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la

„ Gazeta Transilvaniei.
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începută usiii ibou 

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

Prețulil Abonamentului:
Penti'ii Ausiro-Ungaria:

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

Vemtfc ii România și .străinătate:
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Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

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

Domnii ce se vor ti abona din noii sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta, ultimă.

Administrațiunea. 

Roșu-galb6nft venbtu.
IV.

Brașovu, 5 (17) Iuliu.
D-lă Tisza, ne asigură foile maghiare, vrea 

să susțină autoritatea statului. Acbsta o credemă, 
căci este datoria lui ca ministru și șefii alu gu
vernului, și în ceea ce privesce persbna Esce- 
lenței Sale ni-a datu destule dovecji, că scie să 
fiă chiar mai autoritară decâtu a fostă urgisitulă 
Bach în timpulă regimului absolut,istu.

Și ordonanța relativă la purtarea coloriloră, 
dela 24 Noemvre anulă trecută, ni se spune, a 
avută numai scopulă de-a susțină autoritatea 
statului.

Ce s’a întâmplată însă? îndată după publi
carea acelei ordonanțe, fișpanii, solgăbirăii și pro
curorii din Ardeală au deschisă campania în con
tra coloriloră roșu-galbănă-vănătă ale Româniloră 
sub cuvântă că aceste colori ară demonstra în 
contra statului, a căruia autoritate guvernulă și 
organele lui datori suntă să-o apere.

E vorba aici de ministeriulă d-lui Tisza și 
de funcționarii lui administrativi. Ei bine, n’au 
serbată bre aceștia anulă trecută iubileulă de 
rjece ani de când stăpânulă loră se află în frun
tea guvernului Ungariei? Cum vine că minis- 
trulă de interne și organele lui abia după clece 
ani de guvernare găsescă că folosirea coloriloră 
roșu-galbănă-vânătă din partea Româniloră este 
periei Jbsă statului și subminbză autoritatea lui?

De ce nu erau periculbse aceste colori când 
corteșii unguri mergeau cu stbguri mari roșu- 
galbănă-vinete acompaniați de gendarmi prin sa
tele române ca să ducă pe alegătorii români la 
urnă să voteze pentru d. Tisza?

Autoritatea statului, înțelegemă, trebue să 
fiă susținută ori și unde, dbr bre dbcă în ade- 
vără acele colori lovescă în față acbsta autori
tate, nu merită ministrulă-președinte Tisza de a 
fi pusă în stare de acusațiune, pentru că nu nu
mai le-a tolerată (jece anî Gl s’a Ș’ f°*
losită de ele în scopuri electorale?

Și cum rămâne cu autoritatea statului? 
Pentru ca acbsta să fiă susținută nu se cere bre 
înainte de tbte ca guvernulă să-și păstreze auto 
ritatea sa propriă? Cum și-o va păstra însă, 
când adi târăsce pe țărani cu stbgulă roșu-gal- 
benă-vânătă la urnă , br mâne îi pedepsesce 
pentru că au jucată Călușerulă încinși cu brâne 
de aceleași colori?

Va recunbsce ori și ce omu nepreocupată, 
că printr’o asemenea purtare contradicătbre și prin 
aceea că o ordonanță neprecisată a ministrului 
să interpretbză și se aplică în fie-care comitată

altfelă, unii găsindă, că e oprită numai folosirea 
stbguriloră, alții aflându periculbse și brânele și 
alții chiar și nojițele dela opinci, va rectȘlbșce', 
dicemă, ori ce omă cu minte, că acbsta nu este 
modalitatea nemerită spre a face pe poporă să 
respecteze autoritatea statului.

Cu greu ne vine a crede, că d-lă Tisza n’a 
sâmțită înconvenientulă atitudine! sale în afa
cerea cu colorile. Dbr înzadară. Spiritele ce le-a 
deșteptată nu-i mai lasă timpă să se gândbscă. 
Molochulu șovinismului deslănțuită își pretinde 
(Jilnieă victimele sale. Foile maghiare țipă- ca 
din gura șbrpelui, că s’au sdruncinată temeliile 
statului pentru că țăranii din cutare comună au 
primită călări, după obiceiulă țării, pe vr’ună 
episcopă cu câte ună 'steguleță roșu-galbănă-vâ
nătă, său că Călușerii de colo și de colo au săl
tată voinicesce încinși cu brâne românesci.

Dbcă n’ar răspunde cu nimică la aceste stri
găte și țipete sălbatice d-lă Tisza ar fi în peri- 
culă să-și pbrdă popularitatea care-lă ține la gu
vernă. A răspunsă dbr și în afacerea coloriloră 
cu ordonanța, care opresce purtarea „insemneloră 
străine. “

E clară că intențiunea a fostă de a lovi în 
vechile datine ale poporului română. Șoviniștii 
din țâră au înțelesă intențiunea și btă că-i ve- 
demă acum confiscândă chiar și brânele tineri- 
loră români din Bistriță.

Ca să pbtă fi lovite, colorile nbstre au fostă 
declarate de „străine". ț)ece ani de dile d-lă 
Tisza nu le-a cunoscută de străine. Colegulă 
său Trefort când înainte cu câțiva ani a visitată 
ținutulă nostru a fostă acompaniată de doi că
lăreți români marțiali cu stbgulă roșu galbănu- 
vânătu, și nu scimă să se fi sâmțită că s’ar afla 
într’o țâră străină.

Sciea prea bine d-lă Tisza că nu suntă 
străine colorile acele, dbr ce era să facă ca să 
împlinbscă dorința șoviniștiloru și să le oprbscă ?

Escelența Sa ar fi putută să (Jică, cum a 
disă de curândă cornițele Bethlen, că Ardblulă 
nu mai esistă politicesce, că esista numai miseria 
ardelenbscă și acbsta nu mai este permisă a se 
glorifica cu colorile vechi ardelenesc!.

Ne putemă însă ușoră esplica de ce d-lă 
Tisza s’a ferită de a da lucrului adevăratulă său 
înțelesă oprindă purtarea coloriloră ardelenesc!. 
Mai întâiă trebuia să se aducă pentru acbsta o 
lege deosebită debrece art. de lege XXI din 1848 
nu se estinde și asupra Transilvaniei, apoi nu 
putea să-i convină ministrului de a pune la or
dinea dilei cestiunea transilvană prin ordonanța sa.

Dbr ceea ce a voită să evite ministrulu, 
facă acum cu prisosă fișpanii și solgăbirăii lui 
prin ac,usațiunile și prigonirile loră.

Acest? este, afară de sentințele condamna- 
tbre, cari producă atâta amărăciune în poporă, 
resultatulă desă memoratei ordonanțe a dom
nului Tisza.

(Ună articulă finală va urma.)

Pactul & austro-ungartt.
Se scie că guvernulă austriacă încunosciințase pe 

celă ungurescă despre modificările făcute de Reichsra- 
thulă austriacă în proiectulă de tarifă vamală. Acum 
a trimesă guvernulă ungurescă respunsulă său la Viena. 
Acestă răspunsă respinge orice tractare meritorică a 
obiectului și se mărginesce a constata, că guvernulă din 
Peșta își manține punctulă său de vedere principiară ca 
mai nainte; întru câtă însă guvernulă austriacă ară 
stărui să se facă tractări nouă, cei din Peșta dorescă ca 
consultările să încăpă în a doua jumătate a lunei Au
gustă.

După cum spune »P. Llovd«, cercurile dătătore de 
tonă din Pesta nu voesce guvernulă ungurescă să com
plice situațiunea guvernului austriacă. Cu tăte astea 
taxa vamală de 2 fl. pe petroleu, stabilită de cei din 
Viena, nu o pote primi. Der chiară dăcă ar fi să pri

mescă o taxă orecare, atunci ar face-o acăsta în schim- 
bulă unoră compensațianl potrivite. Astfelă stă aface
rea. Decă pactulă nu s’a încheiată pănă acum, de vină 
sunlu cei din Viena, dice făia de mai susă, și guver
nulă ungurescă n’are nici o causă d’° • 1
lui făcendă jertfe mari. Remăne si" 
nulă austriacă și să grăbăscă a in 
că elă e mai multă interesată în ca

Naționalitățile în Austro-
Cetimu în diarulO „Le Tem
Lupta naționalitățiloră continuă 

verse incidente și ia, mai cu semă în 1 
și Germanii se încolțescă d’aprope, o înt... 
Cu totă opunerea autoritățiloră, element 
ale poporațiunii se coaliseză sub diverse forme și 
să realiseze în parte împărțăla Boemiei între ceiv dou„ 
rase cari o locuescă, împărțelă care, după cum se scie, 
face parte din programa stângei înaintate din Parlamen- 
tulă din Viena.

Membrii germani din consiliulă de agricultură pen
tru Boemia, dându-și acum câtva timpu dimisiunile și 
guvernulă refusândă d’a despărți în două aceslă adu
nare, proprietarii funciari cei mari de limba germană au 
fundată o uniune centrală a asociațiuniloră agricole de 
naționalitatea loră, care să vegheze asupra intereseloră 
loră fără a cere stalului ajutore. Acăstă uniune dis 
pune deja de mijlbce tOrte mari și numără mulțl aderen^ 
Agricultorii cehi și germani au încetată în faptă d’a m._ 
avă aceeași administrațiune.

Lucrătorii germani din Praga au fundată la r&iP r 
dulă loră o asociațiune particulară, care număra acum 
duoi ani numai 43 membri, și care are astăzi 3200. 
Aceslă asociațiune organisâză esposițiuni industriale; 
cea din anulă acesta a fostă deschisă într’ună modă în
destulă de strălucită, deși autoritățile interdiseser^ co
mitetului d’a decora edificiulă în care se află, pentru 
cuvăntulă, că jumătate din drapelele ce erau să fiă în
trebuințate in scopulă acesta aveu vechile colori germane : 
roșu, negru și galbenă. Acum câteva (file, a mai oprită 
acăstă asociațiune d’a organisa orice solemnitate pentru 
inaugurarea, în gradina sa privată, a unei statue a împă
ratului Iosifă II, suveranulă liberală și germanofilă pentru 
care partida germană are ună adevărată cultă.

Aceste fapte, la cari trebue a mai adăoga și acti
vitatea asociațiunii școlare germane din Boemia, precum 
și ceremoniile făcute cu ocasiunea inaugurării statuei 
poetului Anastasiu Griinn, la Leybach, arată că partida 
germană se apără din tote puterile în contra Slaviloră, 
în întrăga monarchiă. Austria este încă departe d’a în
fățișa spectacolulă unirei ș’ală concordiei pe care îlă re
comandă devisa Habsburgiloră: »Viribus unitis“, atâtă 
în Cisleitania, câtă și in Transilvania, unde Ungurii nu 
potu se >maghiariseze“ nici pe Români, nici pe Sașii 
din Transilvania.

Politica Rusiei.
ț)iarului „Neue Freie Presse" i se comuni

că din Petersburgă următbrele:
Unele (jiare rusescl comentăză hotărîrea luată în 

modulă următoră :
Incorporarea Bosniei și Herțegovinei de cătră Au- 

stro-Ungaria nu mai pote fi pusă la îndoială, precum 
nu mai pote fi îndoiosă că Rusia se va mai încerca d’a 
împedica acăstă încorporare. De aceea cabinetulă din 
Petersburgă, pentru ca să nu mai întâmpine nici o re- 
sistență, s’a grăbită să înlăture o disposițiune din tratată 
care nu este de locă favorabilă Rusiei. Rusia și de 
acum înainte, fără să se gândăscă la resbelă, va căuta 
să se despăgubăscă, câtă numai îi va fi posibilă, pen
tru perderea influinței sale în Bulgaria și pentru anec- 
sarea provinciiloră ocupate de cătră Austro-Ungaria.

Memoriulu bosniaco-erțegovineanu.
(Fine.)

0 minune 1 Suntemă competenți a plăti impositele 
și nu suntemă competenți să cunoscemă pe funcționarii
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cei răi și să-i înlocuimă! Suntemă competenți a umplâ 
buzunarulă și stomachulă Austriei, și nu suntemă com
petență să ne promulgămă legi potrivite cu trebuințele 
și spiritulă provinciiloră nostre și cu cerințele secu
iului XIX!

Libertatea pressei, libertatea întruniriloră și de 
asociațiune suntă celă mai bunii lucru pentru desvol- 
tarea intelectuală a poporului; sâu pentru a dice mai 
bine, acestea suntă arterele civilisațiunei. Aceea ce ochii 
suntă la omă, libertatea pressei e pentru ună poporă. 
Acâstă lumină sacră a libertăței spiritului umană, nu 
numai că a fostă depărtată din Bosnia și Herțegovina de 
cătră Austria, dâr ea a fostă stinsă cu desăvârșire, pe 
când, după cum se scie de tâtă lumea, ocupațiunea des
potică a Rusiei a adusă și lăsată în Bulgaria și în Ru- 
melia orientală libertatea pressei, a întruniriloră și a aso- 
ciațiunei.

Statistica este o sciință forte importantă. Ea ne 
spune, că în anulă 1882 și 1883 se aflau 995,000 de 
locuitori în Rumelia orientală și că în anii aceștia au 
numărată șcâle primare pentru băețl, și 8 pentru 

reale pentru JȘbăețî și două pentru 
primare au avută 4350 de elevi.

. fostă în regatulă Croato-Slavoniană 
;i au avută 9 gimnasii, o șcâlă reală, 

asie reale etc. etc. și în tâte aceste 
ievi. Se scie, că Rumelia orientală este 

ată, de câtva timpă, de elevi și ofi
cia și Slavonia acâstă nobilă încercare 
eleviloră și oficeriloră austriac!, 

comparațiunl nu tindemă a lăuda re- 
1 ală Rusiei și nici nu dorimă ca să 

.cvuiindă justiția Coranului turcescă. Rămână 
în pacea uitărei adânci. Voimă numai să de- 

monstrămă, că libertatea dată de Austro-Ungaria e mai 
rea decâtă sclăvia turcăscă și că Austria cu organisa- 
țiunea sa biurocratică și aristocratică, cu intrigile ie- 
suițiloră și spioniloră săi, nu e dămnă a organisa, a li
bera său a face să prospere poporele din Orienta, care 
aspiră la democrațiă și luptă pentru progresă.

Ore acâstă putere pâte ea libera pe cineva și să-lă 
facă să prospere, când chiar statistica ei ne arată, că 
în 1870 a avută 6119 cașuri de esecuțiunl silite pentru 
a incassa dările și în 1881 a avută 12,455 cașuri ase- 

eni, prin mijloculă cărora a făcută să intre cu forța 
in ajutorulă gendarmiloră și ală baioneteloră tocmai 

-(,230,000 fl. în casa statului? Totă statisticulă Alfred 
oceni jun. ne spune, că în 1873 au fostă în Austria 
184,754 săraci, cari au trăită din mila publică și în 
1882 aceslă numără a crescută la cifra de 242,890. 
In 1877 ea a avută 378,744 condamnați și în 1881 
acestă numără a atinsă cifra de 437,720. Admirabilă 
progresă 1

Ințeleptă și dreptă e a se numi și manținâ prin 
forță ună falită în calitate de tutore ală unui poporă tî- 
nără și plină de energiă? Raționabilă este a se încre
dința liberarea și organisarea unui poporă, unei țări, său 
unui stată, care șl-a petrecută timpulă recompensândă 
pe iesuițl, urgisiți de totă lumea, distrugândă alte națiuni 
Iuându-Ie pământurile? Archivele militare spună acâsta, 

afirmândă, că în timpulă acestoră 378 ani din urmă, 
Austria a avută 6889 de răsbâie cu diferite popâre și cu 
vecinii ei;

Ni se va dice, că multe din aceste măsuri se iau 
și la alte popâre civilisate. E nedemnă însă de sciința 
și desvoltarea istoriei a da unei națiuni,. de curândă e- 
mancipate, organisățiunea unui stată aristocratică și biu
rocratică în culmea decădinței și mai cu sâmă o orga- 
nisațiune ca bea a imperiului austriacă.

Memoriulă face apelă la puteri, ca să scape Bos
nia și Herțegovina de ocupațiunea austriacă, devenindă 
aceste provincii împreună cu departamentulă Novi-Buzar 
ună stată autonomă și liberă, cum era Rumelia orien
tală. Apoi continuă:

Toți aceia, cari au luată parte la insurecțiunea din 
75 au câștigată câte ceva, și încă și acei cari n’au luată 
parte au obținută beneficii. Și noi, cari amă fostă in
stigatorii și întâii a face acâstă insurecțiune, cari amă 
adusă resbelulă din 1877, nu numai că n’amă profitată 
de nimică, dâr ni s’a impusă și ocupațiunea omorîtâreși 
iesuitică a Austriei; și astfelă amă devenită podulă pe 
d’asupra căruia Austria speră a se întinde pănă la Sa- 
lonică pentru a face fericirea frațiloră noșiri Sârbi, Bul
gari, Greci, AlbanesI și Coțo-vlahi (români) cu carneficii, 
iesuiții și esploatatorii săi.

Dâcă în ală 19-lea secolă vocea dreptății și a li
bertății mai e încă stimată, dâcă cineva voiesce ca la 
noi să domnescă pacea și ca poporulă să progreseze, 
trebue a se asculta atunci drâpta nostră rugăciune și a 
ni se da sprijinulă. Mai târziu, sub ună regimă au
tonomă, poporulă va hotărî, printr’ună plebiscită, pănă 
la ce punctă trebue să fiă unită Bosnia și Herțegovina. 
Propunemă acâsta, pentrucă înțelegemă neplăcuta nou
tate că Austria voiesce, coste ori câtă ară costa, să 
anecseze Bosnia și Herțegovina și astfelă precum amă spus’o 
să’șl deschidă calea la Salonică.

Dâcă s’ar face acestă plebiscită acum, după cum 
este vorba, acestă plebiscită nu va avea un resultată 
favorabilă pentru poporă pe câtă timpă va fi con
dusă de Austria cu gendarmii, soldații, călăii, spionii 
iesuiții și funcționarii săi. Aceste legiuni de âmenl plă
tiți de Austria voră înșela pe poporă și’lă voră aduce să 
voteze în profitulă loră. Poporulă nostru s’ar uni mai 
ușoră cu Turcii decâtă cu Austria, căci dâcă Turcia 
este brutală și necivilisată, ea nu e atâtă de falșe, atâtă 
de nedrâptă și atâtă de infectată de veninulă biurocra
tică ca Austria.

Odată d-lă Gladstone a disă, că în nici o parte a 
globului, pe care trăimă, Austria n’a fostă în stare să 
facă vr’ună bine

Memoriulă încheia apelândă încă odată la puteri, 
că să intervină pentru Bosnia și Herțegovina, făcândă ună 
sacrificiu pentru causa dreptății și libertății, a progresu
lui și civilisațiunei, a păcii generale și solidarității in
ternaționale.

SOIRILE DILELo
Diarulă maghiară guvernamentală »Pâcs“ scrie, că 

locotenentulă în reservă Herbert, care actualminfe este 

subnotarulă orașului Pâcs, audindă că cu ocasiunea de- 
monslrațieloră contra lui lansky, ună altă ofițeră în ac
tivitate, locotenentulă Christen, din regimentulă 52, a 
înjurată pe Maghiari, în semnă de răsbunare, s’a espri- 
mată în presența acestuia cu privire la ofițerii din ar
mata comună, că: »ună oficeră ca acela, care trăesce 
aici și insultă pe Maghiari, ar trebui alungată cu biciulă 
afară din țâră." Pentru aceste vorbe Christen l’a acu- 
sată pe Herbert la comanda militară; acesta însă n’a 
voită să se presinte la judecată, și a negată competința 
forului militară sub pretestă, că astfelă de cause se 
țină de legea civilă. Urmarea a fostă, că Herbert fu 
ștersă din lista oficeriloră. In incidentulă acesta pri- 
vescă diarele ungurescl ună mare «scandală militară." 
— Incepă a se ivi floricelele demonstrațiuniloră din 
Peșta.

—x—
La petrecerea de vâră, arangiată de studenții uni

versitari din- Aradu, n’a luată parte nici ună singură 
ofițeră. Casulă acesta, neobiclnuită pănă acum, a fă
cut mare impresiune asupra Maghiariloră. Causa se dice, că 
ar fi demonstrațiile contra lui Jansky, la cari și studenții 
universitari au luată parte.

—X—
Din causă că în biserica rom. cat. din AradA este 

obiceiulă de a se țină în fiăcare Duminecă și sărbătore 
predicele urmate după săvârșirea serviciului divină în 
limba germană, și totă în limba germană se cânta și 
psalmii obiclnuițl la vecerniă, advocatulă Arkay Kalman, 
care este totodată și deputatulă orașului, a propusă cor- 
porațiunei orășenesc!, ca sâ provâce episcopia din Timi- 
șâra, ca esclusivă numai în limba ungurescă sâ se ese- 
cute cântările și cuvântările sacre din biserică. Vestea 
acâsta o anunță fiarele ungurescl sub titlulă „maghia- 
risarea Aradului." — Noi dicemă: cu ună fiasco mai 
multă în analele maghiarisării!

—x—
Esamenele de cualificațiune învățătoresci ale învă- 

țătoriloră români gr. or. din Transilvania s’au începută 
Marți în 1/13 a 1. c. în Sibiiu. Numârulă celoră ce au 
concurată și s’au presentatu în âstă ană la acestă esa- 
menă este mai mare, ca în oricare ană de pănă acum, 
fiindă de 142. M'arțI a fostă esamenulă scripturistică. 
Tema română a fostă: .Cum trebue sâ fie învățătorulă 
bună? (însușirile lui).« Din limba maghiară s’a dată 
temă liberă de concept 0 în unguresce. Mercur! s’a în
cepută esamenulă orală, spune /i’elegrafulă Română."

—x—
Ministrulu de interne ungurescă a interdisă debi- 

tulă poștală pentru teritoriulă coronei unguresci (jiarului 
italiană, „L’Eco dell’ Alpe Giulia, ce apare în Milană, 
sub pretestă că ar profesa principii irredentiste.

—x -
Cetimă în „Telegrafulă :» O noutate frumâsă. Dom- 

nulă N. SlivicI, unulă din comercianții de frunte giur- 
giuveni, a instalată în comuna Stoenesci, 10 chilometri 
depărtare de orașulă Baracală, o fabrică de cherestea 
cu aburi, care se aprovisionâză cu lemne brute de bradă 
din munții Vâlcei șî pe cari le cobâră prin plute pe apa 
Oltului pănă la fabrică. Ecă încă o fabrică română

FOILETONU.

Balade poporale române.
Din giurulu Năsâudului.

Adunate de Iuliu Bugnarlu.
I. 

Nevestenca.

A făcută mama făcută
Ună pruncuță de sîră mai mică; 
Vineri sâra l’a făcută, 
Sâmbătă l’a botezată, 
Duminecă l’a ’nsurată,
Luni la 6ste l’a plecată, 
Și atunci așa ’mî elicea:
— „Măiculițo, dulcea mea, 
Ține-mi nevâsta frumâsă
Cu ce ai mai scumpă în casă: 
Totă cu turte și cu vină, 
Dâră șâde pănă vinăU 
Maicăsa-i făgăduea, 
Păn’ ce ’n codru s’afunda, 
Apoi acasă ’ntornă 
Și din gură cuvântă:
— „Vino tu noră cu mine 
Sâ ’ți arâtă chiliile;
Sâ vecjl, ce-i în dânsele, 
Că io mâ temă c’oiu muri, 
Slugile te-oră celui!»

* *

*) Cosciugu.

*
Nevestânca o ascultă 
Și sâcră sa o băgă 
Inlr’o cas’ afurisită
De optă ani necurățită, 
De sâre nestrăbătută 
Și de focă neîncălcjită.
Ea acolo suspina, 
Lui Dumnedeu sâ ruga:
— »Poruncesce, Domne sfinte, 
Dâmne sfinte și părinte, 

Sâ se ’mpace împâratulă 
Și âr sâ ’mî vină bărbatulă ; 
Căci acuma m’am urită
De cânteculă brâsceloră, 
De șiuerulă șerpiloră, 
De râcâla pietriloră 1»* *•
Nici anulă că nu trecea 
Și bărbatulă îi venea, 
Dâr nevâsta nu ’șl găsea 
Și din graiu așa (jicea:
— »Măiculițo, dulcea mea, 
Unde ’mî este nevasta?
Ori nu i-ai dată ce-am disă eu, 
De m’a urîtă așa râu?«
— «Dragulă mamii, fiu dorită. 
Nevasta ta a murită,
Când tu de acas-ai pornită, 
Și numai de dorulă tâu 
Am băgat’o ’n coperșeu!**)
— „Măiculițo, dulcea mea, 
Vină arată’ml tu grâpa, 
Ca sâ ’mî stîmpâră inima; 
Vină arată-mi mormântulă, 
Ca sâ ’mî slîmpâră sufletulă 1“ 
Maică-sa îlă amăgia
Și din graiu așa dficea :
— «Dragulă mamii, fin dorită, 
Grâpa e greu de găsită,
Că de când ea a murită 
Erbă verde-a râsărită ȘM
Și grâpa s’a păjiștită, 
Și de când o-am îngropată, 
Grâpa i s’a așezată, 
Nu-i nădejde de aflată/

*
Elă afară că ’mî eșea 
Și p’acolo se plimba 
Și-i audea gurița,

Cum plângea, se dăolia, 
Lui Dumnecjeu se ruga:
— „Poruncesce, Domne sfinte, 
Dâmne sfinte și părinte,
Sâ se ’mpace împâratulă 
Și âr sâ ’mî vină bărbatulă ; 
Căci acuma m’am urîtă 
De cânteculă brâsceloră, 
De șuerulă șerpiloră, 
De râcâla pietriloră /*

* •* 
Elă în casă se băgă, 
Cătră mă-sa cuvântă:
— .Dă-mî, măicuțo, cheile 
Sâ descuiu chiliile,
Sâ vâdă, ce-i în dânsele? 
Că tu ai făcută așa
De ml-al închisă nevasta!»
— .Dragulă mamii ți le-așă da, 
Dâr m’am dusă pănă la rîu, 
Cheile ml-au fostă la brâu
Și le-am scăpătată în rîu.

* «*
Elă âmenl că șl-a năimită 
Și rîulă mi l’au stîrpită, 
Dâr cheile n’au găsită.

# O*
Vâdendă, că mă-sa mințeșee 
Și cheile nu găseșce,
Acasă s’a înturnată, 
P’ună cală roibă a 'ncălecată
Și la faură s’a cărată.
— «Faură, faură meșteră mare, 
Scâte-mâ din supărare,
Și ’mi gată cheițele, 
Că-țl dau bani cu cupele;
Că ia! mama ce-a lucrată, 
De când la âste-am plecată : 
Ml-a închisă nevâsta mea
In chilia d’a noua!"

* •♦

Nici cuvântulă nu ’șl sfirșea, 
Faurulă chei îi gătia, 
Și apoi acasă ’ntorcea, 
Ușile le descuia, 
Și ’ntr’o cas’afurisită, 
De optă ani necurățită, 
De sâre nestrăbătută 
Și de focă neîncăldită, 
Șl-a găsită nevâsta sa 
Uscată, ca iedera, 
Și slabă, ca mușcele 
Colea primăverile. 
Elă în brațe o-a luată 
Și în casă o-a băgată 
Și totă mestecată i-a dată ; 
Și numai că trimetea : 
Șâpte cărți 
In șâpte părți, 
Ca sâ scie împâratulă 
Patima, ce-a pătimită 
Și mă-sa ce-a isprăvită.

« *
*

Multă vreme nu trecea 
Și toți domnii se strîngea 
Și legile le făcea: 
Cum pe mă-sa s’c omâre ? 
Sâ o ’mpușee ori s’o lege? 
Ori in temniță s’o bage? 
Dâr nevasta, îngeră blândă, 
țlise cu ală sâu cuvântă:

— «Domniloră, »
Cinstițiloră,

Și cinstiți de Dumnezeu 
Și voiu mai cinsti și eu, 
De ’mpușcată n’o împușcațl, 
In temniță n’o băgați, 
Mârgă ’n lume și sâ țiă, 
Mie sâcră sâ nu ’mî fiă; 
Mârgă ’n lume și trăâscă, 
Mie sâ nu’ml poruncâscă!»
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care va aduce multă înlesnire cumpără', oriloră de che
restea și multă serviciu țârei prin sporulă său!

—x—
Petrecere socială cu clanță se va aranja în f'avo- 

rulă „ Associațiunei transilvane pentru literatura și cul
tura poporului română“ și a scâlei române gr. cat. din 
Oiachi-Gârbeu la 1 Augustă st. n. 1886 în Ciachi-Gâr- 
bău, cu ocasiunea adunării generale anuală a Despărță
mântului XII (Deeșiu) a Associațiunei transilvane, ce seva 
ține acolo. Prețulă de Intrare: pentru familiă 1 fl., pentru 
singuratici 40 cr. Suprasolviri se voră primi cu mulță- 
mită și se voră chita prin 4>are- Ue cuartire îndestu- 
litâre s’a îngriji comitetulă, er de viptuale au a se în
griji respectivele p. t. familii.

—x—
Emigrarea Evreiloră la America continuă în fie

care Marți și Vineri; Marți dirninăța au plecată din Iași 
vre-o 80, er Marți sera vre-o 40, dice „Liberalulă».

—x—
«Românulă» află, că d. Alecu Jora a avută la se

cera rapiței ună numără de vr’o 40 Evrei, și că ar fi 
fostă fărte mulțămită de purtarea loră. Asemenea și d. 
Lupu Bogdană a angajată pentru morișcă vr’o 24 și 
este dispusă a angaja ună numără mai mare pentru se
ceră. Săraca nevoiă.... cum deștâptă pe omă!

„ Daco-românisinti“
Sub titlulă acesta „mai mulți Maghiari din Som- 

cuta“ publică ună înverșunată protestă contra coloriloră 
românescl, în care se dice, că cu ocasiunea șânțirei bi- 
sericei românescl din Pribecfalău, ce s’a săvârșită la 11 
Iulie a. c. episcopulă română ală Gherlei Ioană Szabo, 
care încă a luată parte la acea festivitate, la reîntorcere 
fu petrecută pănă la Șomcuta mare de o câtă de că
lăreți, cari purtau stindarde în colorile românescl roșiu- 
vânătă.

„Așa se vede — dică scriitorii acestui protestă—■ 
că arangiatorii festivității n’au prea băgată în sâmă aver- 
tismentulă subjudelui cercuală Ioană Belbe și ale solgă- 
birăului Paulă Dragoșă, ca să se păzâscă de ori ce de
monstrații contra statului, pentrucă acestea ar pută se 
fiă supârăciâse nu' numai pentru Teleki-esci, cari încă 
au fostă de față, dâr ar fi fatale chiar și pentru ei înșiș», 
pentru arangiatorii festivității.

In mănia tuturoră acestoră amenințări, nu s’a pu
tută vede nici măcară ună singură tricoloră ungurescă, 
ci numai colorile loră roșu și vânătă, adecă numai stin
darde naționale românescl,*)  ceea ce a produsă mare 
neplăcere între locuitorii maghiari. — Noi, cari tocmai 
din acestă motivă n’amă luată parte la conductulă so 
lemnă, îninteresulă statului ungurescă protestămă cu seri- 
ositate în contra acestei întrebuințări demonstrative a 
stindardeloră străine românescl , și nu pregetămă cu 
acestă ocasiune a recomanda Șomcuța mare, acestă mică 
BucurescI, atențiunei cercuriloră competente și buniloră 
patrioți*.  —Protestulă s’a trimisă spre publicare deodată 
la două diare: «Ellenzek*  și „Nagybanya âs Videke‘" 

*) întârziată din causa lipsei de spațiu. — Red.

Reteagă, 1/13 Iuliu 1886. 
(Âmblarea vremei. Tărgulu Reteăgului. Siguranța publică în co- 

mitatulti SolnocO-Dobeca. țtiarele române).
Cu tdte ploile, cari pară ași fi pusă în gândă să 

nu ne mai slăbâscă, pe aci ămenii suntă cea mai mare 
parte gata cu săpatulă cucuruzului; seceratulă a înce
pută , holdele suntă bunișâre, âr cucuruzele promită 
multă.

Eri s’a finită târgulă celă mare aci, numită târgulă 
Sân-Petriului. Pre lângă tâtă vremea schimbăciosă și 
puțină favoritâre târgariloră, pe lângă tâte că țerenii noș
tri suntă atâtă de ocupați cu lucrarea pământului, târ
gulă fu bine frecventată. S’au făcută peste 1,200 țidule 
de vite. Cu tdte aceste târgulă din ăsta ană fu forte 
slabă pe lângă cele din anii trecu ți; mai acu-șă 10—15 
ani erau la târgulă acesta câte 30 și mai multe cară cu 
lână și cașă de pe Câmpiă. Acum ? abia 4 cară cu ast- 
felă de negoță; semnă că și Câmpenii noștri au sărăcită, 
nu mai potă ține oi ca mai înainte.

Dealtmintrelea pe aci se renteză să fiă omulă «domn", 
căci ca domnă are multe și nețermurite drepturi. De e- 
semplu : In comuna vecină Giurgescl este ună notară de 
cercă, Weintraub Rudolf, și e atâtă de desteră în con 
ducerea oficiului său, încâtă e în stare să schilăvâscă 
Omeni, fără de a i ss atinge ună pără din capă pentru 
îndrăsnâlă. Elă se puse mai astă ernă și bătu pe ante- 
cesorele său Teodoră Popă pănă-lă duseră cu lepedeulă 
acasă, și de acolo în spitală, unde numai în 2 luni îlă 
putură face capabilă de a se mișca pe piciârele propri, 
rămânândă de o mână schilavă pe viâță. Și credeți că 
eroulă notară, tăiată împrejură și strănepotă lui Chore, 
Dathan și Aviron, doră ar fi deținută în vre-o temniță, 
ori casă de smintiți, ca să nu mai aibă gusfulă de a schi-

♦) Roșu-venetfl suntă colorile săsesc!. Maghiarii din Șom
cuta protestâză contra unoră colori pe cari nici nu le cunoscă.

lăvi Omeni? Feresce Dăm ne! Elă e notară după tâte 
regulele consiituțiunei, umblă liberă, și numai dela elă 
depinde: să mai schilăvescă pe cineva ori ba? Am în- 
țelesă că judecata le umblă și că elă ar voi să plătâscă 
lui Teodoră Popă bani, ca să șl retragă pîra. Lumea 
e forte cnriosă să scie, ce se va mai alege și din 
una ca acesta ?■

Dâr își stâmpără încâtva curiositatea, după ce scie 
ună lucru nu mai puțină interesantă; ună lăcuitoră din 
Reteagă Pista, a împușcată din chiară senină pe Ionu 
Danciu, totă din Reteagă, fără de a fi avută barem! celă 
mai mică motivă. E dreptă că Ioană Danciu nu a mu 
rită de pușcătură, mulțămită naturei sale tari și medi- 
ciloră spitalului din Deșiu, der a avută să sufere dureri 
mari și să plătâscă spesele spitalului, medicinei și doc- 
toriloră; âr pușcașulă Pișta? elă mai pole pușca și în 
alți Români că nu a suferită chiară nimică, nici în- 
chisâre, nici pedepsă bănâscă: Apoi nu e de trăită 
pe aci?

De altcum, ce să dicemă, nu trebue să ne mirămă 
de unele ca acestea, că trăimă numai în anulă domnului 
1886, când pentru inteligința de pe aici încă nu e in
ventată arta lui Guttenberg, celă puțină la diarele ro
mâne pe aci nu e aplicată, și de e inventată, aceea o 
sciu mai numai din „Magyar Allam», ce se dă pe in- 
tențiunl neintenționate. N’ai vedâ foi românescl să 
dai brânză de iepure, căci, să vedeți d -vâstră, bagsâmă 
gazetarii români nu le dau pe ciuperci, âr bani nu se 
îndură domnii inteligență să dea, căci au ce face cu ei, 
și dor nu-i voră mai da și pe gazetari. Nici că li se 
păte pretinde, că totă nu ară afla ei acolo ce află în 
»Magyar Allam“, și în șcâlele cele multe prin cari au 
trecută au învățată ei mai multă dâră de câtă ar pute 
învăța din ună bietă 4'avii românescă — așa cetescă 
din stele

Foi ori foițe românesc! au pe aci numai inteli- 
ginții cu mai puțină învățătură, âr cei ce potă căpăta 
„Magyar Allam«-ulă pe intențiuni se țină de elă cu tote 
puterile. Apoi nu progresămă? Câți abonați aveți pe 
aici? că alte foi românesc! nu suntă decâtă a unui das- 
cală și „Gazeta Transilvaniei» vine la ună preotă; mai 
dubitâză lumea că progresămă? I. P. R.

B.-Comloșiu, în Iuniu 1886.*)
Concertă. Călătorindă în Bănată, fuseiu norocosă 

de a ajunge în comuna Bănată-Gomloșiu tocmai în diua 
sânteloră Rusalii, în care di împreună cu familia mea 
asistam la sânta liturghia pontificală de zelosulă preotă 
George Bălană și ascultaiu cu deplină plăcere cântă
rile cele dulci bisericeșci ale ritului nostru română, ese- 
cutace de corulă plugariloră din Bănată-Comloșiu sub 
conducerea bravului învățătoră Iuliu Vuia, care deși nu
mai de vr’o 4 luni înființată, totuși prin strădania d-lui 
învățătoră Iuliu Vuia a făcută ună sporă prea îndes- 
tulătoră.

Am asistată apoi la Concertulă plugariloră ro
mâni din B.-Comloșiu, ca să-mi mai astâmpă 'ă și eu 
dorulă de cântece și declamațiunl române, deârece tim- 
pulă acesta vitregă m’a aruncată într’ună locă, unde nu 
aucjimă dulcile cântece române.

Concertulă a avută următorulă programă: 1. Hum- 
pelă »Qiua triumfală" cuartetă, de corulă plugariloră. 2. 
«Simțământă,» solo, de d-șora I. Iancoviciu. 3. I. Ian- 
covescu „Trecerea Dunării,» poesiă declam, de V. Stan- 
ciu. 4. Bosca I. „Cată frunda," solo, de d-na E. Vuia.
5. Brendus: „Cu doră," cuartetă, de corulă plugariloră.
6. ,Adio la Carpați,» solo. 7. I. Popfiu, «Ștefană celă 
mare și mama lui,*  poesiă declamată de d-șora I. Ian- 
covieiu. 8. C. Porumbescu «Hora Sinaii,» cuartetă. 9. 
,lncă odată*,  solo, de d-na E. Vuia 10. I. Grozescu, 
«Floria lui Petacă," poesiă declam, de V. Cumpănașă. 
11. I. Braleană, „Domnulă Tudoră," solo, de I. Popeseu. 
12’ „Marșulă armatei române", cuartetă.

Sala era plină și îndesată de publică, încâtă nu
mai încăpea, inteligința și plugarii ședeau la olaltă, vâ- 
durămă întreaga inteligință germană din B. Comloșiu; in
teligința română din B. Comloșiu a luată tâtă parte la 
concertă afară de unulă — nu-lă amintescă — durere 
că și aicea cum mi s’a spusă sa’u încuibată intrigile, 
pentru că în comuna B. Comloșiu suntă Români de 
ambele confesiuni. Ore conducătorii acestui poporă fru- 
mosă, curată și inteligentă din B. Comloșiu nu sciu că 
nu trebue să facă osebire între Românii gr. cat. și gr. 
orientali, pentru că numai uniți putemă să ne apărămă 
contra asupritoriloră ?

Pe galeria salei nu mai încăpeau plugarii români, 
de mulți ce veniseră

Acâsta dovedesce o viă interesare, care face ondre 
Româniloră din Comloșiu, dâră și conducătorului loră, 
d-lă învățătoră Iuh'u Vuia, care prin zelulă lui celă neo
bosită a putută face atâta progresă între poporulă plu- 
gară din B. Comloșiu. La esecutarea programei d-na 
E. Vuia și d-șâra I. Iancoviciu au secerată cu plăcuta 

loră voce aplause sgomotâse și repetate. Asemenea s’a 
destinsă ca solistă și tînărulă plugară I. Popeseu, âră în 
declamația d-lă învățătoră V. Stanciu și plugarulu V. 
Cumpănașă. In fine trebue să amintescă că corulă mixtă 
de vr’o 60 de persdne, sub conducerea d-lui învățătoră 
I. Vuia, nu a lăsată nimică de dorită.

După concertă a începută petrecerea de danță și 
celă dintâiu jocă a fostă „Ardelena», la care să fi vădută 
cum sălta plugarulă cu D-șârele! Vestmintele române 
încă n’au lipsită. D-na E. Vuia, învățătorâsa, și d-na I. 
Suciu, notărășiță, au fostă în costume românesci de Mun
tenia.

In fine pe la 2 ore după medulă nopții zelosulă 
și bine meritatulă preotă d-lă Georgiu Bălană de pe 
bină, ținu o cuvântare forte mădudsă și acomodată, în 
care încuragiâ pe plugarii din B. Comloșiu. înainte cu 
Dumnedeu- pe cărarea culturei 1 Petrecerea a durată 
pănă pe la 5 dre diminâța.

Venitulă a fostă de 150 fl.
Ardelânulă din Săcalaia.

Convocare.
Reuniunea înv. gr. cat. din A-Dnatulă părțiloră Săt

mărene apart. diecesei Oradane îșî va ținea adunarea 
generală anuală în 12 Aug. n. a. c. la 10 ore din di în 
comuna Madarâsz la carea p. t. membri ai' reuniu- 
nei și toți amicii de scdlă și cultură poporală prin acâsta 
cu tâtă onârea să invită.

Programa ședinței: 1. Celebrarea cultului divină.
2. Deschiderea ședinței. 3. Raportulă comitetului. 4. Con- 
scrierea membriloră noi. 5. Complinirea biuroului și a 
comitetului. 6. Alegerea comisiuniloră diverse. 7. Ce
tirea disertațiuniloră înaintate la presidiu. 8. Propuneri 
practice. 9. Statorirea numărului adunăriloră cercualî. 
10. Incassarea taxeloră dela- mombrii vechi și noi și a 
altoră oferte benevole. 11. Defigerea locului și a tim
pului adunărei generale viilâre. 12. Propuneri diverse 
referitâre la înaintarea scopului reuniune,.

Din ședința comitetului centrală, ținută la 10 Maiă 
1886 în Comuna Pomi (Remete Mezo.)

Tir ea mu, 14 Iuliu 1866..
Ioană Szilagy, v.-președinte.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

PESTA, 17 Iuliu. — F6ia ordinațiunilo 
armatei publică ună prd înaltă autografă căt 
Edelsheim Gryulay, a cărui primire în pensiune 
donându-se, i se conferă marea cruce a „G. 
nului Leopold“ esprimându-i-se deplina mulț; 
mire. Inspectoră generală ală cavaleriei Pf 
jacsevich e numită comandantă ală Budapeștei, 
prințulă Croy inspectorulă generală ală cavale
riei, generalulă Iansky e numită comandantă ală di- 
visiunei 10 cu reședința în Iosefstadt din Boemia.

DIVERSE.
0 istoria mișcătore. — Ună ofițeră ală asistenței 

publice din Parisă primi acum câteva dile o scrisâre 
astfelă concepută: „Domnule, mă numescă X... și locuescă 
în strada... Nr... Aparțină unei familii onorabile. Am 
avută avere, dâr am perdut’o în negoță. Soția și copii 
mei moră de fâme; n’am putută găsi de lucru nicăieri 
și suntă cu totulă lipsită de mijlâce. Suntă aprdpe 
patru-decl și optă de ore de când n’am mâncată nimică. 
Sigură că soția și copiii mei, când eu nu voiă mai fi, 
voră fi mai fericiți de cât dâcă ași rămânea lângă dânșii, 
mă ducă să mă omoră.» Funcționarulă alergă imediată la 
adresa arătată și găsi o familiă în lacrimi: «Bărbatulă meu 
nu s’a mai întorsă de eri, dise d-na X ; mă temă de vr’o 
nenorocire." A trebuită să i se facă cunoscută tristulă 
adevără; să luară apoi măsuri pentru a se veni în aju- 
torulă nenorocițiloră. Faptulă acesta, fiindă cunoscută 
de câți-va studenți, aceștia organisară o colectă, care 
produsese ună bună resultată. Peste vr’o două Zile după 
aceea, corpulă d-lui X... a fostă găsită în Sena.

“Azienda» societate austro-franceză de asigurare 
contra dauneloră elementare și nenorociriloră. In adu
narea generală III a acestei societăți, ce sau ținută la 
12 1. c. sub pre^edința Inălțimei Sale prințului Calixt 
Poninki s’au cetită de cătră directorulă, d-nă Denis Sien- 
kiewicz, darea de samă pro 1885. Din aceea reese, că 
veniturile premieloră pentru asigurările contra incediului 
suntă fl. 2.491,205, pentru asigurări în contra grindinei 
fl. 593,554, pentru asigurări de transporturi fl. 407,995. 
— Venitulă totală cu adausulă reserveloră a fostă de 
4.573,364 — față cu acestea stau cheltueli pentru des
păgubiri, contra asigurări etc„ în ramura incendiului fl. 
2.412,777, asigurare contra grindinei fl. 565, 498, asi
gurare de transporturi fl. 262.566. Cu încheerea anului 
reservele totale, abstragendă de capitalulu acțiiloru, au 
fostă de fl. 1.252,088. — Câștigulă curată a fostă de 
fl. 179,647. — Și s’a decisă de cătră adunarea gene
rală după dotările reserveloră speciale cu fl. 45,000, îm
părțirea unei dividende de 8%.

Rectificare.—In nr. de ieri, la articululă de fondă, 
șirulă 23 dela începută, în locă de: ei se dau pe față..., 
sâ se cetâscă: ci se dau pe față...

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



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 150.

Oursulu la bursa de Viena
din 16 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.65 
Imprumutulii căiloră ferate

ungare....................... 154 65
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.83

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 11975 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vină ung........................ 100.—
Imprumutulii cu premiu 

ung................................... 122.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.30 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.95
Renta de aură austr. . . 118 90 
Losurile din 1860 . . . 141 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 284.25
Act. băncel de credită austr. 277.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa de Bucurescl.
Cota oficială dela 2 Iulie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93Va 94—
Renta rom. amort. (5%) • 96’/t 97 V*

> convert. (6%) • 87x/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . • 102— 102’/4

» >> >> (5°/o) . 85’/* 861/4
» » urban (7°/0) . 4 98’/4 991/*
> > -(6o/0) . 90Va 91—
* > (5°/o) . 4 82— 821/,

Banca națională a României 500 Lei 1004 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 264

< > » Națională 210 220
Aurii contra bilete de bancă 15.10 15.25
Bancnote austria ce contra aurii. 2.02— 2.03

„AZIENDA \ dstr.-franz. 'Elementar- und Unfall-Versicherungs-Gesellschaft.
Activa. Vermoffcnv-Utlami nro isss. Passiva

J frt kr
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10 
11 
12

Nicliteiugefordei'te 60% <les Ac.tiencapitals . 
Baarseliaft Lei der Centrale..............................

„ „ den Filialeu und in den Post-
Sparcnssen ...........................................................

Staule- und Wertlipapioro..................................
Rcalitiiten der Gcsclischal't.............................
Deponiite Cautionen............................................
Wechscl im Porlofcuille*) ..................................
Disponible Gul.lmbcn im Conto:Corrente Lei

Banken und in der l’o tsparcas«a . . . . 
Fordcrungon bei Versiclier. Ge cllscliaften . 
Ausstaude bei den lteprasentanzen . . . . 
Diverse Dobitoren.................................................
Mobilar....................................................................

II

SB

frt
1,440.000

9
10
11
12
13

Actiencapital..........................................................
Agioreserve des Actiencapitals.........................
Pramien-Reservo abzuglich RuckverBiclierung 

und frci von joilor Belastung.........................
Scltaden-Keservo abziiglicli dos Ant.hoiles der

Riickvcrsicherer.................................................
Ilypotliekarscliuld............................................  .
Deponirto Cautionen............................................
Forderungen der Versielior.-Gesollschaften . 
Creditoren im Conto-Corrente . . . 
Pensionsfond der Beamten .... 
Stouer-Reserve ........................................
Gewinnst-lieservefond.........................
Speciol-Reserve.......................................
Gewinn aus dem Reclinungsjahre . ,

frt kr

I

744,793

334.877

27

62

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Iulie st. n. 1886

Bancnote românesci .... Cump. 8.62 Vend. 8.64

Argint românesc................. 8.55 > • 8.60

Napoleon-d’orl..................... » 9.97 > 10.—

Lire turcesc!......................... > 11.27 > 11.30

Imperiali . .......................... > 10.26 • 10.29

Galbeni.................................. > 5.88 > 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» , > 100.— » 101.—

Ruble Rusesc!..................... 122.— » 123.—

Discontulfi ... » 7—10 °/0 pe anti.

1.079,670
13,442 
2,0001 

114,267 
273,280

8,294
20,000
39,453
40,000

179,917

frt
2,400,000

229,440

4

Anmorkung: Der in kiinftigon Jahreu fiillig werdcnde Pl'amienscliein-Tiestand belănft sicii auf ii. 2.654,566.18 
Gcpriift und mit den Biicliern iiberein-timmend befnndeu: i Ferdlnand Hartwlg m. p,

E. Boisson m. p. L. Weinmanu in. p. J. Honigswalcl m. p. Buchhalter.
* Iii von seit 1. .Iiinnor eingegangen fl. 849.110

Die Kronstădter Haupt-Agentschaft.

C. HALMEN

(Ăvisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponu 

mandatului postalu și numerii de pe fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.
Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămurită și să arate și pos 

ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

b

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Teîuștf-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—IPredealtS

Bucurescl

Predealu (
(

Trenă 
de 

peraone

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

4.50
9.32

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 

jJVințulă de
Uiâral 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

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

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Bada-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

9.56
10 20

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

1.04
1.30
1.39
2.07
3.03
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

8.22
10.30

Viena ) 3.00 8.50

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Gliiris

Cncerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copțja mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brațovft
Timișă

(
(

(
(

susă

(
(

Pradealu

Bucurescl

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnibua

Tren 
acaelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

— — — —
8.47 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 10.28 5.05 6.43 1 —
10 26 — — 7.03 1—
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — —. 10.24
3.01 — — 10.44
3.45 — — 11.28 ' - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — - - 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.4('

Tipografia ALEXI BrașovQ. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- lradft“Budaji«sta Budapesta- .Iradft-Teiuștt.

Trenă Tre.iu Trenă de Trenu de Trenu Trenă
omnibua omnibus persâne persane accelerată omnlbuft

Teinșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 r, , , ( 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZUlJUOK. 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arffidft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6'191
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — ■ 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișâ 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — P.12 Bărzova 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
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Branicica 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 Șibotti 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulii de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — ■ 1.40
Viena — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Aradik-Timișdra Sinaeria (Piski) Betroșeut

Trenă Trenă de Trenu de Trenu de Trenă Trenă
omnibua pemâne persâne peraâne omnibua omnibuB

Aradft 6.00 8.18 SiuaeHa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegti — 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
Ttmftșdra 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Trenă
peraine peraone omnibua omnibua omnibua de pera.

Tiimișdra 6.02 5.00 Petroșeui 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 Hațegti 9.31 12.17 —
Aradulfl nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Asradfi — — 7.40 Sțroaerin 10 53 1,35 —


