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Nou abonamentti
la

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

abonamentft, la care învitămO pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei uostre.

Pretulti Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

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

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
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„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponit numărultt fâșiei sub care 
au primitu diarulb.

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

Administrațiunea.

Brașovu, 25 Iunie 1886.
De multă ne-amu dedată să nu mai au^.imu 

din gura funcționariloru guvernului ungurescu 
nici măcaru amintindu-se în trâcătu numele 
Transilvani?. Acâstă țâră, de când a fostă fu- 
sionată cu Ungaria, nu mai figurăză în calculele 
celoru dela putere, decâtu numai ca unu domeniu 
ală loră, bună dc esploatatu pentru prăsirea de 
deputați și de totă felulă de unelte ale gu
vernului.

Românii, aprâpe două din trei părți a po- 
porațiunei din Transilvania, fiindă respinși din 
tote posițiunile vieței publice de stătu printr’o 
sistematică persecuțiune, au rămasă stăpâni Un
gurii pe totă tărîmulu. Ei ne administrăză, ei 
ne judecă, ei conduct! afacerile publice ale Ar- 
dălului, și ei pretindă a-lă representa și în par
lamentă.

Deputății unguri, aleși Ia poruncă în cer
curile ardelenesc!, nu au decât chiămarea de a se 
scula în dietă când se scâlă și d. Tisza, și de 
a (Jice „igen!“ său „nem“ cu elă împreună. 
Pentru acăsta au fostă bine remunerați, s’au 
creată anume posturi nouă pentru ei și rudeniile 
loră, așa că, cu fărte puține escepțiuni, Ungurii 
ocupă astăcji tâte funcțiunile publice din țâră, 
dânduli-se maioritatea poporațiunei ardelene pe 
mână, să o fericăscă după mintea și după pla- 
culă loră.

A mersă cum a mersă până acuma. De 
ună timpă încăce însă situațiunea s’a schimbată 
cumplită în „părțile transilvane, “ Nu mai ajută 
acum nici mătăniile, nici grația d-lui Tisza câș
tigată prin descoperirea de „trădători de patria" 
și de comploturi în contra statului, nici vorbele 
late și umflate despre „patrtotismulă" și despre 
„idea de stătu maghiară". Astăzi poporațiunea 
Transilvaniei, stărsă pănă la osă prin dările 
enorme, ce le-a causată mare parte risipa ba- 
niloră publici de cătră cei dela putere, strigă 
după pânea de tăte cailele, și acăsta se întâmplă 
fără deosebire de elementulă asuprită și asu- 
pritoră. Răsboiulă vamală cu statulă vecină a 
îngreuiată și mai multă situațiunea tristă econo
mică a poporațiunei transilvane. Săcuii, Un
gurii și Sașii se plângă atȚ, pâte încă mai a- 
mară decâtă Românii, de perderile și miseria eco
nomică ce i-a ajunsă. Comerciulă și industria 
ardelână suntă cu totnlă paralisate. Urgisită și 
părăginită, cum a fostă și este, Ardâlulă se 
află în adevără într’o stare vrednică de plânsă.

Iu asemeni împrejurări nu-i mirare că Un
gurii au începută să se gândâscă mai multă la 
Transilvania, sistematică neglesă și acum mai în 

urmă lovită în cele mai vitale ale ei interese eco
nomice. Ințelegemă aici pe Ungurii din poporă, 
nu pe cei din casta guvernanțiloru. Li se des
chidă acum ochii biețiloră âmenl și ei îșl dică 
cu totă dreptulă: ce ne a folosită noă multă 
glorificata uniune a Ardeiului cu Țâra ungurâscă, 
ce ne-a folosită strălucirea domnirei ungurescl de 
20 de ani, dâcă acăsta nu a adusă Ardâlului de
câtă miseriă, dâcă în urma tuturoră acestoiă „fe
riciri amă ajunsă la sapă de lemnă cu toții și 
nu ne mai putemă susțină cinstită în patria nâs- 
tră, ci suntemă siliți să luămă lumea ’n capă și 
să emigrămă ?

Acăsta stare de lucruri a avut’o fără îndo- 
iâlă înaintea ochiloră provisorulă fișpană ală Si- 
biiului și comesă ală Sasiloră conte Andreiu 
Bethlen, când în discursulă său prin care a des
chisă în Sibiiu adunarea comitatensă în 5 Iuliu 
a. c. a accentuată că Transilvania nu mai esistă 
în cartea de legi a Ungariei, dăr esistă de faptă 
în durerosulă resentimentă ală poporațiunei sale, 
care plânge pe ruinele bunăstărei și progresului 
ei de mai nainte.

Este de mare însemnătate enunciațiunea d-lui 
Bethlen, pentru că ’n ea se esprimă resultatulă 
administrațiunei Ardealului de două-deci de ani 
ce se află ’n mânile celoră din Pesta. „Transil
vania," dice contele Bethlen, „deși nu mai estistă 
politicesce, n’a încetată cu tăte astea a fi ună 
întregă geografică, ună corpă cu caracteră deo
sebită, cu trecută propriu, cu raporturi deosebite 
economice, și lucru durerosă, ea este tocmai aceea 
parte a patriei nostre unde progresidu este cela mai 
tardivii,, unde — așa dicendă — ne aflămu in 
stagnațiune. "

Niciodată n’au fostă condamnate fructele’fu- 
siunei Transilvaniei cu Țăra ungurâscă cu cuvinte 
mai puternice și mai adevărate ca cele pronun
țate de Cornițele Bethlen în Sibiiu. Dăcă în ade
vără Ardealulă nostru este geograficesce, econo- 
micesce, prin trecutulă și aspirațiunile sale de 
cultură ună corpă cu caracteră deosebită, nu 
putemă înțelege cum va pută elă progresa vr’o- 
dată, dâcă va fi administrată dintr’ună centru și 
de nisce âmenl, cari n’au nici o pricepere pen
tru adevăratele sale trebuințe și aspirațiunl spre 
progresă ?

„Acestă pămentă" — continuă contele Beth
len — „pe care strămoșii noștri au trăită dile 
gloriâse, care a fostă lâgănulă culturii, ală bună
stărei și ală puterii, ar fi și adi chemată d’a 
emula cu cele mai frumâse sentimente ale poesiei 
și ale culturei, și d’a crea în patria nâstră in
dustria".

O Dâmne sfinte! Ce frumâse vorbe și ce 
tristă realitate! Poesia și cultura să înflorâscă ? 
Cu miniștri ca Trefort, cu fișpani ca Banffy 
Dezso, cu inspectori regesc! ca Havas Gryula și 
cu profesori de universitate ca Moldovan Ger- 
gely? Bunăstarea și industria să înflorâscă cu 
deficitulă colosală ce s’a creată cu ajutorulă de- 
putațiloră unguri din Ardeală, cu roiulă de ese- 
cutori de dare, cu jidovii ce formâză garda sol- 
găbirăiloră din țâră, cu răsbâie vamale pentru 
a se face hatîrulă câtorva magnați și negustori 
de vite și de porci din Ungaria ?

Nu voră trece cinci-șâse ani, și ne voră în
trece chiar și Bosniacii în cultură și în bună
stare. Contele Bethlen e Ardeleană și deci va 
înțelege ce va să cjică acâsta pentru o țâră, care 
a avută ună trecută atâtă de gloriosă și care 
n’a încetată nici ună momentă d’a fi ună corpă 
cu trebuințe și cu aspirațiunl de cultură deose
bite de ale Ungariei.

Rusia și Bulgaria.
Pressa europână consideră situațiunea în Bulgaria 

ca fărte gravă din causa atitudinei Rusiei. Se scie, că 
acestă putere nemulțămită de discursulă tronului, cu care

s’a deschisă camera bulgară și care consideră unirea Bul
gariei cu Rumelia ca desăvârșită, stăruesce mereu pe 
lângă Portă, ca să intervină in Bulgaria. Turcia însă s’a 
mulțămită a da ('prințului Alexandru sfaturi părintesc!, 
ceea ce irită și mai multă pe Rusia, atâtă în contra Bul
gariei câtă și în contra Turciei.

„Le Temps» din Parisă scrie în acâstă privință ur- 
mătârele:

„Ună articula publicată în oficiosulă >Journal de 
Saint Petersbourg* arată în privința nemulțumirei Ru
siei față cu principele Alecsandru adevăratele simțiminte 
ale guvernului rusă. Acâstă fâiă constată cu părere de 
rău, că atitudinea principelui, deși atentătore Ia drepturile 
Porței, nu este cu tote acestea desaprobată la Constan- 
tinopole după cum se putea aștepta. Acestă purtare a 
Porței lasă de gândită, că sgomotulă unei înțelegeri se
crete cu principele nu este cu totulă neîntemeiată. In 
fața acestei stări de lucruri, guvernulă din St. Petersburg 
renunță a se face apărătorulă decisiuniloră Conferinței, 
pe cari pare că nimeni nu se îngrijesce d’a fi respec
tate, și se mărginesce a semnala pericolele situațiunei".

, Acâstă retragere a Rusiei nu trebue privită ca 
definitivă. Acâstă putere probabilă că a putută să se 
convingă, că propunerea unei campanii internaționale în 
contra Bulgariei, asemenea aceleia care s’a făcută în con
tra Greciei, va fi îndestulă de rău primită de concertulă 
europeană. De altă parte, Porta pare hotărîtă a nu în
treprinde nimică în contra îndrăsnețului său vasală. In 
aceste condițiunî, Rusia se mărginesce a concentra în- 
tr’una la trupe în Basarabia, lângă Kișinău, și a aștepta 
o ocasiune».

,Presenta-se-va ea în curendă? Suntemă în aju- 
nulă unei nouă fase, care va fi pâte cea dinurmăaces- 
tiunei Orientului? Ar fi cu greu d’a emite în acâstă 
privință o presupunere mai adevărată. Dâr nu este ne- 
folositoră d’a semnala în acâstă privință faptulă, că Rusia 
continuă d’a se înarma, că ’șl organisâză armata și că 
grăbesce construirea mai multoră forturi în Polonia. Când 
principele Alecsandru a trecută acum în urmă prin Rus- 
ciucă, pare că a ^isă unei deputațiunl a locuitoriloră 
orașului, că pentru momentă Bulgariei nu ’i trebue scoli 
și teatre, ci pusei, tunuri și prafă de pușcă. Aceste cu
vinte arată în d’ajunsă puțina încredere ce inspiră situa
țiunea actuală din Orienta acelora, cari au făcut’o".

„Neue freie Presse' încă găsesce că situațiunea e 
destulă de gravă. Etă ce ne spune între altele:

»Tonulă particulară ținută de »Journal de Saint- 
Petersbourg* produce o impre'siune și mai deosebită încă, 
dâcă-lă ponemă în legătură cu tonulă celorlalte organe 
rusescl, cari prevestescă deja înaintarea Rusiei la Con- 
stantinopolQ, și cari suntă de părere că Europa nu va fi 
în stare s’o oprâscă. Englitera este sfâșiată, scria acum 
câteva dile organulă d-lui Katkov, Austria se surpă din 
tâte părțile, Germania și Francia aștâptă numai momen- 
tulă pentru a se ciocni. Nu voră trece câțiva ani și 
Rusia va putâ să facă în Orientă ori-ce ’i va plăce*.

Noutăți din Bucuresci.
(Goresp. par. a „Gaz. Transă)

Adese amă cetită și cetescă încă în diarele din 
Pesta, că în România nu esistă șcâle confesionale și 
dâcă esistă, învățătura scolariloră trebue să se facă 
românesce.

Să vedemă dâcă e așa, sâu nu.
In România, și în specială în Bucuresci, căci numai 

de școlile din acestă orașă mi-am propusă a vorbi, 
suntă scol’ germane de confesiune luterană, scoli cato
lice, scoli ungurescl calvine și scoli israelite. Afară de 
scâla calvină, unde se face învățătura în limba ungu- 
râscă, în tâte celelalte scoli cursurile se facă in limba 
germană, âr limba română e mai multă numai fa
cultativă.

Multe din aceste școli, și mai cu sâmă cum e 
șcâla călugărițeloră catolice din Pitar Moșu, primescă o 
frumâsă subvențiune anuală dela stată și o mulțime de 
copile române ortodoxe frecventâză acele șcâle.

Caracterulă națională germană, maghiară, sâu is- 
raelită e tare imprimată și totă ună asemenea rolă im
portantă jâcă și confesiunea, căreia aparține șcâla. Națio
nalitatea și religiunea suntă cu îngrijire cultivate, âr nu 
ca în ale nâstre unde....

In șcâlele catolice din Bucuresci, de când Mon- 
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segniorele Palma, episcopulO și Metropolitulă catolică, a 
numită ca profesori pe verii Petrișoră și pe Dr. Dumitru 
Radu, tineri ardeleni greco-catolicî, limba română șî-a 
luată rolulă care i se cuvine în țeră românescă. Despre 
acâsta însă voiu vorbi cu altă ocasiune, acum voiu să 
trecă la șcăla luterană germană.

In diua de St. Petru călindarulă nou, școlarii dela 
scola primară și reală evangelică au sărbătorită maialulă 
cu multă însuflețire națională germană.

Din întâmplare eșindă pe la orele 6 sera și tre- 
cendă pe strada luterană amă vădută ună numărosă pu
blică adunată în curtea bisericei evangelice. M’am oprită 
și eu ca să vădă cele ce se petrecă.

In curte erau înșirați școlarii ținândă fiăcare în 
mână câte ună steguleță cu colori germane. Școlarii 
erau încunjurațî de publiculă ce asista.

Dâsupra trepteloră la ușa bisericii era aședată mu 
sica militară a regimentului 6 de Dorobanți, in fruntea 
musicei și în fața școlariloră și a publicului era ună 
profesoră îmbrăcată în fracă, cu ochilari și cu o pălăriă 
albă de paie pe capă, care, în același timpă, mi se 
părea că făcea și pe oratorulă și pe capelmaisterulă.

Profesorulă, ținend o cuvântare patriotică și șovinistă 
germană, spunea școlariloră, că ei suntă odraslele unei 
mari națiuni care e chemată a sădi și a răspândi cul
tura pe vatra Dunării.... Când a rostită cuvântulă de 
„Donau“ cu foculă unui generală de pe câmpulă de 
bătaie, a comandată musicei să cânte:

„ Wacht am liein. *
Er când dorea să înceteze ca să urmeze cu po

vestea striga câtă putea:
„ Achtung! ‘
După ce a mai urmată cu înfocatulă său discursă, 

deodată îlă audă ârășî comandândă:
*Sieberiburgen Land des Segens!“
Musica, școlarii, publiculă, cu toții cântau acestă 

patriotică imnă națională ală Sasiloră din Transilvania 
și acâstă împrejurare m’a făcută să cunoscă, că mă gă- 
sescă între compatrioțî de ai mei.

Nici polițiă, nici revisoră școlară, nici gendarmi, 
nimeni nu era de față, și nici unui Română nu-i trecea 
prin minte ca să le conturbe sărbătorea loră națională

Vădândă eu acâstă frumosă ordine, acesta linisce și 
atâta libertate, m’am adresată pe nemțesce cătră ună 
vecină Sasă, dicendu-i:

«Hei vecine, decă amă face asemenea sărbători la 
Brașovă, de multă poliția era să ne pună la dubă și 
stâgurile să le dea procurorului ca corpus delicti".

Vecinulă privindu-mă c’ună felă de uimire, bagă 
samă m’a cunoscută că sunt Română, îmi răspunde 
românesce:

«Ni, căză dragă domnule nu scii d-ta, că ne aflămă 
în România, unde fără să ne silescă cineva, noi înșine 
alergămă de bună voiă pe la Cameră și Senată, ca să 
ne facemă Români prin naturalisare. Măcară de ne-ară 
primi pe toți. Libertatea asta mare face pe copiii 
noștri, ca de bună voiă și din plăcere să învețe și să 
vorbescă ei între ei și chiară și cu părinții loră numai 
românesce".

Și în adevără Michel ală meu avea dreptate.
La terminarea festivității n’apucase a se sparge 

rândurile școlariloră și de odată audă ună școlară stri- 
gândă românesce cătră ună colegă ală său din altă 
rândă:

,Mă Krauss, mă!“ —
«Ce-i Capesius?»
«Vino să mergemă împreună acasă!11
Și astfelă s’a terminată acâstă sărbătore începută 

de profesoră pe nemțesce și sfârșită de școlari pe ro
mânesce.

__________ Frâncu-MoțulA

SOIRILE DILEI.
Sub titlulă „Agenți valachi in Secuime,* scriu pa

rele ungurescl, că «cei dm România au începută a veni 
pe furișă în Ardelă și a seduce pe industriașii săcui ca 
se trâcă în România. Pe ună astfelă de agentă ar fi 
pusă mâna, Lunea trecută, primăria din Sepsi-St.-Georgiu. 
Agentulă se numesce George Maiescu, și după cum se

dice, este neguțătoră de feră în Bucuresei. „Valachulă» 
are o fisonomiă inteligentă, e bine făcută și are o vîrstă 
mijlociă. A venită la Sepsi-St. Georgiu, a umblată din 
casă’n casă pe la calfele de făurăriă, rotăriă și de fa
bricanți de șele și adunându-i pe toți la ună locă, le-a 
dată câte 2 fl. ca arvună pentru ca să trecă cu elă îm
preună în Țera românăscă. Pe când erau însă să plece, 
unulă dintre calfe fu prinsă de stăpânulă său, care nu
mai decâtă făcu despre acâsta arătare la judecătoria. 
Maiescu fu citată înaintea primarului orășenescă, înaintea 
căruia fîindă amenințată cu aresta, a mărturisită că 
voindă să-și facă unî stabilimente mai mare de indusțriă, 
are lipsă de fauri, rotari și fabricanți de șele și de aceea 
a venită la noi. Fiindcă agentulă era în ordine cu pa- 
șaportulă, primarulă orașului nu i-a putută face alta, 
decâtă i-a ordonată ca în timpă de o oră să părăsăscă 
orașulă. Elă s’a și dusă, dâr dintre calfe nici unulă nu 
s’a reîntorsă la stăpânulă său. Din ordină oficiosă s’a 
pornită investigațiune în causa acesta." Diarele ungu 
resci recomandă casulă spre atențiune guvernului un- 
gurescă.

—x—
Cu bucuriă se grăbescă diarele ungurescl din Clușiu 

a aduce la cunoseință, că studenții români dela univer
sitatea de acolo, voindă a se constitui într’ojsocietate cu 
numele «Stejarulă," în loculă desființatei societăți „lulia," 
proectulă de statute li s’a respinsă de rectorulă univer
sității Dr. Ioană Maizner, care sub pretestă că nu era 
scrisă în limba oficiosă a universității, n’a voită să-lă 
înainteze la ministeră spre aprobare. — Teribili suntă 
«patrioții" când e dl,ua lungă 1

I se scrie .Tribunei», că cercetândă br. de Krohn 
din Germania, prin luna lui Maiu, minele din Măgura, 
comit. Hunedorei, protopresb. Geoagiului I, și aflândă 
în ce miseriă se află biserica română gr. or. de acolo, 
a dăruită acelei biserici 325 mărci. înainte de asta cu 
vre-ună ană și jumătate comuna Măgura a cerută dela 
ministerulă ungurescă ună ajutoră bisericei, der peti- 
țiunea nefiindă timbrată, în locă de ajutoră i-a venită 
bisericii să plătăscă 5 fl. pedepsă.

—x—
In 3 luliu n. comandantulă de corpă, br. Schbnfeld 

a inspectată batalionulă de vânători 28 staționată în 
Făgărașu. Au făcută eserciții companiele singuratice, 
apoi eserciții de luptă în batalionă și în urmă au defi
lată. Br. Schbnfeld și-a esprimată deosebita sa recu
noștință pentru destoinicia trupei, din care cu dreptă 
se pbte deduce, că batalionulă și pe câmpulă de luptă 
se va purta vitejesce. Acestă batalionă e românescă.

—x— • ■
Sâmbăta trecută s’a descărcată peste Sibiiu o fur

tună cu grindină atâtă de desă, că pămânculă s’a aco
perită cu ună strată grosă de 2 centimetri de gheță. In 
grădini și pe câmpă paguba e mai mică decum se t§- 
mâu omenii. Asemenea comunei Marpodu i s’a nimicită 
cea mai mare parte din secerișulă grâului. In comi- 
tatulă Ciucului a cădută pietră cum nu-șl mai aducă 
aminte bătrânii, pricinuindă mari pagube comuneloră 
Szentdomokos, Szenltamas, Jenofalva, Karczfalva și Dan- 
falva.

—x—
Reuniunea de industriă din Cfoisiu a hotărîtă sâ 

înființeze acolo o hală de mărfuri și a însărcinată o co- 
misiune de 11 membri se lucreze ună proect.fi în astă 
privință. Totodată camera de comerță și industriă din 
Clușiu a rugată pe ministrulă de finance, ca liferările

de postavă pentru gardlii financiari să se predă industria- 
șilorfi textili ardeleni.

—x—
In 30 Iuniu s’a ținută la conservatorută din Viena 

concursulă absolventeloră scolei dramatice. Printre pre
miante se găsesce și d-șora Nina Banciu, care a ob
ținută premiulă ală doilea, dice «Românulă."

Concertă se va arangia Duminecă la 11 luliu a. c. 
st. nou în localitățile cerbului de aură din Boccea-mont. 
în favbrea corului vocală ce se va înființa acolo. După 
concertă petrecere de danță. Prețulă pentru o persănă 
60 cr., pentru familiă 1 fl. 20 cr. Inceputulă la 8 6re 
săra. Programa concertului. 1. .Calcă Române», de T. 
Georgescu, esecutată de corulă bărbăteștii. 2. «Nu mă 
uita», de E. Popescu, esecutată de corulă micstă. 3. 
«Hora Severinului", cuartetă de Wiest, cântată de corulă 
bărbătesc. 4. «Steaua visurilor mele", romanță, esecutată 
de D-ra Maria Telescu. 5. „Doină doiniță", cuartetă cu 
solo, de Vorobchievici, cântată de cor. bărbătescă. 6. 
„La iubita mea», barcarola, de D. Georgescu, es. de d. 
Al. Diaconoviciu. 7. «Erna», cuartetă de Porumbescu, 
cântată de corulă bărbătescă. 8. „Susă opincă!» de I. 
Vidu, cântată de coră.

In Viena a începută a se tracta cei mușcați de 
câni turbați după metoda lui Pasteur. Operatorulă Dr. 
Ullmann are în tractare 13 persbne mușcate de câni 
turbați, âr o femeiă de ună porcă turbată. Mușcații 
suntă din Ardeală, Boemia, Galiția, Moravia, Stiria și 
aparțină claseloră de josă.

—x—
Ună diurnistă cu numele Ivan Iânos în nr. 146 

ală lui «Ellenzâk» face imputări grele primăriei comu
nale din Valhidă, și mai vârtosă îșl varsă mânia asupra 
d-lui Teodoră Borza, preotulă română de acolo, din 
causă, că nu i-a dată destulă de bună testimoniu de 
moralitate, de care avea lipsă pentru a-șl cere maghia- 
risarea numelui. — Și noi ne mirămă de ce să i se facă 
atâta greutate unui Sârbă.

—x—
In luna acesta gwermtZu din Cernăuți a adresată 

o ordonanță cătră direcțiunile scăleloră din Bucovina, 
prin căre le face pe aceste direcțiuni atente la abusurile 
ce se nască prin aceea, că studenții de religia mosaică, 
cum întră în scoli, îșl schimbă numele loră de nascere 
în nume moderne creștinesc!, cari stau în contrazicere 
cu numele loră adevărate din boteză, și astfelă îngreuâză 
constatarea identității persănei. Direcțianele scâleloră 
suntă invitate a nu permite aceste abusurl și a introduce 
numele studențiloră jidovi în registrele școlare astfelă 
precum le-au primită la circumcisiune. — Să vină în 
Ungaria, că bucurosă li-lă schimbă «patrioții cu 50 
cr. taxă.

—x-
Marile manevre de tomnă ale armatei române se 

voră face anulă acâsta în județulă Tutova, aprâpe de 
Berladu. Cu tdte acestea s’ar pute să se revină asupra 
acestei hotărîri. JD-nii: generală Budișteanu și căpitană 
Vasiliu Năsturelă au fostă desemnați de guvernulă ro
mână să urmărâscă manevrele ce se voră face de tâmnă 
în Franța.

—x—
Secerișulă grâului de tâmnă s’a începută în jude

țulă Brăila, recolta este escelentă, afirmă (fiarele din 
Brăila. Muncitorii se plălescă cu 3—4 lei pe di.

—x—
0 măsură bună a luată prefectura poliției din Iași,

JFOILETONU.

Câletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Fine.)

Domni! din Borna trimiseră pe sema espediției nu 
numai stofele și urezulă cerută, ci și o cantitate în
semnată de cartofi, pesce, tutună și rurali..

Uledi și Cacece împărtășiră călătorului nostru, că 
au fostă siliți să caute singuri drumulu până la Borna, 
de 6re-co cei doi trimiși din Nsanda îi părăsiră nu 
multă după plecare și se întorseră înapoi la sătulă 
loră. El spuseră mai departe, că an ajunsă în Borna 
după nisce marșuri câtă se pote de repedi în 5 Au
gustă sera, și că aici îndată li sa dată cu cea mai 
marc bunăvoință ajutorulă cerută.

Câtă de bine le căilu obosițiloră și flămcndiloră 
călători mâncarea, ce li se împărți îndată după sosirea 
lucruriloră trimise dela Borna! . . . Manva Sera fii în
sărcinată cu distribuirea porțiuniloră.

„Mulțimea, care se îndesă în jurulă lui," poves- 
tesce Stanley, „era aprope să’lă turtescă. Toți în
tindeau cu lăcomiă mânile, străchinile și vestmitele loră, 
și nici unulă nu rămase nemulțămită. Mulți dintre bie
ții âmeni nu putură aștepta până să se gătescă buca
tele, ci mâncară pescele crudă și urezulă nefertă. — 
Lăudată să fiă numele Domnului!.. . Răsboiulă cu 

neîmpăcata fonie s’a sfârșită, și acum avemă de tote cu 
prisosință!"

Din stofele primite din Borna Vangvana și Vanyam- 
vezi, cari nu aveau pe trupurile loră de câtă numai 
nisce sdranțe, îșl făcură vestminte1 noul.

In dimineța dilei de 7 Augustă se îndreptă cara
vana cu puteri înoite spre Borna și după o călătoriă 
de două (Iile ajunse aici în 9 Augustă 1877.

Borna este așezată lângă rîulă Congo. „Când mă 
uitai,11 povestesce călătorulă nostru, „din noua mea 
locuință jură împrejurulu meu, dădui cu ochii mai ân
tâiă și mai ântâiă de marele rîu. O, acestă rîu atâtă 
de urîtă și atâtă de fără-dc-lege înainteză acum atâtă 
de liniștită și cu atâta mândriă, ca și când nu mi-ar 
fi răpită po amiculă meu și pe ațâți alți credincioși, 
și ca și când nu l’aină fi vădută plină de spume și nu 
i-amă fi auditu îngroditorulă urletă, care adese-ori în
trecea chiar și durduitulă tunetului!“

Prin mijlocirea celoră 18 Albi, cari să aflau în 
Borna, ocupați fiindă la cele 5—6 deposite comerciale 
de aici, Stanley și cu soții sei fură îngrijiți câtă se 
pote de bine.

In 17 Augustă călătorii noștrii să îmbarcară pe 
ună vaporă și înaintară până la mare. Aici aruncă 
eroulu nostru cea din urmă privire asupra rîului, care, 
cu totă mărimea lui, pe lângă mare se părea de totă 
neînsemnată.

„Inima mea," scrie Stanley, „era pătrunsă în acele 
momente de cea mai sinceră mulțămire cătră acela, care 
îmi ajutase să străbată întunecosulă continentă dela 
răsărită până la apusă, și care îmi dăduse putere să 
urmărescă celă mai uriașă rîu ală acestui continentă 
până la vărsarea sa în oceană."

Călătoria dela Zanzibar până aici ținuse 999 dile, 
și în acestă timpă se percurșese o cale mai mare de 
11,000 chilometri.

Dela îmbucătura rîului Congo espediția apucă 
mai ântâiă spre nordă la baia de Kabinda, unde Stan
ley se întâlni cu Portugesulă Scrga Pinto, care tocmai 
era gata să’și începă călătoria sa prin continentală 
africană. In orașulă Kabinda rămase călătorulă nostru 
optă clilc, și apoi se puse pe ună vaporă portugesă, 
porni spre sudă și ajunse în 21 Octombre la capulă 
de bună speranță, în 12 Nocmbre la portulă Natal 
și pe la sferșitulă lui Nocmbre în Zanzibar. Primirea, 
ce i se făcu aici eroului nostru și braviloră Vangvana 
și Vanyamvezi, fu în adevără câtă se pote de miș- 
cătâre.

„Vitejii întorși ârășî acasă," istorisesce Stanley, 
„sară, jocă și să bucură; apucă mânile compatrioțiloră 
loră și le scutură cu cea mai mare părere de bine, 
Ei își sară în tetă forma unii în brațele altora, se țină 
așa îndelungă îmbrățișați, și ochii loră se umple de 
lacrimi. “

proect.fi
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dice „Liberalulă11. Ea a dispușii ca să se publice cu 8 
cjile mai nainte de plecare numele tuturorO ovreilorfi 
care emigreză. Cu modulă acesta, persdnele, care au 
bani de luat ii dela emigranți, suntă avisate spre a’șl regula 
cu. ei socotelile.

—x—
țliarulii „La France fibre11 din Parisă publică o 

telegramă din Bucuresci, în care se spune, că Armând 
Livy, cunoscutul^ publicistă israelită, a fostă asasinată 
în România într’o răscfilă antisemifică. Cine o fi auto- 
rulă acestei minciuni nerușinate!! întrebă „RăsboiulQ.11

Rîtulu lui TodoranO, în Iuniu 1886.
Amare ne suntă (filele, cari ni le croiescă de ună 

timpă încfice conducătorii acestui nefericită comitată, și 
încă pe tbte terenele; dâr mai amare ne suntă atunci, 
când omeni de ai noștri, Români eșiți din poporă, stu- 
diați în institute susținute din fondulă scolastică centrală 
și stipendiațî din acestă fondă, a cărui fundamentă l’au 
pusă pre bunii noștri străbuni cu bani plătiți prin șiroe 
de sânge, vărsată pe câmpurile de bătaiă, se asociăză cu 
acei stăpâni impuși nouă și fără socotință înfigă cuți- 
tulă în peptulă și așa acoperită cu rane ală multă cer- 
catei nostre națiuni, când, cum (Jică Românii, facă servi- 
ciulă mișelescă ală lui Ephialtes.

De când satrapulă Bânffy, cornițele acestui comitată, 
și-a adusă de vice-inspectoră scol. reg. pe Havas Gyula, 
jidană renegată, cunoscută prin minunatulă său opă din 
Dees, în care tradusese numele femeescă Veronica cu 
Ferencz, ca să polă depărta pe inspectorulă reg. Szerern- 
ley Lajos, care pe lângă tactulă său a sciută conduce 
oficiulă său spre îndestulirea nostră, de atunci mai multe 
comune au primită ordinațiuni, din acestă jură, dela co- 
misiunea administrativă, ca se deschidă scole comunale, 
cari așa cum se administră astădi n’au altă scopă decâtă 
maghiarisarea locuitoriloră din comunele respective, de- 
chiarândă scălele confesionale de necorăspundetore, când 
din ănulă, când din altă punctă de vedere. Ordinațiuni 
de acestă natură au căpătată mai multe, comune precum 
Salva, Telciu, Ilva mare, Maieră, Neposulă etc., cari co
mune, afară de Salva, nu au âmblată după grații, ci au 
aflată mai cu cale a’și întocmi instituțiunile scolastice 
confesionale așa, ca să nu mai afle puternicii cjiiei cu
vântă de neîndestulire și tsă evite deschiderea de scble 
comunale.

Numai preolulă — păcată de acelă dară — ală 
Salvei, Ioane Catone, avu obrazulă, fără a cere mai na
inte consiliulă bmeniloră de bună simță din Năsăudă, 
da merge Mercur! în săptămâna patimiloră, atunci, când 
totă creșlinulă bună îșl trage sema de greșelele și pă
catele sale și se îngrijesce d’a se mântui de ele, de a 
merge, însoțită de notarulă comunală, jidană, și
de mal mulțl economi seduși, trecendă pe sub ferestra 
Revd. d-nă Vicară din Năsăudă la judele administrativă 
și a se insinua la depunerea jurământului, ca președinte, 
er ceilalți ca membri ai senatului scălei comunale ală 
Salvei.

Acestă Ioane Catone, pe când venise la scălele 
normale din Năsăudă se chiăma Ioane Gaftoni (a Gaf- 
tonei) ajungândă în gimnasiu și propunendu-i-se resbe- 
lulă punică, în care se face amintire de prevătjătorulă 
Cato, păte ca să dovedescă, că e și elă din seminția 
divului Traiană, îșl schimbase numele în Cato. Sub 
acestă nume a absolvată studiile teologice în Gherla și 
sub acestă nume, de și nu s’a făcută demnă de elă. 
servesce ca preotă, de care postă e legată la noi și 
presidența senatului scolastică conf. gr. cată. Etă-lă 
acum pe acestă mare Romană Cato, că strigă elă însuși 
»delenda națio et confessio 1‘ căci ce scopă au puternicii 
(jilei, când stăruescă a se ridica scole comunale, dâcă 
nu dărîm^rea scăleloră confesionale, căci celă ce nu e 
orbă bine vede ce valorâză instituțiunile nfistre româ
nesc!, îndată ce ajungă pe mâna autoritățiloră lumesc! 
și se scotă de sub scutulă confesionalismului.

Mai suntă dealtmintrelea GaftonescI în Salva, cari 
nu numai că au rămasă pe lângă numele loră, der șl- 
au păstrată și caracterulă rătnânândă Români cu trupă 
și sufletă.

Când aducă aceste la cunoscința onoratului publică, 
întrebă pe acestă »Caio“, care lucră spre surparea con
fesiune! gr. cat. că s’a temută dâră, că nu va fi elă 
mai mare în sată? Este elă în tote mințile? întrebă 
pe onorata inteligință română din Salva-locuâscă ea or! 
unde — că cu consâmțementulă ei făcu acestă »Cato» 
ce a făcută? Apoi mă întorcă cătră Revd. d~nă Vicară 
for. ală Năsăudului și-lă întrebă, are cunoscință de 
acestă lucru ală părintelui Ioane Catone din Salva? și 
dâcă da, consâmte cu acea procedere? în fine rogă pe 
Veneratulă Consistară , ca suprema nostră autoritate conf. 
să ia mesurile de lipsă, ca numitulă Ioane Catone din 
Salva să fiă lipsită de postulă onorifică de președinte 
ală senatului scol. conf. căci a servi la doi domni e im
posibilă, precum și de a se ingriji, ca preoții să nu se 
facă ucigători de scole române conf. și să nu propage 
macsima acestui fatală „Cato“: „delenda națio et con
fessio», ci să rămână și în viitoră ca și în trecută ună 
puternică mură ală românismului. u. p. m.

Dela congresul!! din Sibiiu.
(Telegr. part, a »Gaz. Trans.»)

Sibiiu, 7 Iuliu săra. — La cestiunea de vicarfi- 
ârhiereu, (cestiunea sân. de episcopu titulară a arhi
mandritului Popea) presidiulu a declarată: De- 
6rece în timpulfi din urmă s’a pornitu unu cu- 
rentfi dăunosfl bisericei, la care au luată parte 
și fețe bisericesc! cari după posițiunea ce ocupă 
aru fi chemate a lucra în contra acelui curentă, 
elfi (Metropolitulfi) pană va fi în vidță va fi 
în contră.

Congresului națională bisericescu s’a încheiată 
astădi.

DIVERSE.
Edificii monumentale.— »Liberalulă« din Iași arată 

că dintre edificiile monumentale cu cari se pote lăuda 
a doua capitală a României, este în prima liniă biserica 
Trei-ErarhI, cu a căreia restaurare radicală Statuia a în
sărcinată pe distinsulă architectă Leconte du Nouy și pe 
d. Gabrilescu. Acești architecți au restaurată Curtea de 
Argeșă, la care au lucrată mai mulțî ani pentru a reda 
acestui capă de operă ală architecturei bizantine splen- 
dârea de odiniâră a artei monumentale. Restaurarea 
monumentului Ieșană, care, mai cu semă din punctă de 
vedere ală sculptatei, se p6te socoti ca produsulă unui 
studiua profundată, nu putea reuși mai bine decâtă încre
dințată distinsului architectă Leconte du Nouy și prive- 
gherei conștiinciâse a d-lui Gabrielescu. Turnurile dă
râmate, Ridurile de asemenea, pănă în temelie, s’au ree- 
dificată bucată cu bucată la locă, împodobindu-se jură 
împrejură cu aceleși ghirlande și broderii sculptate, cu 
acelâși forme date de măiestrii destoinici de sub domnia 
lui Vasile Lupu Voevodă. Deși lucrările mergă în des
tulă de repede, totuși, considerândă greutatea loră și tim- 
pulă ce ’lă reclamă pentru executare, se crede că, cu 
tote silințele și ajutârele materiale ce le ară da Statală 
la timpă, ele totă nu voră putâ fi terminate complectă 
decâtă pănă în vre-o trei ani.

Unu ventrilogu. — »Le Rappel» citeză o ciudată 
anecdotă asupra efectului produsă de ună ventrilogă, fă- 
cândă să vorbescă ună urs într’ună mică sată din Englitera: 
într’o cfi de tergu, în sătulă Hopfield, mulțimea se aduna 
în giurulă unui ursă învățată, pe care’lă arăta ună lun- 
trașă. Ună călătoră, care era ventrilogă și care se afla 
printre curioși, se apropia de luntrașă și c’ună tonă 
seriosă, îlă întrebă, dâcă ursulă său vorbesce. — „In- 
trâbă-lă d-ta«, îi răspunse luntrașulă, credândă că voesce 
să-și rîdă de elă. Ventrilogulă s’apropiă de ursă și-lă 

întrâbă: — ..Din ce țâră esci dragulă meu?» — >Din 
AlpI, din Elveția». Spectatorii, cu totală uimiți, se re
traseră câțl-va pași înapoi. Ventrilogulă urmâză : — „De 
multă timpă ai p'acestă stăpână ?“ — „Forte de multă, 
încâtă mi s’a urîtă/ răspunse ursulă. — „Și nu se pârtă 
bine cu d-ta?“ — „Oh! nu, răspunse ursulă, tâtă (țiua 
îmi dă la ciomege.11 — Și ce ai să faci pentru a-ți răs- 
buna?“ — Intr’una din tjile am să-lă mănâncă la de- 
jună." La aceste cuvinte se dete înapoi cu grfiză; lun
trașulă voi să tragă lanțulă ursului, dâr acesta scâse ună 
mormăită surdă, și mulțimea înspăimântată, cre(Jândâ 
că ursulă are să-și esecute amenințarea, o ia la fugă în 
t6te părțile.

Licărea lui Succi. — Italianulă Succi nu încetâză 
a continua probele cu licârea sa. Două săptămâni n’a 
gustată absolută nimică afară de câteva picături din li
cărea descoperită de elă. In timpulă acesta și-a simțită 
stomaculă deplină nutrită ; n’a avută nici o trebuință de 
mâncare. Cu tfite acestea greutatea trupului i-a scădută 
cu 10 chilograme. După două săptămâni a gustată pu
țină pâne cu lapte și două bucături de carne. După 
mâncare fața lui Succi a devenită fârte roșiă și pe trupă 
i-au apărută nisce pete roșii, cari au dispărută numai 
după câteva ore. Altcum medicii din Roma n’au obser
vată nici ună efectă stricăciosă asupra lui. Bilele acestea 
Succi se va duce la Bologna, unde, sub supraveghere 
medicală, se va supune la o nouă probă, care va dura 
două luni de c|ile.

Perderile Serbiei în resboiulu cu Bulgaria.—După 
datele oficiale Serbia a avută următârele perderi în ul- 
timulă răsboiu: Au căzută 14 oficeri, 63 suboficeri și 
669 soldați; au fostă răniți 97 oficeri, 418 suboficeri și 
4055 soldați. Perderile totale au fostă de 6957 omeni.

Bibliografiă.
Geografia pentru scâlele medii, prelucrată pe basa 

planului ministerială mai nou după D. Laky de Dionisie 
Făgărășanii și Silvestru Moldovanu. Tomulă I: Ungaria 
și țările din jurulă Mării Mediterane. Prețulă 1 fl. 20 cr. 
v. a. broș. Brașovă editura lui H. Zeidner, 1886. Cu- 
prinsulă, partea I. regatulă Ungariei: 1. Ținutulă mun- 
tosă sudostică său părțile transilvane. 2. Ținutulă mun- 
tosă nordostică, 3. Șesulu celă mare ală Ungariei, 4. Ți
nutulă delurosă și colinosă de peste Dunăre, 5. Șesulă 
celă mică ală Ungariei, 6 Ținutulă muntosă nordvestică, 
7. Ținutulă dintre rîurile Drava, Dunăre, Sava și Unna 
și Marea Adriatică (Croația-Slavonia și orașulă Fiume, 
cu împrejurimea lui), 8 Despre regatulă ungară în ge
nere; partea a doua, țările dimprejurulă Mării Medite
rane: 1. Peninsula balcanică (Dalmația, Bosnia, Munte- 
negru, Serbia, România Bulgaria, Turcia, Grecia), 2. Pe
ninsula Apenină, 3. Peninsula Pireneică, 4. Berberia (Ma- 
rocco, Algeria, Tunis, Tripolis), 5. Egiptulă, 6. Siria, 
Palestina, peninsula Sinai, 7. Asia mică, 8. Armenia, Cur- 
distanulă și Caucasia, 9. Ținutulă dintre Eufrată și Ti
gru (Mesopotamia și Babilonia), 10. Arabia, 11. lranulă. 
12. Despre Marea Mediterană în genere. Acestă mate
rială e cuprinsă în 232 pagine și e tratată în stilă ușoră, 
In curendă va apărâ și tomulă II.

Convorbiri pedagogice, revistă lunară pentru edu- 
cațiune și instrucțiune, cu ilustrațiuni; apare în Satulă- 
Nou și costă pe an. 1886 numai 2 fl. v. a. Redactori: 
P. Stoica și I. Popii Reteganulit, învățători poporali. Nr. 
1, dela 1 (13) Ianuariu, are următorulă cuprinsă : Cosma 
Anca (cu portretă foto-litagrafică și facsimilă de sub
scriere). — Salarisârea învățătoriloră. — Cari copii fre- 
cuentâză scâla mai neregulată. — George Lazără. •— 
Sughițulă. — Amintiri din copilăria. — Anecdote.—Cro
nica contimpurană. — Revista JcJiareloră pedagogice. — 
Curieră bibliografică. — Locă de informațiunl. — Ghici- 
tură. — Posta Red.

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

Grija cea dintâiă a lui Stanley fu, să dea credin- 
cioșiloră săi soți multă meritata și greu câștigată răs
plată. Să înțelege, că nici femeile celorti ce se prăpă
diseră în decursulă căletoriei, nu fură date uitării.

Câtă de multă era datoră călătorulu nostru buni- 
loră și curagioșiloră săi soți!

„In atâtea rânduri,11 dîce elă, „omenii aceștia îșl 
arătară curagiulă și devotamentulă loră. El mi-au ur
mat cu cea mal mare credință în ori și ce împrejurări 
unii dintre ei până la sferșitulă loră.11

Eroulă nostru rămase în Zanzibar la soții săi 
până în 13 Decembre. Acuma bătu ciasulă despărțirol, 
de 6rc-ce elă voia se se întârcă în patriă, și tocmai 
era ună vaporă, care mergea la portulă Aden.

Când voi să se suie în luntrea, care avea să’lă 
ducă la vaporă, Vangvana și Vanyamvezi, cari se adu
naseră pe țermure ca să’și ia rămasă bună, împiuseră 
vasulă înapoi și’lă duseră o bucată de locă pe umere 
pe iubitulă loră stăpână. Ei i strânseră mâniie pentru 
cea mai de pe urmă oră și-I doriră cea mal fericită 
întorcere în patriă.

„Clipite dulci și totodată durerose,11 elice Stanley, 
„erau aceste clipite ale despărțirii! Ce legătură strânsă 
se rupse acuma dintr’odată! . . . Prin câte întâmplări 
mă întovărășiseră el pe mine; la câte scene, dintre care 
unele de to'tu sălbatice, fuseseră Sel martori împreună 
cu mine ! Câtă credință nefățărită îmi arătaseră acești 
omeni simpli, fără vre o cultură deosebită!11

Stanley ajunse cu norocire în Europa și apoi în 
patriă, și peste totă fii primită cu onorea meritată, 
peste totă i se aduse laudă și admirațiune. —

Indrăsneța călătoriă, pe care amu urmărit-o dela 
începutulu ei până la sfârșită, avu în scurtă vreme ur
mări de cea mai marc însemnătate. După întorcerea 
călătorului nostru și după-ce elfi făcu cunoscute între- 
gei lumi civilisate numărosele sale observări și desco
periri, se formă (Noembre 1878) in capitala Belgiei, 
Bruxela, ună comitetă în frunte cu iubitorulă de sciință 
rege belgiană Leopold II, care comitetă își puse ca 
problemă a sa studiarea mai departe a cursului de mij- 
locă și de susă a rîului Congo și facerea unoră stați
uni, care să înlesnescă negoțulă și peste totă comu
nicarea cu țările din propierea acestui mare rîu. în
sărcinată de acestă comitetă și înzestrată cu tote mij- 
locele de lipsă, porni eroulă nostru în Augustă 1879 
din nou la continentală africană, își luă și de astă dată 
pe lângă omenii tocmiți din Europa o bună câtă din 
bravii Vangvana și Vanyamvezi, cari în călătoria des
crisă mai susă îlă urmaseră cu atăta credință, și se 
îndreptă dela oceanulă atlantică în susulă rîului Congo. 
In tijnpă de cinci ani se ridicară în urma stăruinței de 
feră a lui Stanley mai multe stațiuni de-a lungulă ma
relui rîu, încependă dela Vivi (184 cliilom. dela îmbu
cătura Congului) până la insula Rusani, în vecinătatea 
cataracteloră, co portă numele călătorului nostru. Va- 
pore europene, făcute anume spre scopulu acesta, în
cepură a circula în părțile mai liniștite ale rîului, eră 
unde primejdiosele cataracte trebuiau ocolite, se con- 
struiră drumuri sigure, a căroră lucrare, Bă înțelege, 

fu împreunată cu cele mai mari greutăți. Comitetulă 
pomenită mai susă se prefăcu în anulă 1882 în „Aso- 
ciațiunea internațională a rîului Congo,11 care căută să 
întrunescă într’ună întregii deosebitele ținuturi dim
prejurulă rîului, despre care e vorba, ca astfelă să le 
deschidă comerciulul europenă și să Introducă încetă 
cu încetulă într’ânsele bunele năravuri și cultura eu
ropenă. Venindu „Asociațiunea11 în neînțelegere cu 
guvernulă francesă și cu celă portugesă, se conchiemă 
în Noembre 1884 la Berlină o conferință a puterilor» 
mai însemnate europene (împreună cu statele unite din 
America nordică,) și acestă conferință recunoscu „Aso
ciațiunea internațională11 ca stăpânitbre a nou înființa
tului stată „Congo11 Ca margini ale acestui stată se 
hotărîră: spre apusă oceanulă atlantică spre răsărită 
lacurile Bangveolo, Tankanica și Muta-Nzighe, spre mia- 
(lă-nopte cam gradulă 4 de lățime nordică, eră spre 
miadă-di gradulă 13 de lățime sudică.

Negoțulă în noulă stată și navigațiunea pe rîulă 
Congo se decise să fiă libero pentru tote națiunile. 
Totodată deosebitele puteri se obligară să combată cu 
ori și ce preță rușinâsa sclăviă din țările „Asociațiunci11. 
Demnitatea de domnitoră ală statului „Congo* se oferi 
regelui Leopold II, eră de guvernatoră ală acestui stată 
fu denumită meritatulă călătoră II. M. Stanley.

Fiă, ca înrîurința europenă să aibă în adevără 
resultate binefăcătore pentru poporele din părțile mijlocii 
ale „continentului misteriosă!“

Trad. de Andreiu Bârseanu, 
profesori.



Nr. 142. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

GursuJu la bursa de ^Ziaaa Bursa de Buewresci.
din 5 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aurfi 4% • • • 105.95 
Rentă de hârtiă 5% . . 94.80 
ImprumutulCi căilortt ferate

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

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

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

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

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung..........................1C0.50
Imprumutulii 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

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.98‘/a 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 — 
Londra 10 Livres sterlinge 126.33

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

Renta română (5%). . 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 96V3 963/4

» convert. (6°/0) 87Va 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 31—
Credit fonc. rural (7°/0) 102^/4 102 >/„

• ,, (5%) - 86— 86*/4
» » urban (7°/o) ■ 98s/4 99—

» (6%) . 90i/a 91—
» . > (5°/o) • 82— 821/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

(Câștigă sigură!
Persone solide din orz-ce clasă, cari voiescă a sg 

ocupa cu vcndarea hârtiiloril de Stătu și a losuriloru cu 
’ prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 
11883, cu plata loră în câșturl (rate) se angajâză ori 
I și unde cu condițiunz firte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 

' zică cu ușurință fl. 100 până la fi. 300 pe lună.
Oferte cu arătarea ocupațiunei presente suntti a să 

1 adresa: An die
Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADLER & CIE, Budapesta

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scbla gr. cat. din St. 

Iosefu, comitatulu Bistrița-Năseudă, s& escrie concursu.

Emolumentele suntu:
a) Salaru anuală învSțătorescii 200 fl. plătitu în rate lunari parte 

din fondulu scolasticii, parte din lada comunală.
&) Ș6se orgii pătrate lemne de focii.
c) Cuartiru liberii.
Doritorii de a ocupa acestu postii îșl vorîi subșterne concursele 

loru provbdute cu documentele de cualificatiune și din limba maghiară, 
cătră subscrisulii senatu scolasticii pănă în 29 Augustă a. c. în care di 
va fi și alegerea.

Din ședința senatului scol. gr. cat.
St. Iosefu, în 2 Iulie 1886.

Președintele: Notarulă:
IacobtiL Candale m. p. Demetriu Candale m. p.

Wa amintmlorii si irtiiiM
1 5

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Dela 20 de repețirl în susu

Pentru repețirl se a c 6 r d ă
Pentru repețirl de 3— 4 orî

h îî V 5— 8
îî îî 9— 11 îi

n îî H 12—■15 îî

V n îi 16—■20 îi

urmă16 re 1 e rabate:
• ••••• 10%

15° o
• ••••• 20° o
...... 30° 0
• ••••• 40° 0

50° 0
Pentru anunciuri

voiri și reduceri și peste
ce se publică 
cele însemnate

pe mai multe luni se facă în- 
mai susă.

$visă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită t^iarulu nostru până acuma.

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

Mersulu trenurilorti
pe linia Predealtt-Budapesta. și pe linia Tei ușii- Ar adil-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—Predealii

BucurescI

Timișă

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Sigliișăra
Elisabetopole

(
(

Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teinșft
Aiudă

IjVințulă de susă
Uiâral
Cncerdea
Ghirisft
Apahida
Clușiu £

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

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Buda-posta

Viena >

Trenă 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

omnibus

7.45
— — 12.50 —
.— — 1.09 —
— — 1.40 —
— — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 10.0210.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 1.04 —
3.17 — 1.30 —
3.24 — 1.39 —
3.31 — 2.07 —
4.09 — 3.08 —
5.36 5.08 —
5.56 — 5 35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — 10.16
7.55 —■ — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — • _ _ 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.89
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30

— 10.50 —
3.00 8.50 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Glușiu

Apahida
Gliiris

Cncerdea

Uidra
Vințulă de susă
Aiudă
Teinșfi
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod

Timișă

Predealu

BucurescI

Agostonfalva
Apatia
Feldidra

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu Tren 
omnibus accelerat

6.47
10.37

1.44
5.33

10.01
10.26
10.52
12.37
1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

7.14
7.42

8.31
9.01

1.45
3.44
5.21
6.41

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

—
1

—
3.1b 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —

9.45 2.00
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.5W
4.16 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 --
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 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
-— ■M 1.50
— — , 2.48
— _ 3.23
__ — 4.56

9.40

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

Teiușft- fkradft-Biudapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă. Trenă de Trenă de Trenu Trenă
omnibus omnibus persâne persane accelerată omnibus

Viena 11.00Teiușft 11.09 — 3.56 — —
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 ,-rn 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szo'nok r 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Or ăștia 1.19 — 5.41 Aradft 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
Arad A 8.10 7.32 11.32 Orăștiă . 10.10 — 12.24
Szoluok (

(
2.39
3.16

— 4.53
5.10

Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia

10.34
11.04

12.53
1.22

Budapesta
Viena

6.50 — 8.16 11.19 — 1.40
— — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Tflmîșâra Simeria (Piski) Petroșeral

Trena Trenă de Trenu de Trenă de Trenă Trenu
omnibus persdne persdne persdne omnibus omnibus

Simeria 11.50 2.23Aradft 6.00 8.18
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-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
TimișĂra 8.42 — 10.09 Petroșerai — 4.04 6.39

Tirauf ș6r a- Ar ad fit Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraâne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșerai 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 —
Aradfi — — 7.40 Pirateria 10.53 1,35 —


