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Nou abonamentu
la

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

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

Prețulft Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
» ș6se ,, 6 ,,
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Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponft numărulti fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voru abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurite și a arbta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 24 Iunie 1886.
Nu fără mirare se întrebă adl mulți, că 6re 

din ce causă afacerile naționale ale Româniloră 
din Bucovina înaint^ză așa de încetă și greu, 
după ce la cârmă în Viena se află ună guvernă, 
care urmăresce o direcțiune favorabilă desvoltării 
naționalitățiloră din imperiu, direcțiune cu totulă 
opusă aceleia ce o a luat’o guvernulă ungurescă 
de dincâce de Laita ?

Ni s’a dată ocasiune mai de multe ori de 
a descoperi parte mare din relele de care sufere 
organismulă națiunală ală Româniloră din Bu
covina. „Revista politică44 din Sucdva, care a 
luată nobila decisiune de a lupta în contra a- 
cestoră rele, caracterisdză în numărulă său din 
urmă situațiunea actuală a Româniloră bucovi
neni cu următdrele cuvinte:

„Noi Românii bucovineni ne-amă luptată 
pănă acum prea rău și amă perdută prea multă 
tărâmă. Der ce vorbescă de luptă? Noi adică 
nu ne-amă luptată de feliu, ci amă sverlită ar
mele și amă cedată terenulă de voiă bună, fără 
împotrivire. Noi amă rămasă iubitori de pace, 
primitori, îngăduitori, blajini, dăr t6te aceste în
sușiri au fostă ruina ndstră. Vrășmașulă a stră
bătută în mijloculă nostru, ne-a storsă de averi, 
împiedecă progresul u nostru în cultură și între- 
buințăză în timpulă din urmă în contra ndstră o 
armă necinstită, precum este

Mai este 6re de lipsă să esplicămă aceste 
cuvinte ? Credemă că fie-care semte a loră 
tristă importanță pentru românismulă din Buco
vina, le semte cu atâtă mai vertosă cu câtă cu 
puțină deosebire și noi suferimă de aceleași pă
cate strămosesci, de aceeași persecuțiune, ca frații 
noștri dela Prută și Șiretă.

Desnaționalisarea elementului românescă în 
Bucovina ne spune „ Revista “ a luată nisce di
mensiuni ffirte periculâse. Meseriașii români din 
orașe suntă aprdpe' cu totulă stârpiți. După 
meseriași este starea boeriloră cea mai amenin
țată. Aprdpe jumătate din moșiile boeresci au 
intrată în mâni străine, âr partea rămasă în 
stăpânire românâscă nefiindă liberă de datorii 
este peliculă că și acăsta va trece cu timpulă 
în mâni străine. Poporulă dela sate n’a putută 
progresa pentru că nu avea amici adevărați. 
Administrațiunea a fostă condusă de tendința de 
germanisare și acâsta e causa că poporulă din Bu
covina a rămasă indărătă în cultură. „Acâstă 
tendință trebue să dispară44, (|’ce „Revista44. Va 
se c|ică nici astăzi încă ea nu a dispărută!

Câtă pentru preoțime ea a servită, (jice 
vista44, totdâuna numai ca instiumentă în mânile

administațiunei, că n’are ună programă politică 
propriu și că în sînulă ei consolidarea și disci
plina e nimicită de ambiții, rivalisări și de inte
rese materiale.

Ne spune mai departe „Revista44, că fiindă 
clasa meseriașiloră romani aprdpe stînsă astă di 
poporulă română din Bucovina se compune 
numai din trei stări: preoții, țăranii și boerii și 
se întrăbă ce putere națională înfățișâză aceste 
trei stări în viâța politică a țării ?

împărțirea ce o facă confrații noștri din 
Sucâva nu ni se pare nimerită. Ce se întemplă 
cu fii de preoți și de țărani, cari învață carte 
și nu aparțină nici uneia din clasele de mai susă? 
Să formeze ei o clasă deosebită de burgesi?

Ni se pare că acâstă separare a claseloru 
nu este nicidecum corăspuncjătdre timpului și sco
pului ce-lă accentuâză „Revista44 cerendu să se 
cultive și să se propage semțulă de solidaritate 
națională. In adevără boerii români din Buco- 
nina formăză o clasă, pe care noi Românii de 
aici n’o avemă, der dâcâ acâstă posițiune a loră 
escepțională îi pune in fruntea țărei nu urmeză 
de aici, ca ei să formeze o tabără deosebită, ci 
acâsta le impune dimpotrivă datoria de a uni 
printr’o înțelăptă conducere t6te elementele sănă- 
t.6se române ale Bucovinei într’o singură tabără 
națională.

Numai tabăra boeriloră, ne spună confrații 
noștri, este disciplinată, are programă și condu
cători, însă este mică și nu p6te birui cu guver
nulă, care pretinde mereu jertfe stricăcidse ele
mentului națională.

Ce trebue dâr să facă nobilimea din Buco
vina? — După a nfistră părere ea trebue să se 
străduiască a-și mări tabăra adunândă sub stâ- 
gulă românismului pe toți ămenii de bine din 
sînulă preoțimei și a cărturariloră mireni și pu- 
indu-i în serviciulă causei drepte a poporului 
țărână.

De aceea consemțimă pe deplină cu confrații 
noștri bucovineni când (jică :

„Fumurile unora și indiferentismulă altora 
trebue să dispară, pentru ca să ne putemă apro
pia mai ușoră unii de alții. Sâmțământulă na
țională trebue trezită și nutrită și elementulă 
românescă întărită pe totă loculă.44

Când se va face acâsta, atunci nu va mai 
fi între Românii bucovineni decâtă o singură ta- 
beră de adevărați fii ai națiunei pătrunși de a 
loră sântă cliiămare românâscă!

Pactulu austro-ungarti.
4

Se scie, că încheiarea definitivă a pactului austro- 
ungarti s’a poticnită la cestiunea petroleului. Camera 
deputațiloră din Viena a făcută unele modificări în ta- 
rifulă vamală și a votată o taxă vamală de 2 fl. pe 
petroleu. Guvernulă austriacă a făcută cunoscută gu
vernului ungurescă modificările făcute de camera depu
tațiloră, învitându-lă totodată să între în tractări asupra 
acestoră schimbări și să facă propuneri asupra moda- 
litățiloră acestoră tractări, precum și asupra timpului pen
tru începerea loră.

Se vede însă că lucrulă nu merge așa ușoră și e 
greu a spune acum, ce sfârșită va lua cestiunea reînoi- 
rii pactului, In cȘilele trecute a fostă ministrulă Tisza 
la Viena, pentru ca să raporteze Maiestății Sale, încă 
pănă ce nu părăsesce reședința, în diferite afaceri, cu 
care ocasiune negreșită că a atinsă și cestiunea pac
tului. »Pol. Korr.« comunicândă acestea din Peșta, e 
informată, că guvernulă ungurescă ia in acâstă privință 
o atitudine așteptătore, și speră că se voră retrage acele 
modificări, cari suntă nisce pretențium ce nu se potă 
primi fără concesiuni reciproce. Numitei foi i se comu
nică categorică din Pesta, că guvernulă ungurescă con
sideră ca neacceptabilă taxa vamală de doi florini.

Intelnirile monarchilorti.
De câtvă timpă se vorbesce mereu despre întâlni

rea monarchului nostru Franciscă Iosifă cu împăratulă 
germană Vilhelm în Gastein. Soirea acăsta nu s’a des- 
mințită și se vorbesce cu siguranță, că cu acâstă oca
siune voră sosi acolo și prințulă Bismarck și contele Kal- 
noky. Se dice că aceste întâlniri au o importanță di
plomatică. Se mai vorbea, că monarchulă nostru se va 
întâlni și cu Țarulă Alexandru III ală Rusiei. ,Bud. Korr.‘ 
însă efice, că în 'cercurile cele mai competente nu se scie 
nimică despre acesta și că nici nu e pusă în perspectivă 
o asemenea întâlnire. De asemenea se vorbesce, că nici 
ministrulă de esterne rusă Giers nu se va întâlni cu can- 
celarulă Bismarck, precum se aștepta, și acesta face să 
se deducă, că o încordare neaplanată ar fi la mijlocă și 
anume, atitudinea din urmă a Rusiei față cu Porta și 
cu Bulgaria, atitudine, care amenință pacea europână. E 
vorba acum că ore Germania și Austro-Ungaria mai potă 
ave același interesă ca mai nainte d’a menține amiciția 
cu Rusia? Acestă întrebare și-o pună mulți politici din 
Austro-Ungaria și Germania, dice ună corespondentă din 
Berlină ală lui »Pester Lloyd«. întâlnirile dela Gastein ne 
voră da ârecare lumină atâtă în acâstă privință, câtă și 
asupra viitâreloră stări de lucruri.

Starea scoleloru medii în Ungaria.
Asupra stăriloră din numărdse scdle medii 

din Ungaria, „Allgemeine Korrespondenz44 pu
blică unu raportă, cum spune ea, din isvoră fdrte 
competentă, în care se cjice:

Consiliarulă de secțiune în ministerulă instrucțiunii 
Dr. Klamarite a făcută în anulă trecută o căletoriă mai 
lungă de inspecțiune, pentru ca să inspecteze seâlele 
medii ale statului, precum și scâlele confesionale și co
munale. Resultatulă e tristă. O negligență înspăimântă- 
tdre în mânuarea materiei de învățământă s’a dovedită 
în scole. In cele mai multe institute de învățământă este 
întocmirea atâtă de defectuâsă și rea, încâtă tractarea 
temeinică a materiei de învățământă și aplicarea regule- 
loră pedagogice generale la instrucțiune este curată cu 
neputință. In multe locuri se află edificiile școlare într’o 
atâtă de deplorabilă stare, încâtă sănătatea, ba chiară 
siguranța personală a școlariloră e multă amenințată. 
Afară de aceste defecte, consiliarulă de secțiune Klama- 
rik a observată cu mare indignațiune, că puterile de în
vățământă (profesorii) nu, potă corespunde nici celoră 
mai modeste pretențium; în multe locuri educațiunea ti
nerimii este încredințată unoră âmenî, cari deși suntă 
diplomați nu suntă stăpâni pe obiectele loră și cari din 
acâstă causă suntă o adevărată plagă a scâleloră medii. 
Consiliarulă de secțiune s’a întorsă din călătoria sa nu
mai acum câteva c^ile în capitală și'raporlulă, ce-lă va 
presenta în curendă ministrului Trefort, va fi ună tristă 
actă de acusațiune. Scotemă aceste date rușinătâre din 
isvorulă celă mai competentă și comunicămă, că consi- 
iiarulă de secțiune va cere înlăturarea sâu pensionarea 
a o sută de profesori apropo. Ca contrastă îmbucură- 
toră ală acestoră stări istorisite aci totuși putemă anunța, 
că se află în țâră și scâle medii, care nu numai suntă 
o podâbă a patriei, ci potă servi ca modele și streinătății

SOIRILE PILEI.
Cum se prădâză banii statului? La acâstă între

bare răspunde ună ore-care Spitzer David în »Ellenzâk<, 
împărtășindă următorulă casă: Ministrulă instrucțiunii 
publice a concesă, ca în comuna Șeica mare să se în
ființeze o scolă de stată. Ințelegândă acâsta evreulă 
Moise Kappel din Hedică, s’a rugată de guvernă, ca 
să-i cumpere spre scopulă acesta casa sa din Șeica mare. 
De observată este, că casa evreului este o casă rea, 
nesănătâsă și umedă, care spre a se pute folosi cere o 
reparațiă de 1500 fl. v. a. Nu este casa evreului aco
modată pentru scâlă nici de aceea, căci se află într’ună 
locu fârte apătosă, așa că în timpă de plâiă] copiii ar 
trebui trecuțl cu luntrea la scola de stată. Evreulă nu 
scia cum să se scape de acâstă uriciâsă casă și mai 
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mulți martori adeveresctt, că i-a îmbiată s’o cumpere cu 
prețulă de 100011. v. a. Totă cam în prețulă acesta 
au prețuit’o și alți locuitori și estimatorî din Șeica mare, 
cari anume au fostă provocați și încredințați din partea 
guvernului ca s’o prețuiâscă. Cum s’a întâmplată, cum 
nu s’antemplată, nu se scie; destulă că la urmă evreulă 
a încărcată casa lui în spinarea statului cu prețulă în
treită de 3200 fl. v. a. Nu’i poveste, cetiți în „Ellenzâk* 
și vă veți convinge !

—x—
Vineri și Sâmbătă în săptămâna trecută s’a ținută 

esamenulă de maturitate ală absolvențiloră liceului ro
mână din Brașovă, în presența păr. archimandrită N. 
Popea ca comisară din partea autorității nostre școlare, 
și a d-lui Veres ca comisară din partea statului. Dintre 
17 maturisanți, 3 au eșită cu forte bine, 7 cu bine și 
4 cu suficientă, âr 3 au fostă respinși din câte ună 
obiectă pentru două luni.

—x—
In comitatulă Turda-Arieșă s’a întâmplată, că la 

ordinulă unui .solgăbirău fu arestată locuitorulă din Ba- 
gină, Simonfi, și cu câțiva consoți ai săi, sub pretestă, 
că ar fi purcesă necorectă cu ocasiunea alegerei de de
putată în Vințulă de susă. Bietulă omă fu deținută în 
arestulă comitatensă din Turda, fără să se fi luată pro- 
tocolă cu elă și fără să i se fi spusă causa deținerei 
sale. S’a arestată fără causă și s’a eliberată fără causă. 
Scopulă intenționată prin arestarea lui Simonfi era însă 
— dice ună dfiară ungurescă oposițională — ca să în- 
frice partida oposițională din Bagină și să asigure reu- 
șirea deputatului guvernamentală. Presiunea avu succesă, 
guvernamentalii, deși aveau puține voturi, au învinsă. 
Simonfi ceru satisfacțiune contra solgăbirăului respectivă, 
dâr tribunalulă regescă din Turda n’a făcută nimică. 
De aci s’a adresată Simonfi la tabla regâscă din M. 
Oșorheiu, dâr și de aici s’a întorsă cu buzele umflate- 
Lucrulă a ajunsă în fine la curia din Pesta. Curia s’a 
interesată mai multă de libertatea individuală a cetățe- 
niloră și a dispusă, ca să se facă investigațiunea de lipsă 
contra unui actă ca acesta, și lui Simonfi să i se dea 
cuvenita satisfacțiune. Acăsta s’a întâmplată în Ianuariu 
1884. Doi ani și jumătate au trecută și încă nimică 
nu s’a făcută pentru a se da bietului omă cuvenita sa
tisfacțiune. — Râdele șovinismului, din care trebue să 
guste înșiși cei ce-lă propagă.

—x—
Se plângă »patrioții«, că este tristă sârtea diareloră 

lorii. Așa de es. diarulă săptămânală »Maros-Torda< a 
apusă. Nici ună ană nu s’a putută susține, măcarcă se 
bucura de protecțiunea fișpanului și era organulă ofi- 
ciosă de publicațiune ală societății economice. «Ellenzâk* 
e de părere că tocmai protecțiunea fișpanului l’a „omorîtă“.

—x—
Prețulu sării s'a sporită dela 1 Iuliu n., și anume 

în diferite localități diferite prețuri dela 9 fl. 84 cr. în 
susă pănă la 11 fl. 85 cr. maja metrică, In Murășă- 
Solymos s’a scăzută dela 8 fl. 9 cr. la 8 fl. Sarea de 
rîu se găsesce la tate oficiele r. cu 50°/# mai eftină ca 
sarea curată.

—x—
Personele din Turcheșă, mușcate de ună câne tur

bată, se dice că s’au oprită în Pesta spre a fi tractate 
de Dr. Victoru Babeșă după metoda lui Pasleur.

—x—
Ună violentă vârfejă a pricinuită mari devastări 

în mai multe comune din comitatulă Somogg. In Mar- 
czali au fostă dărîmate 54 colibe și case mai mici. Ar
bori seculari au fostă desrădăcinați și aruncați în de

părtare de 40—50 pași. In Gadany a ruptă furtuna 22 
de case. Au suferită forte multă viile

—x—
In 4’lele acestea ună câne turbată a mușcată pe 

ună bietă lucrătoră în Secele. N’ar strica sâ ia măsuri 
energice autoritățile comunale pentru împedecarea ne- 
norociriloră.

—x—
O foiă , patriotică* din Clușiu scrie, că procesată 

de pressă intentată diarului ungurescă „Debreczen“ este 
în curgere. Judele investigatoră Bay Gâbor a luată in- 
terogatoriulă editorului diiarului, âr redactorulă Gâspăr 
Imre, care de presentă- se află la băi, este citată în 
causa acăsta pe dliua de 15 Iulie. „Da âre contra lui 
■»Pest. Lloyd*, pentru articululă prin care cu atâta ne- 
cruțare atacă pe archiducele Albrecht, când va porni 
procesulă de presă procurorulă regescă, celă atâlă de 
zelosă?* întrâbă acelă diară.

—x—
D-lă căpitană cl. I Georgiu Banciu din regimentulă 

de infanteria Nr. 64 a trecută în pensiune.
—X'-—

Convenția provisoriă între România și Turcia s’a 
încheiată.

—x—
Ministerulă română de interne a făcută o adresă 

ministerului instrucțiunii, spre a lua măsuri, ca preoții și 
învățătorii dela țâră să învețe arta vaccinării, acâsta în 
interesulă sănătății țăraniloră.

—x—
In luna viitore va merge prințulă Bulgariei la 

Sinaia, spună foile din Bucuresci.
—x—

Ministrulu română de industriă a promisă eleviloră 
din ultimulă ană dela școla de meserii dela Filaretă, în 
Bucuresci că, după esamenulă generală din Oclomvre, 
voră fi trimiși în străinătate spre a se perfecționa în 
diferite fabrici.

—x—
Biroulă Ateneului din Bucuresci comunică, că s’a 

hotărîtă definitivă o nouă tragere a lotăriei, la care voră 
fi următorele câștiguri: ună mare Iotă de 25,000 lei, 
ună Iotă de 5,000 lei, 25 loturi de câte 1,000 lei, 30 lo
turi de câte 500 lei, 69 loturi de câte 100 lei; totală 126 
loturi câștigătore în sumă de 76,900 lei. Tragerea se 
va face la 20 Decemvre viitoră, seu și mai curândă, 
dâcă se voră plasa tote biletele rămase nevândute. 
Tote biletele concurâză la tragere, afară de cele care 
au câștigată deja.

—x—
Esamenele de bacalaureată în Bucuresci s’au ter

minată; din 36 candidați abia 5 au fostă admiri, dice 
,Râsboiulă.«

—x—
Din Odessa se scrie diarului „Neue Freie Presse*, 

că în dilele acestea guvernatorulă generală rusă, d. Roop, 
însoțită de generalulă Mossolow, duoi adjutanți și ună 
funcționară, au plecată în Basarabia ca să inspecteze 
garnisonele din Belz, Hotin, Saroki, Bende și Akerman 
și să le dea instrucțiunile necesare relative la marile 
manevre, cari se voră ține în părțile locului în luna lui 
Augustă și la care va asista și Imperatulă Alexandru 
III. După câte află dintr’ună isvoră sigură, Impăratulă 
Alexandru va sosi la 28 Augustă în Odesa spre a lua 
parte la manevre, de unde apoi Impăratulă va visif.a și 
orașele mai susă menționate prin cari căletoresce actual- 
minte guvernatorulă generală.

—x—

Deputatulă socială-democrată Singer a fostă espul- 
sată din Berlină și de pe teritoriulă micei stări de asediu 
De asemenea a fostă espulsată restauratorulă Max Iacobig, 
fiindă că a închiriată localulă său întruniriloră socială- 
democratice. — Gancelarulă Bismarck ’șl-a eșită de totă 
din sărite.

—x—
Astădi amă vădută prin stradele Brașovului preâm- 

blându-se o cetă (le Unguri străini cu cocarde tricolore 
roșu-galbenă-venetă pe peptă. Cine să fiă aceștia? Ore 
ce măsuri va lua poliția ?

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

Sibiiu, 3 Iuliu 1886.
Ședința de astădi a Congresului gr. or. să des

chide la 9 âre a. m. Presidiulu bineventâză pe episco- 
pulă Caransebeșiului I. Popasu, care a sosită la con- 
gresă, la care bineventare ia parte și Congresulă prin 
ună »să trăiâscă.

Urmeză la ordinea dilei comisiunea financiară cu 
raportorulă E. Brote, care cetesce ’impă de 1 6ră și ju
mătate raportulă generală ală consistorului metropoli
tană ca senată epitropescă. Acesta raportă cuprinde 
în sine forte multe, der nu tâte datele despre averea 
metropoliei gr. or. a căreia totalitate constă din agrii, 
edificii și fonduri.

După aceea cetește raportulă comisiuneij finan
ciare privitoră la acestă raportă generală. In introdu
cerea acestuia se cuprinde ună felă de acusare indirectă 
contra consistorului metropolitană, ca senată epitropescă 
că adecă activitatea aceluia ar fi fostă fârte modestă în 
anii cei din urmă. Aci se desvoltă ună pică de desba- 
tere, ală căruia resultatu e, că introducerea acesta acu- 
sătâre să i se redă consistorului metropolitană, ca să se 
potă în una din ședințele proxime justifica.

Câteva din propunerile lui E. Brote se primescă, 
der aceea, că despre lăsământulă archiepiscopului Andreiu 
Șaguna, pentru înființarea a două episcopii gr. or. să se 
subștârnă litere fundaționale, nu se primesce, Congresulă 
se învoesce, ca să fiă ună felă de actă fundațională, care 
jă defineze mai deaprope scopulă lăsământului, dâr 
nicidecum litere fundaționale, căci lăsământulă nu e fun- 
dațiune, ci fondă, a căruia destinațiune e deja indicată 
în testamentulă lui Șaguna.

Vine la ordinea dilei comisiunea școlară. Rapor
tară N. Zigrea. Acesta propune, ca Congresulă să 
însărcineze pe consistorulă metropolitană să adreseze o 
remonstrațiune cătră Ministrulă de culte și instrucțiune 
publică în care să se demonstreze, că ordinațiunea ace
luia ministru, prin care se pretinde, că acele causse dis
ciplinare învățătoresci, cari se fînescă cu destituire, să 
se aștârnă Ministrului spre ulteriora aprobare, respective 
desaprobare, e contrară nu numai disposițiuniloră din 
S'tgtutulă organică ci și art. de lege. 38 ex 1868, care ar- 
ticlu se referă numai la scâle comunale, dâr. nicidecum 
și la cele confesionale. O. Brediceanu nu să mulțămesce 
cu acâstă propunere, ci propune, ca Congresulă să es- 
mită o deputațiune la Maiestatea sa în causa acâsta. 
V. Babeșă face propunerea să se amâne luarea unui 
condusă în afacerea acâsta pănă atunci, când va veni 
la ordinea dilei comisiunea specială pentru ajutorulă1 de 
stată, și comisiunea școlară să se pună în co’nțelegere 
cu acâstă comisiune specială, ca să se resolve amân
două căușele, dâcă să va putâ după unele și aceleași 
norme. — Propunerile comisiunei și a lui C. Brediceanu 
cadă și să primesce a lui Babeșă.

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

CAPITOLUL# XXIII.
Pe drumii. — Celă de pe urmă măjară. — Uledi pălmuesce pe 
ună »rege*. — Lipsa ajunge la culme. — Stanley trimite omeni 
la Borna după ajutoră. — MântuițI. — Sosirea în Borna. — Spre 
mare. —■ In Kabinda. — Tntorcerea la Zanzibar. — Primirea. — 
Credința este resplătită. — Despărțirea de tovarășii de drumă. — 

Intorcerea în Europa. — Resultatele îndrăsnețel călătorii.

Âncă în 1 Augustă îsl urmară călătorii noștri mal O 1 1
departe drumulu loru pe uscată. Vangvana și Va- 
nyamvezi, deși grozavă de obosiți, totuși își luară cu toții 
inima în dinți, de ore-cc sciau, că se apropiă de ținta 
îndelungatei călătorii.

Indigenii, cu cari veniră ei de aici înainte în atin
gere, se arătară în partea cea mai mare de totă ne- 
prietinoși. Unii dintre ei erau așa de răi la inimă, în- 
câtă nu voiau să arate călătoriloră nici calea, pe care 
aveau să apuce.

Și acuma mai suferi Stanley o perdere, care nu’lu 
umplu de întristare numai pe elu, ci și pe tovarășii 
săi. Celă din urmă dintre măgarii luați din Zanzibar 
— Mirambo cu numele — care suferise cu o răbdare 

admirabilă tâte greutățile uriașei călătorii de până acum, 
dintr’odată nu mai fu în stare să se misce din locă. 
Bietulă animală era așa de storsă de puteri în urma 
necurmateloră osteneli și în urma desei lipse de nutre- 
mentă, încâtă se puse josă tremurândă și nu voi să 
se mai ridice.

Vădendu, că nu’lu mai pote lua cu densulă, Stan
ley îlă lăsă în îngrijirea unei căpetenii #de-ale indige- 
niloră, și porni mai departe.

In curendu ajunse caravana la unu satu, ală cărui 
„rege" pretindea dela drumeții noștri, ca să-I dea ca 
vamă o sticlă de rumă. In locă de rumă însă Uledi 
îl trase „regelui41, care se făcea din ce în ce mai obraz
nică, o palmă așa de sdravănă, încâtă „înălțimea sa44 
cădii la pămentă amețită. Supușii „înălțime! sale“ în
cepură a face ună sgomotă grozavă de mare, dară se 
mărginiră numai pe lângă atâta.

Peste deluri și peste văi, prin păduri și prin șo- 
surî neroditore înaintau fără pregetă călătorii noștri, 
voindă să ajungă câtă mai în grabă la Borna, colonia 
europenă, care se află mal în susulu rîului Congo.

In tote părțile indigenii se aflau într’o lipsă așa 
de mare, încâtă chiar decă ar fi voită, nu ar fi putută 
ajuta cu nimică pe drumeți. Mărgele, sîrmă și stofe 
în genere nu voiau să primescă; cei mai mulți dintre 
ei întrebau numai și numai de rumă.

Stanley și cu soții săi se hrăniau mai numai cu 
banane și cu nuci de pămentă câpte, eră de beută 
aveau numai nisce apă grozavă de rea.

Ei ar fi fostă buni bucuroși, decă ar fi avută și 
de acestea de ajunsă, dară în cele mai multe cașuri 
porțiunile, ce li se veniau, erau așa de mici, încâtă nu 
se puteau sătura.

Lipsa crescea într’ună modă înfricoșată. Ajun- 
gendă în sătulă Nsanda, călătorulă nostru vădu, că 
âmenii săi suntă așa de sfârșiți, încâtă nu suntă în 
stare a urma mai departe călătoria. Din norocire mai 
marele de aici scia unde se află Borna, căci fusese de 
mai de «.multe ori la acâstă localitate. Stanley îlă în
treba, decă nu ar fi aplicată să mârgă până acolo cu 
trei dintre Vangvana, ca să ducă o scrisore. Negrulă 
nu se învoi ca să morgă elă însuși, porunci însă la 
doi dintre omenii săi . mai tineri, să-i însoțâscă pe tri
mișii călătorului străină până Ia loculă amintită.

Stanley scrise cu data de 4 Augustă trei scrisori, 
una în limba englesă, alta în limba franccsă și a treia 
în cea spaniolă, de următorulă cuprinsă:

„Unuia dintre domnii din Borna.
Stimate domnule I . . . Am sosită în localitatea 

Nsanda, venindă dela Zanzibar, cu 115 bărbați, femei 
și copii. Ne aflămu într’o stare grozavă de tristă; 
suntemă aprâpe a muri de fome. Dela indigenii de 



Nr. 141 GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Sibiiu, 4 Iuliu 1886.
In ședința de astăzi s’a luată în privința ajutorului 

de stătu următorulă condusă :
1) Congresului consemte cu procederea sinodului 

archidiecesană, prin care a înaintată c tusa acesta la Con- 
gresă ca la celă mai mare foră bisericescti.

2) Congresulă aprețiândă pașii fâcuțî pănă acum
de sinodulă archidiecesană esmite o deputațiune de nou 
în personele celoră 3 archierei apoi, I. Bologa, Cav. 
Pușcaru, Dr. Iosifă Gali, A. Cimpuneră, G. Szerb și 
Ioană Beleșă, deputăție, care să mârgă la ministrulă 
reg. ung. de culte etc. ca să încerce o resolvare a ces- 
tiunii în favorea bisericei, avendă acea deputațiune a 
raporta la timpulu său sinodului archidiecesană și Con
gresului despre modus vivendi ce se va stabili prin in- 
tervențiunea ei. N. V.

Ciaba, 22 Iuniu 1886.

Conferință preofAscă și esamenu. Conferința preo- 
țescă de primăvără din tractulă protopopescă ală Sâmăr- 
ghitei s’a ținută în Dumineca tuturoră Sânțiforă în co
muna Sâmărghita, fiindă presențî toți preoții tractuall. 
După celebrarea sf. liturgii și după invocarea Spiritului 
sântă conferința a fostă deschisă de cătră d. protopopă 
Alesandru Bene prin o cuvântare, în care arătă, că sco- 
pulă acestoră conferințe este îndreptarea moravuriloră 
preoțescl și mai desa comunicare unulă cu altulă. Pre- 
sidiulă, luândă cuvântă, face cunoscută membriloră con
ferinței, că protocolulă, luată deja în 20 Decemvre a. 
trecută în comuna Minthiu, nu se păte ceti de orece 
nici pănă în presinte nu i s’a scrisă nimica din partea 
V. Consistoriu, unde l’a trimisă spre aprobare.

Apoi se citesce o disertațiune de cuprinsă dogma
tică, în lucrarea căreia d-lă disertante a dovedită mare 
zelă și paciență. O erăre a comisă insă d-lă disertante 
fiindcă a intrată fdrte adâncă cu demustrarea temei 
în istoria naturală, ceea ce cu adevărurile dogmatice, 
precum a fostă și cestă din cestiune, numai fârte puțină 
are de a face.

După acăsta se decide ca temă pentru conferința 
viitore, ce se va țină la tămnă în Pelrihaza, urmăldrea: 
„Preotulă în scaunulă confesională ca judecătoră.« fir 
ca disertante se alege preotulă din Batină, și de predi
catori preotulă Sasmireșului.

Presidiulă aduce la cunoscința membriloră, cumcă 
II. Sa Dr. Ioană Szabo, Episcopulă Gherlei, a donată 
pentru biblioteca tractuală 10 tomuri din 10 opuri vechi 
de diversă cuprinsă. Luândă acesta membrii spre sciință, 
votâză II. Sale mulțămită protocolară.

In urmă s’au făcută mai multe propuneri dintre 
cari numai una său două au fostă primite ; causa e că 
a fostă fărte scurtă timpulă, încâtă nu s’au putută dis
cuta în de ajunsă și chiar acesta e celă mai mare rău 
ce se observă la tăte conferințele preoțescl. Apoi urmă 
prântțulă la preotulă locală.

După prândă toți membrii conferinții au fostă in
vitați de cătră d. protopopă la esamenulă de vâră, ce 
avea să se țină în scola gr. catolică din locă. La in
trarea în scolă totă spațiulă ce era înaintea scâlei a 
fostă îndesuilă de poporă, așa încâtă numai cu anevoiă 
puteai întră. Asemenea a tostă și înăuntrulă scolei, care 
era decorată cu verdeță.

Aici am aflată pe tânărulă și bravulă docență Pa
velă Goronă esaminândă copiii. Resultatulă acestui esa- 
menă a fostă forte bună, pentru ce d-lă docență merită 
tâtă lauda. Copii obligați a frecventa scâla au fâstă 59, 
dintre aceștia numai 35 au frecventat’o regulată.

Ceea ce mă uimise au fostă declamațiunile peste 
totă, eră în speciă atrase admirarea întregului publică 
și îi stărse lacrăml ferbinți din ochi declamarea poesiei 
,Românulă“ de G. Tăută; de cătră băiatulă facobă Mu- 
reșianu. Și cum să nu stârnescă aceste declamațiuni 
bucuriă și plăcere? Mai multă însă trebue să fiă pă
trunse inimele părințiloră audindă pe fii loră cântândă 
și declamândă, și vădându’i ce bune învățături primescă. 
Pătrunse să le fiă inimele și de aceea, că deși puțină și 

aici nu putemu cumpăra nimicu, de ore-ce ei își bată 
jocu de mărgelele, sârma și stofele nostre. Eu nu te 
cunoscu, dară presupunendu, că ești creștină și omă 
de onore, te rogă să nu lași neascultată rugarea mea. 
îmi trebue neapărată vre-o 300 basmale, cum se în
trebuințeze pe aici ca obiecte pe schimbă, și vre-o 
10—15..poveri de urezi! și de grâu. Lucrurile acestea 
trebue să sosescă în două dile, căci altfelă voi trebui 
să fiu martoră la nișce scene din cele mai grozave. 
Pentru întorcerea cheltueliloră D-tale mă obligă pe 
cuventulă meu de onore.

Alii D-talc,
H. M. Stanley

conducătorulă espedițiuneî anglo-americane 
pentru cercetarea Africei.»

Uledi, Kacece și alți doi dintre soții călătorului 
nostru își luară asupra loră însărcinarea, să’și pună tote 
puterile și să caute a ajunge câtă mai curând în Borna. 
Ei fură însoțiți de cei doi tineri dați ca călăuzi din 
partea căpeteniei din Nsanda.

Stanley âncă nu rămase pe locă, ci voindă să le 
esă celoră trimiși câtă mai multă înainte, porni și elă 
cu ostenitii săi tovarăși. Suferințele bietiloră omeni t » î J
ajunseră la culme, de ore-ce nemiloșii indigeni din acele 
ținuturi sărace nu voiră să le dea aprope nici unu 
ajutoră.

mică este salarulă docentelui, totuși progresulă este peste 
așteptare.

La lucru frațiloră docenți, ațîțați în băieți, în tine
rime frumosulă cugetă, că au chiemarea, ca pământulă 
ce le-a dată provedința spre cultivare și folosință, să-lă 
fericâscă spre binele națiunei sale și în genere a tutu
rora.

Educați copiii românesce, căci poporulă, care n’ar 
ave o educațiune națională n’ar pute să aibă nici istoriă 
națională; istoria națională fără educațiune națională nu 
se pote nici chiar presupune. Și vă aduceți aminte, că 
ună poporă îndată ce a părăsită educațiunea sa națio
nală, a și renunțată la viâța sa politică și independentă, 
și mai curândă seu mai târdiu dispare de sine din rân- 
dulă poporeloră. P.

Adunarea generală a Asociațiunei.
Convocare. In conformitate cu §§ 14 și 21 din 

statutele Asociațiunei transilvane și în conformitate cu 
conclusulă adunărei generale dela Gherla din 1885 de 
dto 30 Augustă șed. I p. prot. 37 adunarea generală 
pentru anulă curentă se convocă prin acesta în orașulă 
Alba-Iulia pe diua de 8 Augustă st. n. a. c. și dilele 
următore.

Aducândă acâsta la cunoscința publică, invită pe 
toți membrii Associațiunei a luâ parte în numără câtă 
mai mare la ședințele adunării.

Presidiulă Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română.

Sibiiu, în 29 Iuniu 1886.
Iacobă Bologa,

v.-preș.

Ultime sciri.
Constantinopolîl, 3 Iulie. — Depeșa dela 1 

Iulie adresată de Pdrtă la Sofia dojenesce dis
cursul ti prințului și adresa Sobraniei. P6rta în- 
ddmnă pe prinții, în interesulă său, să rămâe în 
marginile aranjamentului turco-bulgaru și să lu
creze într’unîî modu mai puțină independentă, 
lăsându să se întrevădă, in casu contrariu, even
tualitatea unei intervențiuni turcesci.

După cum se crede în cercurile diplomatice, 
acăstă depeșă, concepută în termeni părințesci, 
este o simplă demonstrațiune a Porții pentru a 
lua în sămă representațiunile repetate ale Rusiei 
privitdre la atitudinea Prințului și a Sobraniei.

Demobilisarea armatei turcesci totu n’a în
cepută, — trupele părăsescă fruntariile Greciei, 
dăr se concentrăză din nou în alte puncte și 
mai cu sămă la Kossow și la Adrianopolă.

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

CETTINJE, 6 Iuliu — Unu raportă ofi
cială spune, că în 2 Iuliu diminăța mai multe 
sute de Turci înarmați din Colașină trecândă 
peste rîulă Fara au aprinsă casele din apropie
rea lui și au ocupată forturile de acolo. Munte
negrenii azt atacată pe Turcii năvălitori. Lupta 
a durată pănă la firele două din nfipte. In fine 
Turcii fură goniți, și lăsară indărătulă loră mulțl 
morțl. O efită de Turci este încunjurată și blo
cată în casele din localitate. Perderea Munte
negreni loră este de șfipte morțl și treisprezece 
răniți. O depeșă din Zara anunță că Turcii 
năvălitori suntă emigrați din sate muntenegrine, 
cari au fostă mai de multă sate turcesci cari 
s’au încercată de a-șl relua cu forța moșiile loră 
de mai înainte.

In 6 Augustă, când obosiți! călători tocmai tăbă- 
rîseră la polele unui munte, dintr’odată unulu dintre 
băieții luați cu dânșii, care se depărtase puținteltt de 
cetă, se întorse îndărătu în fuga mare, strîgându cu 
bucuriă: „Am vădutii pe Uledi și pe Kacece venindu 
încoce, însoțiți de o grămadă de 6mem 1“

Băiatulu nu se înșelase. Uledi și Kacece în ade- 
vărft se apropiau de tabără cu pași repedi, dându la o 
parte Iarba cea înaltă -și tufele, ce le stau în cale. 
Uledi ținea într’o mână o scrisore. Indărătulu loru se 
vedea venindu cu pași aprope totu iașa de grăbiți o 
cetă întregă de omeni încercați cu felurite pachete.

Cine ar pute descrie bucuria, ce o simțiră săr
manii Vangvana și Vanyamvezi, precum și îngrijatulu 
loru stăpână, când vădură că multă așteptatulă ajutorii 
în adeverii le sosesce. Fețele loru se înseninară din 
nou, piepturile loru, de jumătate amorțite, începură erăși 
a se încăldi. Părea, că o' ploiă binecuvântată se revăr
sase asupra unei câmpii chinuite vreme îndelungată de 
o arșiță grozavă.

Scrisorea, pe care o adusese Uledi stăpânului său, 
era dela nisce compatriot! ai lui Stanley, dela domnii 
Ilatton și Cookson din Borna.

(Va urma.)

MUNCHEN, 7 Iuliu. — La demisia pre- 
sentată de ministerul^ Lutz, prințulu regentu 
Luitpold a răspunsti, declarându că, nu primesce 
demisiunea cabinetului, dorindu espresu s& ră
mână mai departe în funcțiune.

DUBLINtJ, 7 Iuliu. — O efită din poporu 
a atacatu clubulu conservatoru-orangistîi, a în
cercată sfi spargă ferestrile. Cei ce se aflau 
înăuntru au împușcată asupra atacatorilor^, dintre 
cari unulă a foștii omorîtii și 36 răniți. Poliția 
a restabilitu ordinea. S’au făcută 100 de a- 
restărl.

LONDRA, 7 Iuliu. — Pănă erl sfira s’au 
aleșii pentru parlamentă 187 conservatori, 45 
unioniști, 88 gladstoniani, 39 parnelițl. In Edin- 
burgă, Golshen a cădutu față cu gladstonianulu 
Buchanan.

DIVERSE.
Pedepsa cu morte în Grecia. — Codulă penală 

grecă, dice »Le Siâcle,c dateză de sub domnia regelui 
bavareză Oton; elă nu este decâtă copia disposițiuniloră 
legei bavareze, și prevede pedăpsa cu morte într’ună 
mare numără de cașuri, chiar pentru tâlhăriile în cari 
nu s’a vărsată sânge. Cu tote acestea, nimeni nu-și 
aduce aminte de vr’o esecuțiune. Cuvântulă este simplu: 
nu se găsesce călău, și cetățenii, cari ar primi aceste 
funcțiuni, ar fi, din causa grâzei pedepsei cu mfirte, 
„omorîți» de poporațiune. Totuși astădi Grecia are doi 
călăi, nisce foști condamnați graciați, cari au primită 
aceste funcțiuni pentru optă ani. Acești doi nenorociți 
au fostă internați, ca măsură înțeleptă, în stâncile gol
fului de Nauplia, unde suntă protegiați de ună postă 
militară.

Spital uri le pentru bețivi din America. — In Ame
rica, unde abusulă de băuturi nu este rară, s’au creată 
pentru vindecarea beției niște adevărate spitaluri, niște 
refugiuri voluntare, unde bețivii suntă obiectulă unoră 
îngrijiri speciale pănă la complecta loră vindecare. Gitimă 
în acesta privință într’ună diară transatlantică: Casa de 
refugiu pentru intemperanți a publicată ală optulea ei 
raportă anuală pe 1885; din acestă raportă resultă că, 
cu totă prețuia ridicată ală pensiunei (dela 6 pănă la 
20 dolari, după clase), casa n’a primită mai puțină de 
1.500 pensionari, plătitori dela 1885. Persânele sărace 
întră gratis angajându-se să plălâscă mai târdiu, dâcă 
voră pute. Mijlocele medicale suntă ffirte puțină între
buințate în acestă stabilimentă, tratamentulă consistă 
mai numai din mijlâce morale, care, după spusele ra
portului, este de trei ori din patru urmată de o vinde
care solidă și durabilă. t

Unii curioșii monomanii — Tribunalulă de poliție 
din Bow Street, din Londra, a decisă filele acestea 
că urmăriri trebuescă făcute contra unui âre-care Ed- 
ward Rowdon, după cererea d-rei Violet Ita Evelyn 
Lane, fiica d nei Conyers. Rowdon este ună personagiu 
fârte ciudată : de duoi ani elă persecută pe fiica d-nei 
Conyers, o urmăresce la preumblări, în salfine 
unde se introduce neinvitată, în străinătate, când ea 
călătoresce, și tote acestea pentru a lua de soție pe 
acăstă tânără fată, căreia nu i-a fostă nici o dată pre- 
sentată. Acâstă urmărire îi atrase deja 6 luni de închi- 
sore; der o dată ce elă fu liberă, își urmă obiceiulă 
său și merse până acolo în câtă anunță în Morning 
Post căsătoria lui. Lady Conyers și fiica el se adre
sară din nou la justiție, care dete cursă afacerei. Row
don, a cărui libertate pe cauțiune a fostă refusată de 
tribunală, a fostă manținută în stare de'arestare.

Căsătoria prințului Bulgariei. — In privința pro
iectului de căsătorie a prințului Alexandru se scrie din 
Berlină: Deja la începutulă anului trecută princesa Vic
toria, fiica prințului moștenitoră ală Germaniei, prinsese 
simpatie pentru tînărulă prință ală Bulgariei. Mama prin
țesei a fostă mai multă pentru, decâtă contra unirii; a- 
flândă despre acesta Alexandru a pusă să se sondeze te- 
renulă la Berlină. Insă prințulă de corână și împăratulă 
nu vrâ să știe de așa ceva, cu atâtă mai multă când 
mai târdiu isbucni revoluția bulgară. Din contră, încli
narea princesei a crescută în urma vitejiiloră lui Ale
xandru. Se elice, că Regina României ar fi stăruită în 
favorea unirii, dâr disposiția din Berlină a rămasă ne
schimbată. Acum se pare că prințulă Alexandru a pă
răsită cu totulă proiectulă de căsătorie.

Două tunuri colosale. — Din Essen se relateză, că 
în stabilimentulă lui Krupp s’au terminată două tunuri 
pentru arsenalulă maritimă austriacă din Pola, unde au 
și fostă pornite. Tunurile s’au aședută pe două vagâne, 
anume construite spre acestă scopă, cu optă osii. Lun
gimea fiecărui tună este de 10 metri, 40 centimetri. Ună 
băiată se pote plimba în bună voe în interiorulă acestoră 
tunuri.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redacioră responsabilă ; Dr. Aurel Mnreșiauu



Nr. 141. GAZETA TRANSILVANIEI

Cursulu la bursa de Viena Bursa de Bucurescl.
din 5 Iulie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.80 
împrumutul^ căilortt ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120

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

mișîi..............................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..........................100.50
împrumutului cu premiu

ung................................. 121 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 85
Renta de aurii austr. . . 117 45 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 869 —
' Act. băncel de credită ung. 283.50 

Act. băncel de credită austr. 276 80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.98 y. 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62.— 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.33

Cota oficială dela 20 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96Va 963/4

» convert. (6°/0) 87‘/2 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 31—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/* 102 V,

* „ >> (b°/o) ’ 86— 86V4
> » urban (7°/0) . . 983/4 99—
’ • » (6°/0) - 90V3 91—
’ » ’ (5%) . 82— 82i/a

Banca națională a României 500 Lei 1005 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

< » » Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 15.10 15.25
Bancnote austriace contra aură. .. 2.02— 2.03

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

Decembre 1885 a decisă a folosi mijldcele posibile pentru ca sS ridice 
apele minerale din comuna Sângeorgiu la nivoulă ce li să compete față 
cu însemnătatea loru în combinațiune cu alte ape minerale.

Din acestă motivă, — după ce a clădită la numitele ape mi
nerale o ospStăriă corăspundătdre cerințeloră moderne cu ună prețu de 
preste 20,000 fl. v. a. s’a resolvitu a clădi și scaldele calde și reci 
asemenea într’ună stilă modernă și corăspundătoră necesității.

Spre acestă scopă numita adunare a decisă, ca pentru acoperirea 
acestoră spese se ridice capitalulă acționară la 40,000 fl. v. a. prin emi
terea pe lângă acțiele de pănă acum, încă de 600 acții ă 50 fl. v. a. 
plătinde în rate lunare ă 5 fl. v. a. începândă din 1 Ianuariu 1887.

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

In Năsăudu la Domnulă Dr. Paulă Tanc o dir. gimn. și în 
Sângeorgiu la administratorele scaldeloru Cari L a n g.

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

Lica adv. ca dir. alu societ. Low adv. ca subdirectoră.
Mânu adv. ca cassară.

1886.

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vând 8.59
Argint românesc . . . . . . » 8.50 • 8.60
Napoleon-d’orI................. . . > 9.96 > 10.—
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 °/0 pe ană.

!
Anunciuri în pagina a 

Pentru inserțiuni și reclame 
Pentru repețiri

voiri

• * V • '

r
cr. 6.

urmă țârele r abate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . 10° 0

n n v 5— 8 77 15° o
H îî 77 9—11 77 20° o
7) 77 77 12—15 77 . 30° o
V 77 77 16—20 77 • 40° o

Dela 20 de repețiri în susu . 50° 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită 4’arulu nostru până acuma.

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

Mersulu trenurilor!!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tesaișil-Aradii-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predealîi

BucurescI

Prodealu

Timișii

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(SighișOra

Elisabetopole
Mediaștt
Cop sa mică
Micăsasa
Blașiu
CrăciunelO
Teiușft
Aiudiî

IJVințuItt de
Uiâraț
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișfl
Stana
HuiedinK
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfl

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

Viena (

Trenu 
de 

persâne

Tron 
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 
omnlbus

Trenă 
om ni bus

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. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințultt de 
Aiudh 
Teiuțfi 
Crăciunelfi
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mit 
MediașS 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apati a 
Feldiora

Brașovii

Timișfl

sosii

Prodoalu

BucurescI

Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grâSe.

(
(

( 
(

(
(

(
(

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

peradno

Trenă 
omnibua

— — —
1

1 -
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— .— 9.45 2.00
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —.
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —■
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

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

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 -- -
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — —' 12.36 —
__ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20

1__ — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

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

Teinșft- radfi-Bwdajsesta Budapesta- Aradfi-Teiușft.

Trenă Trenă Trenu de Trenă de Trenu Trenă
omnibus omnibua peradno perfldne accelerntu omnibua

Teiușfi 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfi 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6191
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 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
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 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
IBwdajpesta 6.50 — | 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Teiiașfi 12.05 — 2.24

Aradft-Timiș6ra SImerfia (Piski) Petrașe»!

Trenă Trenă de Trenu de Trenu de Treuă Trenă
omnibufl peraâne perBdne peraâne omnibna omnibua

Arad.fi » 6.00 8.18 Sîmeirîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 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
Timisdra 8.42 — 10.09 Petroșeat — 4.04 6.39

Tiimișdra-Aradfi Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Treuă Trenă Trenă Trenă
peraâne peraâne omnibua omnibua omnibua de pere.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeiii 6.49 9.33 __
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Airadfi — — 7.40 10.53 1,35 —

Arad.fi

