă lui Horațiu, 
care a așteptată să curgă tâtă apa rîului pentru 
ca să p6tă trece dincolo de mală.

Nu din sînulă Maghiariloră, ci din sînulă 
naționalitățiloră trebue să fiă sprjinită prin ur
mare nobila nisuință a d-lui Mocsary.

Suntemă încă abia la începutulă luptei pen
tru esistență și de aceea trebue să ne încingemu 
bine cu arma abnegărei de sine și a resoluțiu- 
nei și să ne întărimă cu curagiulă strămoșiloră 
noștri, ca să-o luptămu cu onâre și cu succesă 
spre binele comună ală patriei.

Convenția consulară română-germană.
Citimă în „Le Temps“ din Parisă :
Ministerulă română șl-a creată o situațiune forte 

grea, în urma proiectului de conventiune consulară 
ce a încheiată cu Germania, înlocuindă astfelă capitula- 
țiunile, cari esistau pe timpulă suzeranității Turciei. Noua 
convențiune, care a fostă presentată camerei, acum câ
teva tjile, dispune că litigiile privitore la succesiunile 
Germaniloră cari locuescă în România ș’ale Români- 
loră cari locuescă în Germania să fie resolvate de tri
bunalele și după legea celoră două țări. Oposițiunea 
se plânge, că acăstă clausă, care va trebui să fiă conce- 
dată și celorlalte națiuni europene, este cu totulă îndes- 
avantagiulă României. Acăstă țără n’are mai de locă 
supuși domiciliațl în Germania, și se află astfelă supusă, 
fără nici o reciprocitate reală, unui regimă care nu este 
impusă nici unei națiuni civilisate. Partizanii d-lui Bră- 
tianu replică, că acăstă învoială escepțională este inevi
tabilă, din causa articulului 7 din Gonstituțiune, care in
terzice oricărui străină d’a avă pământuri în România, 
că astfelă acești străini, neavendă ună stătută personală 
legală după legea română, ar trebui să li se păstreze 
statutulă personală pe care-lă au la dânșii.

Aceste argumente n’aii fostă admise de camera 
din Bucurescî; comisiunea alăsă pentru a esamina con- 
vențiunea era în maioritate ostilă acestui proiectă și guver
nulă a fostă obligată a’lă retrage, pentru a nu se espune 
la o înfrângere. Convențiunea va trebui să fiă refăcută, 
deși este greu de a vede cum se va pută înlătura d’a 
se concede Germaniei, și în generală • țăriloră străine, 
prerogative pe cari Constituțiunea nu permite statului 
d’a le revendica. D. Brătianu se află în neputință d’a 
încheia convențiunl cu națiunile europene și alternativa 

d’a revisui Constituțiunea său d’a lovi în dreptulă Ro
mâniei e d’a nu admite alte legi decâtă legile sale pe 
teritorulă ei.

Pretendentulu Petre Karaglieorgheoviei.
piarulă oficialii ală Muntenegrului, „Glas 

Crnogorza“ publică ună articulă, în care apără 
pe principele Nichita și guvernulă său de impu
tările, că ar sprijini pretențiunile prințului Kara- 
gheorgheovici asupra tronului Serbiei.

Principele și guvernulă muntenegrână, dice făia ofi
cială, n’au nimică a face cu intențiunile prințului Kara- 
gheorgheovici, care, bine înțelesă, ca pretendentă, nu vine 
în atingere cu politica Muntenegrului, ci elă singură îșl 
face politica pe socotăla și pe risculă său, deși a intrată 
în legături de familiă cu înalta nostră casă domnităre. 
Cu tote scirile alarmătăre răspândite de presa europenă 
și mai cu sâmă de cea austro-ungară, totuși elă trăesce 
în Muntenegru în cea mai deplină liniște și retragere. 
Dăcă prințulă Petre totuși, condusă de asemenea inten- 
țiuni, ar intra in acțiune pentru realisarea loră, acâsta 
n’ar pute-o face decâtă pe socotâla și risicălă lui.

Intr’ună asemenea casă atitudinea Muntenegrului e 
ușoră de precisată; în interesulă statului muntenegrenă 
ar rămână ună privitoră liniștită, animată de dorința, ca 
aceste încercări să se termine pentru fericirea Serbiei, 
căci poporulă și guvernulă muntenegrenă în acăstă pri
vință a fostă condusă în totdăuna numai de ună singură 
interesă: ca totă ce se întâmplă în Serbia să se facă 
pentru fericirea și prosperitatea ei. Aici în Muntenegru 
fiecare e amică ală Serbiei, începândă dela Domnitoră 
și pănă la celă din urmă Muntenegrănă. Motivulă ami
ciției altoră state păte să fiă întemeiată pe scopuri egois- 
lice, pe câtă timpă Muntenegrulă n’are în vedere decâtă 
fericirea Serbiei.

In alte state amicii voră rămânea numai pănă 
atunci amici, pănă când potă să profite ceva dela ceea 
ce se întâmplă în Serbia. Muntenegrulă însă e amică 
ală Serbiei în fericire ca și în nenorocire. Muntenegrulă 
nu e chemată de a schimba guvernele și domnitorii în 
Serbia, fundă convinsă, că poporulă în Serbia a sciută 
în totdeuna să-și alâgă guvernele și domnitorii pe cari 
i-au iubită mai multă. OrI-ce guvernă și ori ce dinastiă, 
care e plăcută- Serbiei, e plăcută și Muntenegrului. In 
privința acestei cestium, pentru Muntenegru e hotărîtăre 
voința Serbiei.

La acestea diarulă „Die Presse“ din Viena 
observă, că cei din Cetinge au uitată din vedere 
două împrejurări, și anume: ântâiu, că după 
Constituțiunea dela 1868, în Serbia nu este de
câtă o singură dinastiă legală și acâsta este fa
milia Obrenovici, deci despre o alegere a unui 
principe de cătră poporă nu mai pâte fi vorba; 
și ală doilea, dâcă cei din Cetinge pledâză cu 
atâta bună-voință de a manținâ sincere și leale 
relațiunl internaționale cu Serbia, atunci princi
pele Muntenegrului ar trebui să întâmpine pe 
teritoriulă său ori-ce acțiune a cărei țintă este 
ocuparea terenului în Belgradă.

Rusia și Muntenegru.
Din Petersburg se telegrafiază cu data de 

20 luniu următârele:
Visita principelui din Muntenegru la Viena a deș

teptată la începută ăre-carl {îngrijiri în sferele politice 
de aici, deși nimeni n’avea nici cea mai^mică îndoială 
în privința simpaliiloră lui pentru Rusia. Cei dela Cet- 
tinge însă s’au grăbită să împrăștiă orice îndoială în 
privința călătoriei.

După cum se afirmă, suntă în perspectivă eveni
mente importante în peninsula balcanică. Misiunea de 
curendă a Iui Suleiman-pașa, care a presentată princi
pelui Nicolae ună ordină din partea Sultanului, este pri
vită ca ună semnă pentru ceea ce are să urmeze.

Se face apoi amintire despre marile pregătiri militare în 
Muntenegru. Acestea se pună în legătură cu cuvintele 
pe care le-a adresată principele Nicolae bărbatului de 
stată serbă, Belanovici. „Muntenegru, cjise principele,
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nu va cere dela nimeni de pomană, ci va cere numai 
aceea ce pote câștiga cu propriele sale puteri.» Ten
dințele Muntenegrului, cjice unii comunicații din Cettinge, 
suntii limped! și statornice, de orece Muntenegru, fără 
nouă achisațiuni teritoriale, trebue să renunțe la esis- 
tența sa. _________

SOIRILE DiLEL
Maiestatea Sa monarchulă Franciscu Iosifu va pleca» 

cătră sfîrșitulii lunei acesteia, la Gastein unde se va în
tâlni cu împăratulii Vilhelm. De asemenea spună foile 
semiofici6se, că și cornițele Kalnoky, ministrulă de esterne 
austro-ungară, are să convină în Iulie seu Augustă cu 
principele Bismarck.

—x—
Baronulă Mctyr, ambasadorulă austro - ungară în 

București, a fostă Vineri în Brașovă.
—x—

O fâiă „patriotă*  stă să ’nebunescă de bucuriă, că 
»se maghiarisâză» ținutulă din părțile Clușiului. La 
esamenulă băețiloră dela scâla din Șomușfalău de lângă 
Clușiu au fostă de față mai mulți domni unguri, cari au 
rămasă încântați, ba ună diregăteră a felicitată pe învă- 
țătorulă Mathe Iozsef, cum îlă numesce coda clușiană pe 
limba .patriotică*,  prin cuvinte încuragiatore, fiindcă și 
băeții români au sciută răspunde unguresce. Pe proprie- 
tarulă de pămentă de acolo Balla îlă laudă, fiindcă cu 
servitorii săi români vorbesce numai unguresce. — Cum 
că e reclamă jidovâscă, nici vorbă nu ’ncape; se scie că 
numai reclamele mai țină sufletulă în osele »Kulturegy- 
letului", ale cărui acții stau miserabilă de rău, vorba lui 
Mocsary.

*) Kassava se numescu rădăcinile plantei Manihotîi utîlissima, și suntu 
nisce producte cam asemenea cartofiloru.

—x—
Liptay Ștefană, consiliară în ministeruiă ungurescă 

de comerciu, a sosită eri după amâtjl în Brașouit, ca să 
continue cercetările în afacerea industriei ardelene. Elă 
e însoțită de Dumbrawsky și de maiorulă Schwimm.

S’a prelungită încă pe ună ană concesiunea dată 
firmei Lindheim și Comp, spre a face lucrările prelimi
nare pentru următorele căi ferate'. 1. linia vicinală cu 
cale normală dela gara Brașovului pănă în interiorulă 
orașului; 2. linia vicinală cu cale normală dela stația 
Brașovă pe la Cârstiană, Reșnovă, Tohanu-vechiu pănă 
la ZernescI, și una dela proiectata stațiă Cârstiană 
pănă la pasulă Vulcană; 3. linia vicinală cu cale nor
mală dela stația Brașovă, pe la Bacifală-Cernată pănă la 
Satulungă.

—x—
Inspectorulă școlară Moldovan Gergely aspiră, pare- 

ni-se, să fiă încoronată. Acâsta a dată »Kulturegyletului*  
a înțelege dăruindu’i 120 esemplare din »Koszoru*  
(corona), care cuprinde traducerea în unguresce a mai 
multoră poesii poporale românesc!. — Stă ună »patriotă» 
fără .cusurăl*

—x—
Fânarulă Loy din Brașovă, care lucra cu calfe și 

servitori, în urma închiderii granițeloră a fostă nevoită 
să’nceteze lucrulă, să ’șl concedieze lucrătorii și să ’și 
vândă casele, eșindă din ele plângendă. Acum șede la 
fiu-său, groparulă cimitirului săsescă.

—x—
Ni se scrie din Tușnadă, cu data 2 Iuliu n: »Am 

sosită acum la 5 ore d. a. Câmpurile suntă inundate. 
Adi s’a întâmplată aci ună asasinată. In Tușnadă se află 
deocamdată doi gendarml, dintre cari unuia e titulară 

mai mare, deși sergentă ca și celălaltă. Fiindă diua plății, 
pare-mi-se eri, unulă a bănuită pe celălaltă, pe celă ti
tulară mai mare, că i-a luată și lâfa sa și dreptă răs- 
bunare a trasă cu pușca ’n elă. Glonțulă a pătrunsă 
în corpă printre cdste ’n drepta, a eșilă printre cOste ’n 
stânga și s’a oprită în brață. Doi doctori caută pe ră
nită. Criminalulă s’a predată singură și e arestată.—S.

—x—
D-lă Aîirelă Demianu s’a promovată Sâmbătă în 

3 Iuliu n. în sala senatului universității din Viena la 
gradulă de doctoră în medicină.

—x—
Sâmbătă nâptea spre Duminecă, ună necunoscută 

s’a introdusă în casa neguțătorului Colibană de după 
vale în Scheiu, pe care aflându-lă singură i-a dată mai 
multe lovituri cu bricegulă. Se vede că între amândoi 
a fos'ă o luptă strașnică, căci loculă e plină de sânge. 
Bietulă omă a fostă du:;ă într’o stare desperată la spi- 
tală. S’a găsită o umbrelă cu inițiale pe mâneră și 
nisce ghete, care se presupune a fi ale făptuitorului. 
Poliția îlă urmăresce. Vomă da amărunte îndată ce ne 
vomă aduna informațiuni mai esacte.

—x—
Joi în 1 Iuliu n. Ionă Gusbeth din Brașomilu-vechiu, 

plecândă cu căruța la Stupim, s’a înecată în Ghimbă- 
șelă, care venise mare din causa ploiloră. Caii au scă
pata cu mare greutate.

—x—
Ce-a căutată a găsită maarrele »patriotă" Moldo- 

van Gergely. A ajunsă profesoră de universitate in Clușiu, 
în loculă „agitatorului*  Gregoriu Silașî. »Ellenzek« a în
cepută să aiureze de bucuriă, și crede că numirea „bra
vului, fidelului și probatului patrrriotă" va fi cu norocă; 
cjice că Moldovan Gerguță e tobă de carte, scie ca apa 
literatura română și maghiară. — O repețimă și acum, 
să ferescă Dumnedeu nâmulă românescă de asemenea 
cărturari,

—x—
»Liberalulă" din Iași spune, că au mai plecată 

încă vr’o 40 de Evrei la America. Se dice că Marți voră 
mai pleca 100. Cu acâstă ocasiune amintesce numitulă 
diară, că mulți dintre Evreii, cari emigreză lasă multe 
victime ale înșelătoriei loră. ,

—x—
Pentru esamenele de bacalaureată (maturitate) s’au 

înscrisă în București 65 de candidați, în 35, intre 
cari două domnișore.

Congresulă național tt-bisericescft gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Sibiiu, 2 Iuliu 1886.
Ședința a XII. a Congresului gr. or. de astădî să 

deschide la 9 Ore și durâza pănă la 103/4 Ore a. m. 
După verificarea protocolului din ședința trecută depu
tății I. Goldașu și Simionă Popescu ceră concediu 
pentru întrâga durată a sesiunei. Se acordă. Presidiulă 
presenteză următOrele esibite:

Ună proiectă de regulamentă pentru afacerile in
terne ale consistoriului metropolitană, raportulă privi- 
toriă la instituțiunea învățătoreseloră, raportulă referitoră 
la înființarea unei academii teologice, raportulă comisi- 
unei delegaționale și altele, cari se voră admite la 
desbatere.

Dep. Ioan Popă interpeleză, că din ce motive nu 
se tipărescă iote rapOrtele înainte de întrunirea Congre
sului ca să se pOtă distribui între deputați și prin acâsta 
să se "cruțe multă timpă, de-Ore-ce acâstă tipărire și 

distribuire e prevădută și în conclusele Congresului. I să 
respunde, că disposițiunile respective să referă numai la 
acele rapOrte, cari cuprindă în sine propuneri refor- 
mătOre. Popu va face in privința acâstă o propunere de 
urgență ca se se tipărescă și distribue tOte rapOrtele.

Deput. Roșit propune, ca să se facă o representa- 
țiune cătră ministrulă culteloră și instrucțiunii publice, 
ca la instituirea învățătoriloră la scOlele mixte din Bă- 
nată să se observeze legea naționalitățiloră. Acestă pro
punere să transpune consistorului metropolitană spre 
competentă afacere.

La ordinea dilei urmeză comisiunea bisericescă. Ra- 
portorulă T. Fășie raportâză despre câteva afaceri din 
care nici una nu se resolvă, ci său se respingă său să 
transpună spre competentă afacere. La una din aceste 
propuneri Dr. Iosifă Gali face propunerea nouă, ca să 
se înainteze o representațiune la guvernă, în care să se 
câră eliberarea preoțiloră dela prestațiunile publice, pre
cum și dela birulă trăgătoriloră pe cari îi folosescă ei 
ca ameliorare, seu parte constitutivă a dotațiunei loră. Se 
primesce.

Propunerea dep. Oprișă, ca adecă sărbătorile de a 
3 și a 4 clasă mișcălOre său să se ștârgă de totă seu 
să se pună pe Dumineci, se transpune simplu sinodului 
episcopescă, nesimțindu-se Gongresulă competentă a de
cide în acesta materiă.

Ne mai avândă nici o comisiune ce se raporteze 
se închide ședința. N. V.

Vă comunică aci propunerea de conclusă a comi- 
siunii orgamsătOre în afacerea neconvocării congresului, 
care a fostă primită în unanimitate de congresă. Ea 
sună așa:

Din cele espuse cu privire la regretabila neregu- 
laritate în funcționarea congreseloră dela anulă 1877 
incOce, din actele referitOre la convocările și amânările 
congreseloră, congresulă constată:

1 că d-nulă ministru ung. de culte și instrucțiune 
publică în rescriptulă său ddto 16 Octomvre 1877 Nr. 
26156 face o interpretare nouă în privința modalității 
notificării prealabile cătră corână, și că acâstă interpre
tare se deosebesce de praxa usitată mai nainte de cătră 
organele bis. și adoptată și din partea In. Minisleră 
ung. reg.

2 că neregularitățile în funcționarea congreseloră 
se reducă la următârele trei cause:

a) că în anulă 1884 nu s’a făcută de felă convo
carea, âr în an. 1880 convocarea a fostă revocată;

b) că în ună casă și anume la anulă 1877 notifi
carea prealabilă cătră guvernulă țerii, după ,pă- 
rerea d-lui ministru ală culteloră, s’a făcutti prea 
târdiu și în fine:

c) că convocările, respective notificările despre in- 
tențiunea convocării congresului, și anume în 
anii 1884 și 1885 din considerațiunl politice au 
întîmpinată greutăți din partea guvernului.

Considerândă deci, că o astfelă de jignire a funcțio
nării regulate și periodice, prescrise prin lege și stătută, 
a congresului ca organă supremă ală bisericei, trebue 
să provâce o conlurbare în întrâga viâță a organismului 
nostru bisericescă, — congresulă aduce următorulă:

Conclusă:
I. Congresulă însărcinâză pe consistorulă metropo

litană a se adresa cătră d-lă ministru reg. ung. ală cul
teloră și învățământului publică cu o representațiune, în 
care accentuându-se, că interpretarea legii și a statutului 
organică în privința notificării modalității, notificăriloră 
prealabile despre convocarea congresului din rescriptulă 
său ddto 16 Octomvrie 1877 Nr. 26156 este nouă și ea 
se abate dela interpretarea și praxa usitată pănă atunci 
de cătră organele bisericescl și adoptată chiară de însuși 
Inaltulă ministeră ung. reg.; accentuându-se mai departe, 
că congresulă nici chiară după modulă notificării de mai 
nainte nu se pote întruni înainte de sosirea prâînallei

FOILETONU.

Căletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(U rmare.)

Dc aici înainte bieții omeni suferiră fără a mur- 1
mura tote năcazurile și totă lipsa. El erau acuma 
tari în credința, că D-dcu le va ajuta să ajungă la 
ținta îndelungatei și multă obositorci călătorii, și acestă 
credință îi înzestra cu puteri nouă.

I)iua de 6 Iulie fu o di de bucuriă pentru călă
torii noștri. Ei scăpaseră acum și de celă din urmă 
din cataractele lui Livingstone, și de aici înainte dru- 
mulu loră avea să fiă — celu puțină pentru câtă-va 
vreme — mai sigură, mai ușorii și prin urmare îm
preunată cu mai puțină perdere de timpă.

Era și de lipsă, ca espediția să caute a înainta 
câtă se putea mai repede. Mijlâcele de traiă și lucru
rile de schimbă erau pe sfârșite, și indigenii nu voiau 
să dea nimicii străiniloră fără plată bună. Decă dru
meții noștri! nu ar fi putută ajunge mai în grabă în 
ținuturi mai civilisate, de bună semă aveau să piară 
de fome cu toții.

Chiar și acuma sărmanii călători erau așa de 
strîmtorați, încâtă nu le da mâna să mănânce nici o

dată, ca să se potă sătura, și astfelă se înțelege, că și 
puterile loră scădeau, vătjlendă cu ochii. Fomea însă 
forte ușoră îndemnă la furtă. Bieții Vangvana nu se 
puteau stăpâni, ci unde găsiau furau dela indigeni 
pome, păsări de casă și alte lucruri de acestă felă. 
Se înțelege, că indigenii nu prea erau învoiți cu felulă 
acesta de aprovisiunare, și decă prindeau pe vre unulă 
dintre nenorociți! hoți, pretindeau să rămână la oi ca 
sclavă. Ca să nu-i lase pe aceia, cari aduseseră pen
tru densulă jertfe așa de mari, într’o stare așa de 
tristă, Stanley se vădii silită să rescumpere cu sume 
forte mari pe doi dintre soții săi, cari puseseră mâna 
pe nisce lucruri de mâncare și care fuseseră prinși.

In chipulă acesta mijlocelc espediției scădură și 
mai multă, și lipsa avea să fiă și mai marc.

Deși Stanley le spuse dmeniloră săi, că de aici 
înainte nu va mai răscumpăra pe aceia, cari își voră 
însuși lucruri străine, totuși câți-va dintre ei totă nu 
se putură împotrivi ispitei de a’și procura ceva de mân
care pentru flămândele lorii stomacuri. In 20 Iulie 
unulă dintre soții călătorului nostru fură din grădina 
unui indigenă nisce gogoșe numite Kassava*),  în 24 
fură altulă nisce pasări de casă. Cu totă părerea sa 
de rău, Stanley nu putu să-i rescumpere pe acești ne

norociți, și astfelă trebuiră să rămână ca sclavi la aceia, 
dela cari furaseră lucrurile amintite.

In 25 Iulie călătorii noștri trecură din nou ună 
cataractă destulă de primejdiosă. In diua următâre 
audi eroulă nostru spre cea mai mare bucuriă a sa 
dela indigeni, că nu mai este departe punctulă, până 
la care au pătrunsă Europenii în lăuntrulu continen
tului africană, pornindă dela vărsarea rîulul Congo.

Când Stanley împărtăși acestă înveselitore scire 
omeniloră săi slăbiți de fonie, cu toții începură a sălta 
de bucuriă. Unulă din cei mai harnici și mai viteji 
dintre dânșii, Vădi Safeni, caro luase parte la circum- 
navigarca lacului Victoriei, fu așa dc tare impresionată 
de acestă scire, încâtă nebuni.

„Stăpâne, stăpâne," grăi elă, îmbrățișăndă picio- 
rclo lui Stanley, „amu ajunsă la mare! Suntcmă acasă! 
De aici înainte nu vomă mai răbda de fome și nu vomă 
mai fi chinuițl de blăstămații de sălbatici! Acum mă 
ducă tot-o-fugă până la mare, ca se spună frațiloru 
tăi că sosesc! îndată! Norocii bună!"

Dicendă aceste cuvinte, elă se ridică cu grăbire 
și o luă în fuga mare spre pădurea din apropiere.

Călătorulu nostru nici pe departe nu se gândia, 
că bietulă omii își va fi perdută mințile. Numai după 
aceea veni elă la acestă ideiă, dar acuma era prea 
târdiu. Elă trimise trei omeni, ca să’lii caute și să’lă 
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resoluțiunl reg. și așa o nouă interpretare pare a nu fi 
recemtă din punctă de vedere ala interesului de stată— 
de altă parte procedura intenționată în partea primă a 
rescriptului susă numita ar face ilusoriă observarea ternii- 
nului întrunirii congreseloră fixată prin statut, org. pe 
1/13 Octomvrie în acela casă, când resoluțiunea preînaltă 
ar sosi din întâmplare prâ târdiu: deci congresulă rogă 
pe d-la ministru a reveni la usula observata In cele din- 
tâiu deuă periode ale congresului.

Totodată congresulă își exprimă durerea sa, că prin 
dificultarea întrunirii congreseloră nostre bisericesc! din 
împregiurări intervenite fără concursula bisericii împedecă 
funcționarea regulată a supremului organismă ală bisericii 
nâstre, deorece nu se pote constitui la timpulă prescrisă, 
consistorulă metropolitană nu se pote compune și-nu se 
potă vota budgetele necesare pentru întrunirea acelui 
consistară metropolitană. De aceea congresulă sperâză, 
că d-nulă ministru, condusă de bunele sale intențiuni, va 
îngriji, ca să încungiure în viitorii pedecile funcționării 
regulate a congreseloră.

In fine congresulă rbgă pe d-lă ministru a fi la 
preaînaltulă trona interpretele aceloră simțăminte de lo
ialitate cătră prea înaltulă tronă și patriă, de care sim
țăminte biserica nostră totdeuna a fostă și este inspirată 
și congresulă, din incidentele regretabile susă amintite, se 
vede îndemnată a da de nou o espresiune solemnă.

II. Esrelența Si înalt Preasfințitulă Metropolită să 
facă prealabila notificare Maiestății Sale cu șese (6) luni 
înainte de terminulă prescrisă în § 152 din statutulă or
ganică pentru întrunirea congresului ordinară.

III. Congresulă presentă, deși convocată la timpă 
neprevedută în statutulă org., fiindă congresă ordinară- 
periodulă lui se încheie în 30 Septemvre 1887, eră pe- 
riodulă congresuală viitoră de 3 ani se începe dela 1 
Octomvre 1887 și dureză pănă la 30 Septemvre 1890 
și pentru acestă periodă au a se escrie alegerile cu ob 
servarea disposițiunii §-lui 150 din statutulă organică 
celă multă în termină de 3 luni socotite dela 1 Octom
vre 1886 încolo astfelă, ca deputății congresual! să fie 
aleși pănă la 31 Decemvre 1887 și ei să se pbtă în
truni în congresă în 1/13 Octomvre 1888 pentru perio- 
dulă dela 1 Octomvre 1887 pănă la 30 Septemvre 1890 
avend a se observa acâstă procedură și la periodele, ce 
voră urma dela 1 Octomvre 1890 încolo.

Clușiu, 3 Iuliu 1886.
[Pensionarea profesorului de universitate Dr. Gre- 

goriu Silașu)
Denique, consummatum est! Zelosulă pro

fesorii de limba și literatura română, dela uni
versitatea regăscă Franciscă-Iosefină din Clușiu, 
prădemnulă și meritatulă bărbatu Dr. Gregorvu 
Silașî este pensiunatu definitivii de cătră guvernulă 
ungurescă autocrată și în locuiți lui este nu
mită. cunoscutulă renegată Moldovăn Gergely. 
Adevărată satiră!

Pensionarea s’a făcută extra ordinem fără în
trebare și fără presentarea acteloră necesare. 
Cești doi ani din urmă de serviciu nu-i suntă 
computați pentru pensiune, care este fixată cu 
1050 fi. pe ană.

Etă încă o nedreptățire strigătdre la ceriă din 
partea guvernului ungurescă! Acăsta din nou ne 
convinge, că numai o energică apărare a drep- 
turiloră și a naționalității nâstre periclitate ne 
mai pdte mântui și că cu pălăria în mână n’o 
putemii duce departe.

La universitatea din Clușiu de doi ani în- 
cdce de facto, ăr de aci încolo propter causam 
inlionestam n’avemă proiesoră de limba și lite
ratura română, pentru că credă că tinără ro
mână cu semțăminte adevărate nu se va afla să 
asculte prelecțiunile unui Moldovăn Gergely.

aducă înapoi, dar aceștia se întorseră îndărătu, fără să’lu 
fi putută găsf pe nenorocitulu Safeni. Stanley nu putu 
să rămână pe locu mai multă vreme, ci trebui să por- 
nescă mal departe, de ore-ce lipsa crescea într’ună 
modu înfricoșată. Elă însuși suferia grozavă de tare.

„Frigurile, “ povestesce elă, „mă chinuiau necon
tenită, și lipsa cea mare, precum și năcazurile neîn
trerupte îmi răpiseră energia cu totulă. Fomea îmi 
slăbise trupulă, și grijile cele îndelungate suflctulă. 
6menii mei gemeau și se tânguiau, de te pătrundeau 
până’n adenculă inimcî. Fețele loră îngălbinite și 
trupurile loră slăbite păreau că mă mustră în continuu 
pentru ticălâsa stare, în care se aflau.“

In 28 Iulie mai mulți omeni de-aî călătorului 
nostru chinuit! de fonie îsi luară din nou refugiu la furtă. 
Indigenii se luară după ei cu puscile, și șese dintre 
denșii fură răniți, eră trei fură luați ca prisonieri.

Când Stanley îl întrebă pe nenorociți!, cari fura
seră numai din pricina lipsei celei mari, că pentru-ce 
au făcută fapta acesta, bieții omeni respunseră: „Nu 
mai aveamă ce să facemă, stăpâne. Suntemă sfârșiți 
cu totului totă dela inimă. Noi amă începută să mân- 
cămă, și indigenii au începută să pusce.“

Pe când vorbia călătorulă nostru în chipulă acesta 
cu omenii săi, dintr’odată se iviră o mulțime de indi
geni, cari voiau să se lupte cu „străinii năvălitori." Nu

Casulă n’are lipsă de comentară. Facta 
loquuntur. Aelius.

Lugoșuy 26 Iunie 1886.
Domnule Redactară 1 In 20 luniu n. s’a ținută la 

mănăstirea rom. cat. din locă esamenă publică din 
limba română cu o parte din fetițele române ce frec- 
ventâză acâstă mănăstire și care au luată instrucțiune 
și din- limba română.

Publică nu a fostă prea numărosd,. nu sciu de 
ce. Succesulă esamenului însă, — avendă în vedere 
timpulă scurtă de instrucțiune din limba română, abia 
de vre-o trei luni — a fostă preste așteptare pe deplină 
satisfăcătoră. Micele eleve sciau să cetâscă fluentă, să 
analiseze gramaticesce bine și declamau frumosă, onore 
și mulțămită d-șorei Octavia Stolojană absolventă de pe- 
dagogiă, care într’ună timpă așa de scurtă a sciută să 
arate ună progresă atâtă de îndestulitoră.

On. cetitor! voră crede pote, că la mănăstirea rom. 
cat. de fetițe din locă se află și catedră de limba ro
mână. După dreptă și dreptate, dâcă toți intr’ună cu
getă și o simțire amă lucra cu mai puțină gură și mai 
multă ispravă, așa ar și trebui să fiă, și nu ne-ar servi 
decâtă spre mândria nostră și folosulă fetițeloră nostre. 
Der așa plecându-ne — spre marea nâstră daună — a 
ne petrece timpulă în neactivitate, intrige și împărecheri, 
nu ne mai rămâne vreme ca să ne ocupămă și cu lu
cruri mai de Domne-ajută, de interesă culturală națio
nală. Autoritățiloră nâstre scolare-bisericesc! așa se 
vede, că încă nu le-au plesnită prin minte astfelă de 
gânduri.

Cumcă, cu Iote că catedră de limba română nu 
avemă la mănăstirea rom. cat. din locă, și totuși amă 
avută plăcuta ocasiune de a asista la ună esamenă pu
blică din limba română, meritulă nu e decâtă ală st. 
d-șâre Stolojană, carea din marea iubire cătră limba 
maternă și dorulă ferbinte de a vede fetițele române 
vorbindă și scriindă românesce, nu a cruțată nici timpă 
nici ostenelă întru instruirea loră. Și într’adevără do
rulă i s’a împliniLă 1 D-șâra Stolojanu pâte fi mângâiată 
căci ostenelele d-sale au fostă încoronate de succesă în
destulitoră. Binevoiescă a primi din parte-m! și credă 
că cu mine din partea a tată Românului de bine iubitoră 
și doritoră de rădicarea neamului și înflorirea graiului 
nostru, mulțămitele și felicitările nâstre pentru sacrificiulă 
adusă pe altarulă instrucțiunei nostre naționale.

D-șâra Stolojană ca o adevărată română șl-a făcută 
datorința. Lucrulă însă nu ar trebui să rămână baltă. 
Românii Lugoșen! și autoritățile școlare bisericesc! ară 
trebui seriosă să se ocupe cu modalitatea de a introduce 
o catedră stabilă de limba română la acestă institutO. 
Avemă de ea mare lipsă și destulă de urgentă. Pentru 
că scâlă de fete română — abstrăgendă de cea confe
sională gr. or. cu o învățătoresă — în locă nu avemă. 
Câte 50 decă nu și mai bine de fetițe române din locă 
și împrejurime, ce pe fiăcare ană cercetâză acâstă mă
năstire, suntă lipsite de instrucțiune în limba maternă. 
Să nu ne mirămă dâră, dâcă fetițele române devenindă 
cocâne și la urmă mame — abstrăgendă dela aceea, 
că nu sciu nici scrie nici ceti, dâr nici vorbi corectă 
românesce — învățândă în limbi străine multă puțină 
îșl însușescă decă nu chiar simțăminte străine, dâr celă 
puțină apucături străine și indiferentismă pentru ce e 
românescă.

In urmarea acestora, frați români lugoșen!, dâcă 
într’adevără în faptă și nu numai în vorbe ne zace la 
inimă ridicarea neamului nostru, precum și conservarea 
graiului nostru națională, prima condițiă de viâță e, să ne 
ingrijimă câtă mai curendă »ca temelia pe care să edi
fică o națiune și carea e „femeia" după cum (Jice Mi- 
chelet", să o formămă, să o pregătimă astfelă, ca după 
Iote vijeliele vremuriloră în cari trăimă să rămână ne
clătită, tată Română după cum a fostă, verde ca stejarulă 
și urmașă demnă de Românca trecutului, despre care și 
dușmanii noștri recunoscă, că a fostă conservătârea și 
mântuitorea naționalității. Să educămă fetițele nostre 
românesce, în scolă românescă. Deră pănă când vomă 
ave scolă românescă — fără de care nu ar trebui să 
rămânemă multă, de âre-ce două fundațiun! avemă des
tinate pentru ridicarea de scoli de fete, cea „Joviană"

mai cu mare greutate pută Stanley să-i domolescă pe 
înfuriații Negrii; cei trei prisonieri trebuiră să rămână 
la ei ca sclavi.

In 30 Iulie ajunse espedițiunea la ună nou cata
ractă. După împărtășirile indigeniloră, în curând aveau 
să mai urmeze âncă alte trei.

Ce era de făcută? ... Să încerce călătorulă nos
tru cu âmeniî săi grozavă de osteniți să le ocoloscă și 
pe acestea ?

Lucrulă acesta ar fi fostă peste putință și tot-o- 
dată fără nici ună scopă. Espedițiunea era de totă 
aprope de loculă, până la care pătrunsese călătorulă 
Tuckoy dela mare pe rîulă Congo. Livingstonulă lui 
Stanley era prin urmare adusă în legătură cu Congo, 
și astfelă do aici înainte călătorii noștri puteau părăsi 
cu inimă liniștită rîulă, și’și puteau urma mai departe 
drumulă loră pe uscată.

Pentru procurarea celoră de lipsă pentru traiă 
drumeții noștri dădură indigeniloră totă ce nu le era 
neapărată de trebuință. Până și premenelele lui Stan
ley, sticluțele, în care fuseseră puse deosebitele medi
camente luate din Europa, țolurile etc fură întrebuin
țate ca mijloce de schimbă.

„Lady Alice," luntrea, care făcuse călătorului 
nostru atâtea servicii pe apele din continentulă mis- 
teriosă, fu așezată pe o stâncă de lângă rîu și fu lă
sată acolo la voia întemplărci. (Va urma.)

gr. cat. și cea ,,Alexandroviciană“ gr. or. •— pănă atunci 
să ne ingrijimă, ca celă puțină fetițele române ce cerce
tâză mănăstirea rom, cat. să capele instrucțiune și din 
limba română, spre care scopă să căutămă modalitatea 
de a institui o catedră de limba română salariată la a- 
cestă institută. Vorba e numai să stăruimă să nu dămă 
îndărăptă la cea dintâiă pedecă ce amă întelni-o în cale, 
cum suntemă învățați. Și apoi datori suntemă să o 
facemă acâsta, de bre-ce pre noi ne va condamna pos
teritatea, decă nu vomă stărui, ca cele 60—70 de fetițe 
române, ce pe fie-care ană cercetâză mănăstirea, să nu 
rămână fără instrucțiune în limba română. Consistoriele 
române din Lugoșă și Caransebeșă ar trebui să cerce 
modalitatea plății unei catedre de limba română. Mă
năstirea rom. cat. din locă capătă pe fie-care ană ună 
ajutoră de 1200 fl. v. a. din bugetulă comunei, din ca- 
ele o parte cade pe contribuitorii români; acâsta ar 
putâ-o destina pentru catedra de limba română. Eu credă 
chiar că fiă-care părinte română care îș! trimite fetița 
ca să învețe carte în mănăstirea rom. cat. din locă, 
prea bucnrosă va sacrifica ună florină pe lună și pentru 
instruirea în limba română. Și punăndă casulă, că 
numai 50 de fetițe r omâne cercetâză mănăstirea pre 
fiăcare ană, contribuindă fiăcare câte 1 fl. v. a. pe lună, 
ară fi 50 fl. lunară, âr în dece Iun! de scâlă ar fi 500 
fl. v. a. Cu acești ban! sunt sigură, că catedra de 
limba română s’ar înființa, spre binele copiiloră și nea
mului nostru. — borgovanulu —

Scolă, pentru institutori.
Dela 1 Septemvre viitoră urmeză să se deschidă 

în Bucuresci o scâlă normală primară pentru institutori, 
scrie »Răsboiulă«. In acâstă scâlă fiindă 40 locuri de 
bursieri, ministerulă publică spre cunoscința generală, că 
pentru ocuparea loră se va ține concursă în Bucuresci 
și Iași, și anume: pentru 24 locuri se voră alege 24 
candidați dela concursulă din Bucuresci și 16 dela con
cursulă din Iași.

Condițiunile de admisibilitate ce trebue să întru- 
nâscă aspiranții suntă:

1 Absolvirea a 4 clase de gimnasiu clasică; 2. 
Etatea dela 15 an! celă puțină și 18 ani celă multă; 3. 
Naționalitatea română și religia ortodoxă.

Concursulă se va țină în <|iua de 1 Septemvre 
viitoră, la orele 12 din di, în Bucuresci în localulă li
ceului St. Sava, âr la lași în localulă liceului Națională, 
în presența comisiuniloră ce se voră întocmi la timpă.

Candidați! se voru înscrie prin cerere directă cătră 
ministeră, adresată celă multă pănă în diua de 25 
Augustă viitoră, er actele se voră presentă președintelui 
comisiunii în diua concursului.

Mulțămită publică.
Pentru aceea, că Maiestatea Sa Cesaro-Regâscă Apos

tolică, Prâînduratulă nostru Domnitoră, a binevoită a îm
părtăși din grația Sa nemărginită câte cu o sută fl. v. a. 
atâiă pe Comuna bis. Corni, câtă și pe Comuna bis. 
Ciuta, ușurându-le astfelă edificarea din nou a scâleloră 
loră greco-catolice locale:

Subsemnata Antistime bisericâscă-scolastică, sub im- 
presiunea celei mai calde mulțămirî, grăbesce pe calea 
Ziaristicei a premări acestă actă mărinimosă ală Prâ- 
înălțatului nostru Monarchă, rugândă pe Atotputerniculă 
Dumnezeu, ca pe Maiestatea Sa în pace, întregă, să- 
nâtosă spre fericirea popâreloră Sale întru mulțl ani 
să lă țină 1! 1

Gregoriu Cardoșiu, m. p.,
preotă gr. cat. preside al scaunelor scol, din Ciuta și Corni; 

Simeonu Suciu, din Corni și -Boție Onuțiu din Ciuta, 
curatori bisericesc! și scolastici.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Tranș.<)

SIBIIU, 4 Iuliu. — încă în timpulă du
ratei congresului bisericescă, în totă casulă însă 
după închiderea lui, se va întruni sinodulă epis- 
copescă, pentru ca în sensulă hotărîrei de mai 
nainte a congresului să-i confere rangulă de e- 
piscopă titulară archimandritului și vicarului me
tropolitană Neculae Popea.

In ședința plenară de acțl a congresului s’a 
primită propunerea raportorului comisiunei alese 
în afacerea împărțirii dotațiunii statului, Zacharia 
Boiu, ca să se alăgă o deputațiune compusă 
din nouă membrii cu însărcinarea să petiționeze 
la ministrulă de culte pentru o favorabilă resol- 
vare a acestei cestiuni. Membrii deputațiune, 
suntă archiepiscopulă și metropolitulă Mironă 
Rom anulă, episcopii Popasu și Mețianui 
deputății dietali Gală și Serbă; judele curială 
Pușcariu, Bologa, Cimponeriu, Beleșă.

Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei^ se potu cumpăra în 'totungeria 
lui I. GIIOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editară : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 140. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursul n la bursa de Viena Bursa de Bueuresei.
din 2 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.70
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.75
Imprumutulti căilorti ferate 

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

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.10
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 25

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

vină ung........................100.—
Imprumutulti 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
, împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.98‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Cota oficială dela 20 Iunie st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 9674

» convert. (6%) . . 877a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit, fonc. rural (7%) . . 105 Vt 106—

* i! „ (5°/o) • 88^4 88V4
» > urban (7%) . . 102— 1027a

» (6’/o) - 937a 94—
» > > (5%) • - 841/* 84^4

Banca națională a României 500 Lei 1005 1015
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

« » > Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 1510 15.30
Bancnote austriace contra aură. .. 2.01 Va 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vend. 8.59
Argint românesc . . . . . . » 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI................. . . » 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................. . . » 122.— > 123.—

Discontulă . . . » 7—10 7o pe ană.

ml Pas* RKk ■. a *
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în piață, strada dosului Ni\ 26 (casa Gross), 
Pentru domne a arangiatu unu salonu deo

sebita de dame cu întrare separată.
Se recomandă onoratului publică ca unulu 

care are o praesă de mulți ani în acestu orașă.

!?¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

■
face cunoscută onoratului publică că adi, Săm- 
bată în 3 luliu (21 luniu) a deschisă

(SaZoizuZă seu £
de trișată si de parfumeriă |

I* I&

Invitare!
Societatea acționară „Hebe“ în adunarea sa generală ținută în 27 

Decembre 1885 a decisu a folosi mijldcele posibile pentru ca să ridice 
apele minerale din comuna Sângeorgiu la nivoulu ce li să compete față 
cu însemnătatea lord în combinațiune cu alte ape minerale.

Din acestu motivă, — după ce a clăditu la numitele ape mi
nerale o ospătăriă corăspundătdre cerințeloru moderne cu unu preții de 
preste 20,000 fi. v. a. s’a resolvitu a clădi și scaldele calde și reci 
asemenea într’unîî stilu modernă și corăspundătoru necesității.

Spre acestu scopu numita adunare a decisă, ca pentru acoperirea 
acestoru spese se ridice capitalulu acționară la 40,000 fi. v. a. prin emi
terea pe lângă acțiele de pănă acum, încă de 600 acții â 50 fi. v. a. 
plătinde în rate lunare â 5 fi. v. a. începândti din 1 Ianuariu 1887.

Doritorii de a se împărtăși cu acțiuni suntu avisați în Bistrița la 
Domnii advocați Danilă Li ca, Georg Low și Gabriele Mânu;

In Năsăudti la Domnulu Dr. Paulu Tanco dir. gimn. și în 
Sângeorgiu la administratorele scaldeloru Cari Lang.

Semnarea să face pănă la 1 Octombre 1887.
Dela direcțiunea societății acționare „Hebe.“ 1—2
Bistrița, în 20 Iunie 1886.

Lica adv. ca dir. alu societ. Low adv. ca subdirectorii.
Mânu adv. ca cassaru.

Mersulă trenuriloră
pe linia Fredealii-Bndapesta și pe linia Teiuștt-JLradti-Rudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—3®redealâ

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persOne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timiști

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra

Elisabetopole
Mediaști
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușft
Aiudti

JVințulti de
Ui6ra!
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbtiu
Aghiriști
Stana
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezti-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susti

Orailia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

Viena (
3.00 8.50

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2.07
3 08
5.08
5 35

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

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Ciulin
Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințulti de 
Âiudti

& 
CrăciuneW 
Blașft 
Micăsasa 
Copșa mie 
Mediaști 
Elisabetopolc 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
I-Iomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovti

Timiș ti

susti

Pradealâ

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

(
(

(
(

(
(

(
(

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibufi

Trenă 
do 

persăno

Trenă 
omnibua

— — — —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.09

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 —
1026 — — 7.03 —
10.52 r— — 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
— — ’-Ll — 4.56

9.40

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

Teiîsșii- 1 radtfi-Budapesta Budapesta- Aradft-'JTeiușft.

li* Trenă Trenă Trenă de Tronă de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne peradne aocelorată omnibns

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — u.■

Alba-Iulia 11.46- — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulti de joșii 12.20' ■ — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 n/JHIlOk / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradik 3.37 — 5.25
Siiaeria (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 Conopii 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
Conopii 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
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

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

Budapesta 6.50 — 8.16 | Aiba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | TPeiușft 12.05 — 2.24

S&aBReB’lîa (Piski) Petroșesafi

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

Aradft 6.00
==1

8.18 @i«Reria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegii — 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
Tâmîșfira 8.42 — 10.09 Petroșeul — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâno porsdne omnibua omnibuH omnibua de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33
Z

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 Hațegft 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —

— — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


