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Avurămă dreptate, când amu (lisă, că au

tografulă prea înaltă adresată ministrului-preșe- 
dinte Tisza va produce mare desamăgire în sî- 
nulă oposiționaliloră unguri. La aceea, că d-lă 
Tisza va eși așa de curândă „triumfătoră" din în
curcătura ce i-a făcut-o afacerea Ianski nu s’au 
așteptată nici cei din oposițiunea moderată, nici 
cei din stânga estremă.

Este fdrte caracteristică pentru mersulă lu- 
cruriloră în interiorulu monarchiei ndstre mo
dulă diferită cum se esprimă organele de publi
citate de dincdce și de dincolo de Laita asupra 
autografului. Intr’o părere se unescă cu tdtele, 
și anume că prin acestă autografă afacerea 
Ianski este terminată.

Acdsta o recunoscă însăși foile stângei es- 
treme maghiare, der ele adaugă, spre a docu
menta nemulțămirea loră, că autografulă prin 
modulă cum a resolvată afacerea Ianski a pusă 
la ordinea dilei cestiunea armatei.

„Fiecare a primită partea sa“ — dice fdia 
kossuthistă din Clușiu — „armata a primită p’a 
ei în autografulă adresată archiducelui Albrecht. 
Ianszky a primită partea sa fiindu înaintată, 
Tisza a primit’o p’a lui esprimându-i-se în scri- 
sdrea monarcliului încrederea necondiționată și 
națiunea a primită partea ei, căci a fostă ofen
sată prin fapte, și se liniștește prin vorbe... S’a 
terminată afacerea Ianski, nu s’a terminată însă 
cestiunea armatei...“

„Neues Pester Journal" predice, că acum 
Maghiarii se voră divisa în două tabere: una 
va cuprinde acele elemente, cari se folosescă de 
ori-ce ocasiune spre a agita pentru o armată 
maghiară de sine stătătdre, cealaltă va cuprinde 
acele strate ale poporațiunei, „cari n’aru dori să 
se sguduie basele dualismului11

Fdrte bine, numai câtă nu înțelegemă de 
ce acăsta divisiune să se dateze numai dela apa- 
rițiunea ultimului autografă. Noi scimă că ea 
este vechiă. Partida independențiloră maghiari 
nu s’a înființată numai în urma incidentului 
Ianski, ci esistă și luptă dela 1848 încdce ne
curmată pentru a rumpe legăturile ce ldgă Un
garia de Austria. Ddcă dăr numita fdiă semi- 
guvernamentală totuși vorbesce de-o viitdre di
visiune, acesta nu p<5te însemna alta, decâtă că 
în viitoru partida tiszaistă nu va mai sprijini 
pe față nisuințele independențiloră, cum a făcut’o 
în afacerea Ianski.

D-lu Tisza s’a convinsă câtă de periculosu 
lucru este a ceda, fiă și numai pentr’ună mo- 
mentă, curentului opiniunei publice influințată de 
oposițiune și s’a grăbită a drege ce a stricată 
promițendă capului statului că va suprima cu 
tdtă „asprimea“ agitațiunile nelegale în contra 
armatei.

Oposițiunea estremă maghiară declară prin 
organele ei, că primesce mănușa ce i-o aruncă 
regimulu tiszaistă „reacțiunaru“ și că ea va con
tinua a pretinde să se schimbe instituțiunile ar
matei comune în sensă patriotică maghiară. Ast- 
felă d-lui Tisza i se va da ocasiunea a’și proba 
forța sa.

Espresiunile din autografă precum: „motive 
necurate“... și „cu tdtă asprimea legei“, cari 
suntă îndreptate la adresa demonstranțiloră din 
oposițiune, au produsă multă amărăciune în sî- 
nulă loră. Nu puțină sânge rău le-au făcută 
și espresiunile ca: „Țările cordnei mele ungare“ 
și „armata în care suntă representafe tdte popd- 
rele“, pentru că aceste espresiunî au ună ca
racter ă federalistică.

Și foile oposițiunei moderate suntă puțin mul- 
țămite cu „opera“ d lui Tisza, cum numescă ele 
ele autografulă. „Pești Naplo,“ (lice cuprin- 
sulă lui deștăptă „sentimente mixte" și întrăbă: 
„ce va fi în viitoră dăcă Ungaria nu va avă

nici ună dreptă asupra armatei afară de contro- 
ulă administrației militare prin delegațiuni? . .“

E lucru naturală, că foile guvernamentale 
maghiare interpretăză autografulă pre înaltă nu
mai și numai în favdrea politicei lui Coloman 
Tisza, provocându-se cu multă satisfacțiune la 
acele pasagie dintr’însulă, unde să asigură că 
armata e cliiămată a apăra legile și instituțiunile 
esistente.

Efectulă autografului se pdte dăr resuma în 
puține cuvinte: Afacerea Ianski s’a terminată, 
dăr agitațiunile maghiare în contra armatei co
mune se voră continua cu nou curagiu.

De aceea repetămă: situațiunea d-lui Tisza 
atâtă față cu pretențiunile celoră de susă câtă 
și față cu ale celoră de josă s’a agravată multă 
prin modulă cum s’a resolvată afacerea Ianski.

Conflictul îl dela graniță.
Cetimă în oficidsa „Voința Națională" din 

Bucuresci:
Acum câte-va 4>le diarele din Capitală au publicată 

diferite versiuni în privința unui faptă petrecută la Ver- 
ciorova, căru'a ele căutară să-i dea caracterulă unui 
conflictă între autoritățile nostre și cele dela granița im
periului vecină. Amă crezută prudentă a păitra pănă 
acum tăcerea asupra acestui faptă, pentru a nu cădea 
în păcatulă în care au cădută redactorii dela diarele din 
oposițiă, publicândă totă felulă de scirl esagerate în pri
vința pretinsului conflictă. După nisce informațiunî po- 
sitive ce le avemă, pulemă afirma că totulă se reduce 
la următorele :

Sciută este că rîulă Bahna este considerată ca li
nia de demarcațiune a frontierei nostre despre Aiistro- 
Ungaria, în punctulă Verciorova. Noi avemă deja con- 
truită o șosea pănă la marginea acestui rîu. S’a în
tâmplată însă că acestă rîu să-șî schimbe cursulă său 
și să cuprindă o parte din teritoriulă nostru. Vecinii 
noștri Unguri au cerută ca porțiunea de teritoriă din
tre vechia albiă a rîului susă numită și cea nouă să fiă 
declarată de teritoriu neutru pănă la limpedirea situației.

Guvernulă nostru a aderată în principiu la 
acestă cerere pretincjeudă însă ca drepturile de proprie
tate, pe teritoriulă ce se cerea să fiă decherată neutru, 
să fiă ^respectate de vecinii noștri Unguri. In acestă 
sensă, guvernulă română a și dată ordină autoritățiloră 
din localitate să observe ca aceste drepturi de proprie
tate să nu fiă nesocotite și la casă de trebuință să ia 
chiar măsuri pentru a le face să fiă ținute în sâmă.

Se pare că vecinii noștri Unguri n’au voită să țină 
semă de tăte acestea, căci mai dilele trecute ei au îm
piedecată pe o femeeă din Verciorova să-șî cultive pă- 
mântulă ce-lă posedă în așa numitulă teritoriu neutru. 
Atunci comandantulă punctului Verciorova, conformă 
ordineloră ce avea, veni in ajutorulă femeei, în cestiune, 
înlesnindu-o de a-și esercita drepturile sale de proprie
tate și punendă câte-va santinele pe marginea noului 
cursă ală Bahnei.

In timpulă acesta însă cestiunea se trata pe cale 
diplomatică între guvernulă nostru și d. bâronă de Mayr, 
ministrulă plenipotențiară ală Austro-Ungariei, cari con- 
veniră ca teritoriulă în josă se fiă declarată de o cam 
dată neutru pănă ce afacerea se va limpezi pe cale ami- 
cabilă. Acestă arangiamentă fu adusă la cunoscința co
mandantului punctului Verciorova, care ridică imediată 
de pe graniță sentinelele, cari nu stătură acolo decâtă 
numai câteva ore.

Totulă se petrecu în liniște și prestigiulă nici uneia 
din cele două puteri interesate nu fu atinsă de nimeni.

Autograful ii și oposițiunea maghiară.
«Egyetertâs" organulă de căpetenia ală stângei 

estreme, scrie despre autogratulă pre înaltă între altele:
«Stilulă autografului e încurcată, logica lui schio- 

pătâză, îi lipsesce cu totulă spiritulă și disposițiă. Ceea 
ce stabilesce despre lucrurile de faptă întâmplate nu 
e adevărată, er cea ce vorbesce despre armată e scosă 
din vre-o carte obscură de dreptă publică. C’ună cu

vântă avemă înaintea nostră opera d. Tisza și e de înțelesă 
de ce monarchulă a trebuită să se consulte cu Tisza 
mai multă ca cinci cuarturi de oră ....

.Ungaria și regele ungară nici nu suntă amintiți în 
autografă. In locă de acesta să vorbesce intrînsulă nu
mai de »țările coronei mele ungare/ ca și când aceste 
ar forma proprietatea împăratului austriacă. O aseme
nea esprimare este o iaolare directă a dreptului publică 
maghiară, care cunosce corona s-lui Ștefană, cunăsce 
Ungaria și țările ei surori, der nu cunosce »țările coră- 
nei mele ungare."

Și ceea ce este lucru de căpeteniă, cu privire la 
căușele interne ale conflictului nu dă absolută nici o sa- 
tisfacțiune autografulă. Faptulă lui Ianski rămâne ne
pedepsită, premiarea lui Ianski rămâne nechimbată și 
asifelă declarația parlamentului și a guvernului rămâne 
neluată în semă, ba de faptă aspru respinsă.*

»Autografulă asigură în fine pe d. Tisza de încre
derea coronei și rămânerea lui în postulă de ministru- 
președinte. Acesta a fostă singurulă scopă ală lui Tisza 
și acestă scopă și l’a ajunsă. L’a ajunsă c’ună aseme
nea preță însâlă trebue să pășăscă cu forța în contra 
mișcăriloră constituțiunale."

»In ,,Ellenzek“ făia stângei estreme maghiare din 
Ardelă, 4* ee Gabriel Ugron într’ună articulă de fondă:

„Este deja ațîțată furia în armată, ca și când s’ar 
pregăti subjugarea Ungariei conformă marelui plană din 
1850. T6t.e națiunile, cari gravitâză în afară, anunță 
răsturnarea dela putere a națiunei unguresc!. Maghiarulă, 
libertatea constiiuțiunală nu are nimică, care să nu fiă 
cuprinsă de tote acele speranțe, ce erau pe timpulă lui 
Bach și Schmerling, în credință că fructele aniloră 1859 
și 1866 s’au dată uitărei.*

«Autografulă regescă, ca unulă care este purcesă 
din intențiune bună, este vrednică de cinstea năstră; 
elă însă nu ne-a liniștită, pentru că pe câtă timpă voră 
esista faptele dușmane pe lângă vorbele frumăse desavan- 
tagiulă va fi ală nostru, deorece faptele frăescă, pe când 
autografulă este literă mărtă.«

.Buna intențiune din autografă este a regelui, cu- 
prinsulă autografului însă este ală lui Tisza. Cuprin- 
sulă federalistă: Țările Corănei Mele unguresci»1 ca și 
cum Țera ungurescă ar sta din mai multe țări, precum 
o pretindă acâsta Croații și Valahii; apoi «tote p o- 
porele monarchiei,« cu tote că aici este ună 
poporă maghiară și austriacă, în mijloculă căruia se 
află naționalitatea polonă, cehă, croată, sârbă și altele, 
dăr stată și poporă suntă numai două. Acesta numai 
«nesciință intenționată, său motive necurate" din partea 
ministrului, putură s’o anunțe în altă înțelesă.*

«Autografulă încheiă, ca și o «bulă,« între trăs
nete și fulgere. Acesta ne impune datorința de a-o spu
ne francă: că cu vorbe frumose reacțiunea nu se pole 
ascunde dinaintea năstră, acâstă reacțiune, care a în
cepută a păși pe față în ună modă totă mai cutezătoră 
nu-o putemă lăsa să trecă de pe câmpulă de luptă. In- 
fluința constituțională trebue să se probeze er reacțunea 
trebue să-o nimicimă.*

„Amenințăriloră națiunea ungurâscă le răspunde 
cu cuvintele lui Wesselenyi Miklos: Nâmțulă ne-a învă
țată a răbda, der a ne teme nu ne-a învățată.

„Pești Naplo“, organulă oposițiunei moderate, scrie
«Autografulă îți face impresiunea, că concepțiunea 

lui a trecută prin multe dificultăți. De departe se vede 
cum autorulă, fără îndoială ministrulă contrasemnatoră, 
cioplesce tote vorbele, pentru ca să nu rămână nici ună 
ascuțișă. De aceea autografulă se presintă ca o lucrare forte 
măestrită; unele părți ale lui suntă cu greu de înțelesă. 
Părțile cari vorbescă despre spiritulă și chemarea ar
matei suntă fărte importante. Acestea suntă adevărate 
enunciațiuni regesc! de cea mai mare importanță. Tre
bue însă să regretămă, că sfirșitulă autografului nu ar- 
moniseză cu începutulă, celă de ântâiu este numai la 
adresa Ungariei, conținândă chiar o amenințare făr’ a 
dice însă nici ună cuvântă în privința luărei 6re căroră 
măsuri, spre a face ca spiritulă armatei să nu fiă în a- 
devără altulă, decâtă acela, care este atâtă de frumosă 
caracterisată în autografulă împăratului. De nu ne în- 
șelămă, autografulă nu găsesce la armată nimică de în
dreptată. In acestă punctă însă esistă o mare deose
bire între vederile lui Tisza, care a compusă acestă au
tografă, și între vederile unei părți îndemnate ale na
țiunei. Ori doră avemă să ne mai așteptămă in pri
vința armatei la lămuriri nouă din partea noului co- 
mandantă?"

înfrățirea maghiaro săsescă.
piarului «Bohemia*  din Praga îi scrie ună cores

pondentă ală său din Budapeșta următorele:
«Intre guvernulă maghiară și între bărbații de în

credere și cercurile competente din Sibiiu se facă mari 
sfaturi asupra mijloceloră cum să se restabilăscă pacea
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ri și asupra condițiuniloră ei. S’a și încheiata 
. o anumită convențiune cu privire la aceste con- 

jițiuni, între cari nu este de puțină importanță faptulă, 
că Sașii suntă aplicați a recunosce „idea de stată ma
ghiară1^?) pe lângă apărarea și asigurarea naționalității 
și proprietății loră naționale. Corespondentul^ asigură 
după informațiunile primite din celă mai bună isvoră, 
că guvernulă lui Tisza este decisă a face Sașiloră din 
Ardeală concesiuni în ambele direcțiuni, și încă așa că 
de presentă nu mai au a se consulta de câtă numai a- 
supra formalitățiloră, sub cari să se aducă înaintea fo
rului publicității acăstă „convențiune1 deja asigurată in 
principiu. In cestiunea acestoră formalități nu se voră 
nasce dificultăți seriose, pentrucă nu numai maioritatea 
guvernamentală din dietă, ci chiar și cei mai distinși 
bărbați conducători ai oposițiunei moderate suntă con
vinși că față cu pretensiunile drepte ale Sașiloră, îngă
duința nu numai că e recomandabilă, ci ea este totă 
odată și adevărata consecință a prudenței politice, întru 
câtă adecă printr’însa a primită de o parte idea de 
stată maghiară ună? nou radimă de încredere, er de 
altă parte se pune stavilă întărirei valachimei din Ar- 
dălă, care totdeuna s’a folosită de dușmănia dintre Ma
ghiari și Sașii ardeleni pentru promovarea intereseloră 
naționalității sale...“

SOIRILE DILEL
»Sieb. Deutsch. Tgbltt.» comunică despre o mă

sură luată de guvernulă română, care închide 
cu totulă granițele. Conformă ordinațiunei, la co- 
municațiunea cu cară și cu cai peste granițe are să se 
depună la oficiulă vamală română ca deposită pentru ca- 
sulă, când carulă și caii s’ară vinde în România: 200 
fr. pentru ună cară de rândă, 400 fr. pentru ună 
landonă, 60 fr. pentru ună cală, la trecere peste graniță. 
Acăsta ar însemna împedecarea totală a comunicațiunei 
cu carăle peste granițe.

—x—
In congregațiunea generală a comitatului Alba- 

R egală s’a hotărîtă să se adreseze, în afacerea schim- 
băriloră personale militare de deunăzi, o petițiune dietei. 
De asemenea comisiunea comitatensă a Albei inferiâre a 
luată o resoluțiune, ca simțămintele binevoitdre părintesc! 
și simțulă constituțiunală ală Maiestății sale, precum și 
atitudinea înțeleptă și patriotică a guvernului voră face 
cu putință, ca spiritele iritate să se potolescă și să se ia 
urgentă disposițiuni și măsuri d’a se produce și întări în 
armata comună acelă spirită, care să ofere garanții pen
tru fidelitatea cătră constituțiune și se corăspuntjă inte
reseloră monarhiei austro-ungare.

—x—
După ună raportă ală inspectorelui școlară, în co- 

mitatulă Bistrița-Năsăudă se află 200 de învățători, 
pe fiă-care învățătoră se vină 70 copii obligați la scolă, 
dintre cari 56 cerceteză scola în fiă-care di. Inspecto- 
rulă a constatată lipsa a 24 învățători Acestă lipsă 
însă „patrioții*,  că încă în anulă viitoră e pe cale 
a se delătura, pentrucă deja se lucrăză la organisarea 
a 10 școle nouă comunale. — Românii să caute a ave 
scâlele loră de cumva lipsescă.

*) Macchiavelli: Istorie florentine.
Roscoe: Lorenzo di Medici, trad. în germ, de Sprengel.

—x—
Ună neguțătoră din Clușiu, —dice »Ellenzâk«,— 

avăndă afaceri cu ună altă neguțătoră din Sebeșiu, 
i-a trimisă acestuia ună tarifă în limba ungurescă. Ne- 
guțătorulă sasă însă i-a trimisă aceluia îndărătă tarifulă, 
scriindă pe elă: »Erbitte deutsches Preissblatt». «Ellen- 

zek« se miră, cum de se află ună astfelă de neguțătoră, 
care se portă ca și cum nu ar fi în Ungaria, ci în Flan- 
dria. — Noi îi spunemă jupânului „Ellenzâk“, că ne- 
guțătorulă din Sebeșă se pârtă tocmai ca în Ungaria, 
care nu e Maghiaria.

—x—
Comisiunea alesă de comitatulă Ciucă a lucrată 

planulă pentru calea ferată săcuiască. Acesta are 
să se lege la Hașfalău cu calea ferată a statului și de 
aci pănă la Brașovă să atingă stațiunile Oderheiu-Zătlaca, 
Dană, Racoșă, Ciucă-Sereda, Tușnadă, Sepsi St. Georgi. 
Afară de acesta, pe lângă direcțiunile principale Hașfalău 
și Ghimeșă să se construescă în același timpă căi secun
dare dela Vașlabă pănă la Ditro și Racoșă -Sereda.

—x—
Lui .Pester Lloyd« î se comunică, că într’o nopte 

o societate de dame unguresc! a petrecută straș
nică înaintea edificiului »Wiener IIaus“ din Rohitsch, 
unde locuesce episcopulă croată Strossrnayer, care 
se află la acele băi Acâstă scenă nocturnă, după cum 
4ică âmenii de acolo, a fostă o „Kafzenmusik' din par
tea Unguriloră pentru apelulă ce l’a adresată episcopulă 
cătră preoții săi spre a contribui la ridicarea monumen 
tului lui Radetzki.

—x—
Ni se scrie de lângă Someșulă rece cu data de 6 

Augustă a. c.: Petra, ploile și furtunele ce ni le-a adusă 
luna lui Iulie nu le-omă uita, ba le-omă simți multă 
vreme. Bucatele ni s’au sdrobită în mare parte. Văile 
și păraiele au inundată și înmolită ierburile, ce erau încă 
necosite, er fânurile strînse în bodi și căpițe au fostă 
împrăștiate de vântă, udate și prefăcute aprâpe jumătate 
în gunoiu. Ba s’au ruinată și edificii de economiă. Așa 
bunului economă Irimie Alexa i-a dărîmată vântulă o 
casă frumâsă în Nusiceni cu două încăperi și tindă.

—x—
Aflămă că în 25 și 26 Iulie a fostă lergă de țeră 

la Șieu-Odorheiu. Vitele s’au plătită forte slabă, o pă- 
rechiă de boi, ce într’alți ani mergea câte cu 300 fi. v. 
a. acum abia s’a plătită cu 150—180 fl. v. a. Pentru 
,Kulturegyletiștii« din Clușiu se observă, că maghiarisarea 
pe aci merge înainte ca raculă. Unu Ungură și ună 
Sasă cu trăsurile loră întelnindu-se prin târgu, Ungurulă 
strigă cătră Sasă: balra hajts! er Sasulă îi răspunse: 
• Șuncă moi vorovesce rumunesce, că vungu- 
reșce nu scie nici draculă...!*

—x—
Se vorbesce ca Papa ară fi intervenită pe lângă 

ministrulă afaceriloră străine din B ucu ret ci ca Mon- 
seignorulă Palma, arhiepiseopulă catolică la Bucurescî, 
să fiă recunoscută ca însărcinată de afaceri ală Sântului 
Scaună.

—x—
Românii din Serbia de pe marginea Dunării 

au începută să trecă unii în Bulgaria, alții în România, 
căutândă ună traiu mai bună Se vede că și p’acolo e 
focă și pârjolă, dice „Resboiulă».

—x—
In diua de 29 Iulie au mai plecată din Romană 

ună numără de Israeliți la America. La 30 Iulie 
au mai plecată încă 25 Israeliți.

Din Transilvania, Augustă 1886.
I.

Stimate D-le Redactoră! Nu credă că se mai află 
în Europa o națiune, care după ună trecută așa tristă 
și durerosă să fi ajunsă astădi într’o situațiă ca aceea 
a națiunei române.

Drepturile și averea nostră suntă puse la dispo- 
siția celoră puternici. Dările și impositele cele mari ne 
despoie de tote. Astfelă moșiile nâstre, ale economi- 
loră, pe cari din moși de strămoși le-amă plătită de 
dare și le-amă îngrășată cu sângele nostru apărândule 
de inimicii tronului și a-i țării nostre, asfăcji le vedemă 
inundate de străini de altă lege, ba partea cea mai fru
mâsă din ele, cădute totală îa mânile loră.

Religiunea nostră, recunoscută prin legile sancțio
nate de Maiestatea Sa este ofensată conturbându-se ser- 
viciulă divină fără nici o causă fundată, numai pe basa 
unoră suspicionări și scornituri tendențiose. Noi dămă 
adausurile, dările grele, aruncăturile, împrumuturile, fără 
să ne dea cineva semă, cum și spre ce scopă să între- 
buințăză ele.

Noi lucrămă la drumuri, la poduri, la prunduită 
și purtămă greutățile varmedii seu ale comitatului, fără 
ca să ne spună cineva, cum de cadă atâtea greutăți 
peste noi.

De pe noi trăesce judele satului, fără ca să-lă pu- 
temă alege pe celă ce îlă vrea sătulă, ci numai pe celă 
ce îlă vre solgăbirăulă. Tinerii noștri pe cari cu spe
sele nâstre îi ținemă pe la scâle câte 16—18 ani suntă 
siliți, ori a’și părăsi țera loră, ori a se întârce ârăși la 
cârnele plugului, necăpătândă nici ună oficiu pentru că 
țină la nația și la legea loră străbună.

Cei, pe cari constelațiunea așa poreclitului consti- 
tuționalismă ungurescă i-a apucată în vre-o condițiune 
de traiu, suntă strînși așa de tare între ileu și barosă, 
încâtă chiar cei mai constanți suntă supuși terorismului 
celoră dela cârmă.

învățătorii noștri, pe cari asemenea noi îi ținemă și 
cari conformă aședăminteloră nâstre bisericesc! au să 
înstruăscă pruncii noștri în dulcea limbă maternă, fiă 
câtă de cualificați, decă nu propună unguresce mai multă 
ca românesce suntă destituiți și ni se impună alții cu 
puterea.

La câte și mai câte contribuimă și cu punga și cu 
brațulă și când ceremă și noi vr’ună bine, când ceremă 
să ne rădice și nouă statulă vr’o șcâlă, să ne încuviin
țeze vr’o reuniune de cultură, ni se spune că suntă su
perflue deârece se află destule unguresc!. Ba ce e mai 
multă nici pe banii noștri nu ne concedă a ne rădica 
școle și gimnasie, cu atâta mai puțină vr’o universitate. 
In totă Ardălulă și țăra ungurăsîă la o națiune de 3 
milione suflete a fostă în Clușiu o catedră mai de D6mne 
ajută de limba română și aceea au suprimat’o dându-o 
pe mâna unui renegată, mai rău ca ună Maghiară per
ciunată, ca Moldovan Gergely.

Mai avemă o mulțime mare de judecători și dere- 
gători puși vedi Domne pentru binele nostru ală popo
rului, dără când se duce la dânșii vre-ună bietă omă 
năcăjită cu vr’o rugare ori plânsâre, nu să pâte înțelege 
cu denșii, fiindcă nu-i vorbescă și nu-i pricepă limba. 
Sărmanulă economă cheltuesce atunci de trei ori, de 
patru ori mai multă cu procesulă, decâtu aceea, ce 
voesce să câștige, și adeseori aude numai după trei ori 
patru luni, ori și ani de di le, că și-au perdută dreptatea. 
Și așa cei fără milă față cu poporă parte din nesciință, 
parte din răutate îlă năcăjescă și storcă pănă la mă
duvă. C’ună cuvântă, mai nainte amă fostă considerați 
ca robi, 6r astăzi suntemă luațî ca minoreni în casa, la 
vatra și în patria nostră străbună.

Asupra tuturoră acestora odată, d-le Redactoră, 
m’am plânsă la ună domnă ungură, despre care cre- 
deamă, că are cunoscințe atâtă din istoria nășiră câtă și 
a Unguriloră, și între altele âtă ce ml-a disă: „Obicl-

FOILETONU.

Cele trei mărgăritare din începutuln 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severă Mureșianit).
De sârtea popâreloră atârnă desvoltarea arteloră. Ele 

suntă monumentele mute, care arată gradulă culturală și 
socială ală unui poporă. Intr’ună stată unde libertatea in
dividuală este restrînsă, unde despotismulă are mână li
beră, tristele urmări cadă și asupra loră, ele devină 
sclavii curții, suntă înlănțuite și decadă. Asta o aflămă 
la Greci, asta o aflămă la Romani, la aceste două po- 
pore ale anticității, cari storcii admirațiunea suteloră de 
generațiuni. Ori cărui individă cu ună ochiu pătrunijă- 
toră, contemplândă resturile ruineloră înegrite de tem- 
pestățile seculari,' monumentele plastice mutilate de bar- 
barismulă popâreloră neculte, picturile de pe păreții pa- 
lateloră desgropate în Roma și jurulă ei, ale neînsemna- 
teloră orașe provinciale Herculan și Pompei, ale vaseloră 
desgropate din pământurile clasice, — i se umple sufle- 
tulă de o adâncă admirațiune de atâta sublimitate, de 
atâta perfecțiune și maiestate ce aceste popâre au sciută 
întruni în operele loră. Și câtă libertate trebue că a 
esistată pe acele timpuri.

După timpurile de gloriă și înflorire antică urmâză 
letargia evului mediu. Desastrele și ironia sorții, ce au 

bătută pămentulă Italiei în decursă de peste o miiă de 
ani, nu au fostă în stare ea să ștergă din memoriă su- 
venirile tradiționale și geniulă italiană. Ostenită de dog
mele credinței doresce cu sete scrutările sciențifice și în 
loculă autorității bisericescl se desvollă nisuința spre o 
libertate individuală. Astă mișcare se simte cătră finele 
evului mediu. Când zelulă cătră literatura clasică se 
desvolta în totă Italia, vedemă cum Nicolo di Rienzi, din 
familiă neînsemnată, în mărimea sufletului său se avântă 
a entusiasma pe conpatrioții săi la restabilirea maiestății 
poporului, ale cărui drepturi erau desconsiderate și nimi
cite prin aroganța celoră puternici; vedemă câtă irita- 
țiune febrilă pulseză și în vinele învățațiloră pentru totă 
ce este clasică, câtă studiu ală artiștiloră pentru însuși
rea formeloră antice, cari nevoindă să rămână îndărătă 
urmâză curentului.

Și de lăudată este ferbintele interesă ce’lă desvollă 
după esiliulă din Avignonă bărbații de spirită din înăl
țimea tronului ponlificală, micii tirani presărați în cui
burile înflorite ale frumâsei grăUine italiene, ba chiar și 
laicii și cornercianții sacrificândă multă pentru de a sa
tisface boldului atâtă de vulgarisată.

In astfelă de împrejurări ne aflămă în ajunulă se
cuiului ală 15 lea. Ivirea lui anunță o mare învingere 
prin concursulă publicată pentru facerea unei porțî a 
baptisterului catedralei florentine, căci aci prin învingerea 

lui Ghiberti se face primulă pasă energică la începutulă 
renascerei italiene.

Toscana.*)

In Toscana, carea pe timpurile aceste conservase 
forma republicană, unde luptele de emulațiune între ce 
tățeni nu încetau, unde nimănui nu-i era eschisă posi
bilitatea de-a ajunge la cele mai înalte demnități repu
blicane îmboldindă chiar pe familiile cele mai avute și 
distinse la o activitate continuă pentru de a se face 
demni urmași ai străbuniloră loră, — se distinge fa
milia de Medici, carea printr’ună comerciu estinsă în 
cele mai îndepărtate ținuturi ajungândă la o avuțiă e- 
normă cu o mână binefăcătâre dă sume considerabile 
sprijinindă sciințele și artele, și carea prin vituțile sale 
ridică Florența la cea mai mare înălțime. Căci nici ună 
stată din Italia pe aceste l impuri nu se bucura de o 
bunăstare, înflorire și putere împunătâre în afară, ca re
publica florentină. Răsbâiele mici ce a fostă necesitată 
să porte acestă republică în prima jumătate a seulului 
ală 15-lea nu o-a împedecată de-a nu-și înfrumseța ora- 
șulă cu cele mai însemnate monumente, cari la fote ge- 
nerațiunile următâre dau dovedi neconteslabile despre 
agerimea spiritului său, despre bunulă său gustă și des- 
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nuiți-vă a vă respecta singuri, ca să incepă 
a vă respecta lumea».

''’6lă atitudinea Româniloră dela descălecare — 
adecă cam dela finele secuiului ală IX — până astădî 
a car.icterisat'o într’ună modă concisă și pregnantă 
poetulă nostru Andreiu Mureșianu prin cuvintele: „Pre 
voi vă nimiciră a pismei răutate și orba ne
unire la Milcovă și Carpați*.  Prinții noștri cei 
puternici: Gelu, Menumorută, Claudiu, Optumă etc. să 
mâncau unii pe alții așa încâtă Unguriloră le au suc- 
cesă a încheia frățietate cu Românii chiar prin sângele 
vărsată a lui Gelu. Ba în decursulă timpuriloră for- 
mându-se în sînulă poporului română o aristocrația, 
acăsta s’a simțită superioră poporului din tulpina căruia 
s’a trasă, deci s’a deslipitu de densulă și s’a maghiari 
sată. Acești aristocrat! români maghiarisaț! au făcută 
apoi legile draconice contra poporului nostru. Pe la a. 
1670 în Transilvania nu erau decâtă vr’o 3 familii nobile 
maghiare — după cum 4>ce istoriculă nostru Șincai — 
eră tole celelalte erau române maghiarisate. Principi ca 
Barcsai, Kemenyi, Bethlen, erau din sânge Românescă. 
Ioană Corvină și fiulă său Mateiu, neaoși Români. Ce 
au făcută aceștia pentru poporală asuprită?

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redaetoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Pentruce să plângemă atunci că Ungurii nu ne a- 
jută, ba ne asuprescă, când cei de ună sânge cu noi 
ne-au ignorată și desprețuită? Noi ne amă încreștinată 
mai întâiu ca tăte popdrele europene pănă eramă încă 
în Roma și Italia și aslfelă după sânge și după credință 
aveamă dreptulă a ne numi Români. Dupăce ne-a co- 
lonisată Traiană în Dacia, celoră ce au devenită con
locuitori cu noi nu le plăcea nici decumă unitatea năș
iră în religiune. Interesele loră pretindeau, ca frații de 
sânge și credință să nu se pdtă ruga într’ună locă. Ne- 
au și dată pe noi străinii, cându pe mâna grecismului, 
când pe a slavismului, când pe a calvinismului, cândă 
pe altele. Destulă că la finele văeului ală XVII, neca
zurile — după cum constateză acestă adeveră și Dr. 
Rațiu în istoria sa bisericescâ — ne-au desbinată în 
două confesiuni. Invățații acestora două confesiuni au 
începută a-și arunca unii altora în față că și-au pără
sită, religiunea străbună, — pe când airea nici unii 
nici alții n’aveu dreptate. Religiunea nostră străbună a 
fostă religiunea vechiloră Romani, cari se închinau și 
adorau pe „Joie tunătoriulă*  și «Marte resboiniculă.“ 
De nu-mi credeți mie, cetiți dreptulă publică ală Iui 
Bărnuță. Iași 1867, — critica lui T. L. Maiorescu în 
Convorb. lit. ale aceluiași ană pg. 275, ori răspunsulă 
la contra-critica lui M. Popea de vestitulă nostru teo- 
logă I. M. Moldovană, canonică în Blașiu pg. 22—23, și 
veți vedă.

Acăsta dispută însă despre religiunea străbună. — 
care înaintea ămeniloră cu sciință trece de-o ridiculosi- 
tate — a fostă de ajunsă pentru de a da nescere in
tre Români la ură, discordia, și persecuțiunl. De aci 
înainte inimicii noștri au fostă numai spectatori la sfă 
șiările dintre Români. Cine ore a persecutată pănă la 
mărte pe metropolitulă Sava, episcopulă Clamă etc? 
Istoria ne spune, că însuși Românii. In răscolele, loră 
naționale pentru asupririle și nedreptățile suferite asu
pra cui și-au răsbunată mai întâiu Românii? Asupra 
nobililoră români maghiarisațl. Cetiți istoria lui Horia 
de Densușanu și veți vede. Cine a trădată pe cei ce 
s’au expusă pentru drepturile națiunei române ? Totă 
Românii. Cine a persecutată pe cronicariulă Șincai? 
Metropoliții și protopopii români.

Nu așa au lucrată, frate Române, Ungurii.

pre căldura și entusiasmulă cu care a sciută încuragia 
și îmbrățișa pe cele trei surori ale artei.

Pre acestă pămentă s’au născută și au viețuită 
acei bărbați', cari facă epocă în istoria arteloră frumăse. 
Care cunoscătoră de arte privindă operele cutezătâre ale 
unui Bruneleschi, reliefurile pitorescl pline de artă ale 
lui Ghiberti, și nestimatele frescur! în capela Brancacci 
ale lui Masaccio, în comparare cu cele ale antecesoriloră 
loră din evulă mediu, nu va simți că în ele pulseză o 
nouă viăță, nu va simți că ora renascerei după atâta 
letargiă a sunată?

Da, Florența este acelă pămentă binecuvântată unde 
renascereă italiană mai ântâiu s’a ivită, ea posede acele 
opere, cari pentru secuii suntă dătătăre de tonă, unde 
celă setosă de a cunosce monumentele architectouice, 
perfecțiunea admirabilă în plastică și comprensiunea na
turală și pipăibilă în pictură în fresco alergă să vedă, 
să cunoscă și să admire aceea ce a vătjută studiată și 
contemplată ună Rafael și ună Michel Angelo.

De admirată este cum Bruneleschi în architectură, 
Ghiberti în sculptură și Masaccio în pictură, aceste măr
găritare din începutulă nascerei italiene se salută reciprocă 
pre acestă pămentă și mai în același timpă producă de- 
corea opereloră loră. Și fiindcă despre fiăcare din 
aceștia ar fi multă de disă, mă voiu sili a tracta în 
scurtă despre ei. (Va urma.)

Programa festivităților!!
ce se voră arangia dela 18—25 Augustă 1886 cu oca- 

siunea întrunirei reuniuniloră săsesci din Ardealîl 
în Brașovă.

Mercur! 18 Augustă, 6 ore sera: Ședință pre- 
gătitore a comitetului reuniunei sciințeloră transilvane 
(Verein fur Siebenburgische Landeskunde) în sala gim- 
nasiului evangelică. — 8 ore sera: Discursă de bineven- 
tare și musică în hala festivă.

Joi 19 Augusto, 6 6re dim.: JDorile (Reveille), 
7 ore dim.: Plecarea venătoriloră (pușcașilorăj cu mu
sică dela promenada de josă (cafenâua Drexler) la loca- 
lulă de dare la semnă și începutulă tragerei la semnă. 
9’/î a. m. : Adunarea reuniunei sciințifice transilvane în 
biserica evang. din Scheiu. — 2 bre p. m. Prândă fes
tivă ală reuniunei sciințifice transilvane în hală. — 4 
bre p. m. Introducerea membriloră reuniunei în esposi- 
țiunea industrială și istorică-culturală din podulă Bătu- 
șiloră și în esposiția de agricultură (intre pbrta din Strada 
Căldărariloră și Strada Negră pe pieța lemneloră). — 
5 bre m.: Ședință pregătitore a reuniunei generale a 
femeiloră bisericei evang. în sala șcblei de fete evang. 
—- 7 bre sera: Concertă festivă, producțiune musicală 
a reuniunei de câDtări bărbătesc! din Brașovă și a so 
cietăței filarmonice în hala festivă.

Vineri 20 Augustă, 7 bre dim.: Continuarea 
dărei la semnă, — 81/i a m.: Ședința secțiunei de ști
ințele naturale a reuniunei științifice transilvană în sala 
gimnasiului. — 10 bre a. m.: Ședința secțiunei istorice 
a reuniunei sciințifice transilvane în sala gimnasiului. — 
12 bre p. m.: Ședința finală a adunărei reuniunei ști
ințifice trans. în biserica evang. din Scheiu. — 2 bre 
p. m.: Prândă comună în hala festivă. — 4 bre p. m.: 
Adunarea reuniunei generale a femeiloră bisericei evang. 
conf. a. în biserica nfigră. — 4 bre p. m.: Proba prin
cipală a tuturoră cântărețiloră în sala gimnasticei. — 5 
dre p. m.: Ședință pregătitore pentru a IV-a adunare a 
învățătoriloră săsesci din Ardeală la pomulă verde. — 6 
bre. p. m.: Salutare și bineventare a Reuniunei gim
nastice din Brașovă în casa pentru dare la semnă 
(Schulzenhaus) — 7 bre sera: Liedertafel Concertă ală 
tuturoră cântărețiloră din orașele săsesci) în hala festivă.

(Va urma.)

Invitațiune. In interesulă industriei orașului Brașovă 
a arangeată Asociațiunea industriașiloră: (Kronstadter Ge 
werbeverein) d’aicea o esposițiune locală, care s’a deschisă 
în 8 Augustă.

Scopulă principală ală esposițiunei este, a face 
atâtă țâra nbstră câtă și publiculă țăriloră vecine cu- 
noscuți cu produsele industriei nostre și prin acesta să’și 
potă câștiga locuri nouă de consumațiune.

Asociațiunea industriașiloră din principiu nu a fă
cută invitațiune, temendu-se se nu fiă uitată din erore 
o corporațiune a fi anume invitată.

Din acestă causă îșl permite prin pubicitate a in
vita respecluosă publiculă la o visitare a orașului Bra
șovă și a modestei sale esposițiunl, assigurându’i de 
bună primire.

Durata esposițiunei va fi dela 8 Augustă pănă la 
5 Septemvre a. c.

Direcțiunea căiloră ferate a Statului Ungară a bine 
voită după o cerere făcută a subsemnatei asociațiun! a 
reduce cu 50 °/e tarifulă cl. II și cl. III pe liniile Sol- 
nocă-Oradea-mare-Teiușiă, Solnocă-Aradă-Brașovă, Nyi- 
regyhâza-Puspok-Ladâny, Seghedin-Oradea-Mare și liniile 
laterale pentru visilatorii esposițiunei. Biletele de drumă 
pentru dusă și întorsă suntă valabile pentru 10 dile, fără 
dreptă de bagagiu liberă și întrebuințarea trenuriloră 
accelerate.

Brașovă, 13 Augustă 1886.
Cu totă respectulă

Asociațiunea industriașiloră din Brașovă 
(Kronstadter Gewerbeverein)

Iosefu Diick președinte, Ielcelius secretară.

Ultime soiri.
Viena, 13 Augustă. Se confirmă soirea, că 

d-lu de Giers va merge la 19 Augustă să visi- 
teze la Gastein pe principele Bismarck.

Londra, 13 Augustă. Se comunică (Hău
lui Standardă, că în cercurile oficiale din Viena 
se arată fbrte satisfăcuți de resultatele întreve
derii dela Gastein, și că se consideră pacea asi
gurată.

Berlină, 13 Augustă. „Gazeta Germaniei 
de Nord“ spune că solemnitatea care apresidată 
de astădată întrevederea dela Gastein a produsă 
cea mai bună impresiune în Germania și Austria 
fără ca prin acbsta să se presupuie că acăstă so
lemnitate a avută vre ună caracteră demonstra
tivă, contra oricui ar fi. Din contră pretutindeni 
lumea se va felicita de mănținerea păcii, care a 
fostă scopulă supremă ală politicei celoră două 
imperii. Se va mai felicita și de modulă solemnă 
cu care s’a făcută întrevederea, căci acdstă so
lemnitate caracterisăză nu numai continuarea, dâr 
încă și creșcerea rapdrteloriî amicale basate pe o 
deplină înțelegere mutuală.

St. Petersburgu, 13 Augustă. Impăratvlă Ru
siei a însoțită pe arhiducele Carolă Ludovică 
pănă la gară. Archiducele se’ntdrce Ia Viena.

Londra, 13 Augustă. „Globe “ spune, că 
cabinetulă Salisbury nu va reduce efectivulă ar
matei englese în Egiptă.

Viena, 14 Augustă. Sciri primite din Pe- 

tersburg semnalăză că în acestă orașă dom 
nesce neliniște din causa unoră mașinațiuni ale 
Germaniei urdite în China contra Rusiei.

St. Petersburg, 14 Augustă. Unu ofițeră 
pruaiană a fostă arestată la Smolensk ca spionă.

Londra, 14 Augustă. „Times“ e informată 
din St. Petersburg că cercurile politice rusesc! 
se arată mișcate de primirea ce s’a făcută la 
Berlină marchisului de Tseng. E temere de o 
alianță între Germania și China.

Triest, 14 Augustă. In urma întinderii clio- 
lerii, guvernulă a interdisă într’ună modă pro- 
visoriu orice serbare care ar pută da nascere la 
aglomerări de populațiune.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans. <)

PESTA, 15 Augustă. — Festivitățile în
tocmite din incidentul!! aniversării revindicării 
Budei, au începută adi în capitală cu inaugu
rarea esposițiunei istorice. Ună publică nume
roșii și distinsă, între cari miniștrii, deputății, 
consulii generali, generalitatea, academia așteptau 
pe ministru-președinte Tisza. După sosirea lui, 
primarulă Gerloczy rosti o vorbire, în care schiță 
începerea pregătirilor!!, esprimă căldurdse mul- 
țămiri regelui, ducelui Koburg și ministerului, 
cari au sprijinită cu mare zelu formarea espo
sițiunei estorice. Ministru-președinte Tisza rSs- 
pundendă accentuă marea însemnătate a eveni
mentului pentru întrăga creștinătate, mulțămi 
națiunilor!! care au luată parte la eliberare, 
accentuă succesele ce le p6te obțină o armată 
sprijinită prin însuflețirea națiunei, speră că în 
casă de necesitate, ceea ce nimenea nu doresce, 
orice inimică, care cutăză a amenința tronulă și 
patria, va întâmpina acțiunea unită a armatei și 
a națiunei.

BELGRADtJ, 15 Augustă. — Sgomotele 
despre concentrări de trupe suntă cu totulă 
neadevărate; de altmintrelea sgomotele suntă din 
isvoră bulgară.

BRUXELA, 15 Augustă. — Manifestația 
lucrătoriloră s’a făcută, luândă parte la ea co
losală mulțime de poporu. Numărulă lucrători
loră se socotesce la 30,000. Procesiunea se 
puse în mișcare în cea mai mare ordine pănă la 
palatulă ministerială, musicele cântară Braban- 
șonne (imnulă belgiană) și Marseillaise. Pe la 5 
6re săra se împrăștiară lucrătorii. Nicăeri nu 
s’au întâmplată tulburări și escese.

DIVERSE.
0 inspecțiune a lui Cuza Vodă. — Reproducemă 

după »LiberalulQ“ din Iași următorea frumosă anecdotă: 
Se dice că pe vremea lui Cuza Vodă, în strada Palatului, 
cam pe unde este acum cârciuma cu firma .Peștele de 
aură,“ era o cancelăriă, nu se mai scie anume ce o fi 
fostă: judecătoria, tribunală ori altceva. Atâta, era o 
cancelaria la etagiulă ală doilea și de desuptă era o 
cârciumă. Funcționariloiă dela aceea cancelăriă le plăcea 
vinulă, de nu le va mai fi plăcândă și acum, pe unde 
voră mai fi. Der ori câtă de aprbpe ar fi fostă cârciuma 
de cancelăriă, totuși funcționariloră Ie venea greu să mai 
pogore scările. De aceea ei s’au înțelesă cu cârciuma- 
rulă, că atunci când voră bate cu piciorulu în podele e 
semnă că trebue să Ie aducă vină, și anume: de câte 
or! voră bate atâtea litre să aducă. Se scie că Cuza 
Vodă, mai cu semă în cei dinteiu an! ai domniei sale 
era de o mare activitate. După cum ne spună anec
dotele rămase populare, elă mergea pănă și prin câr
ciumi de cerceta măsurile cârciumariloră. Cu atâtă mai 
vertosă pe vremea aceia elă făcea inspecțiunl pe la tbte 
autoritățile, ca să se încredințeze prin sine însuși de 
mersulă lucruriloră în țeră. Ducendu-se deci Cuza Vodă 
și la cancelaria de susă pomenită și făcăndă o inspecțiă 
amănunțită, n’a găsită în regulă unulă dintre registrele 
acelei canctiării. Numai decâtă chiamă pe pisărulă can
celariei și furiosă răcnesce la densulă bătendă de patru 
or! din picioru.... Care fu frica funcționariloră și mirarea 
Domnului când după câteva minute vădură pe cârciu- 
marulă de desuptă, deschidendă ușa cancelariei și în- 
trândă cu o tablă, pe care era o oca de vină turnată 
în patru litre! Bietulă cârciumară! Elă socoti că cele 
patru bătăi din pitioră ale Domnului suntă ună semnă 
ală vre-unui funcționară ca să aducă patru litre cu 
vină I

Numere singuratice d 5 or. din „Gazeta 
Transilvaniei11 se potu cwmpera în totungeira 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.



GAZETA TRANSILVANIEI.6. 1886.

CursulA Ia bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 7 Augustd st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/0 . . . 108.45 j 
Rentă de hârtiă 5% . . 95.25 
ImprumutulO căiloră ferate

ungare........................154.75
Amortisarea datoriei căi-

lorâ ferate de ostO ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,70

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

Amortisarea datoriei căi-
I orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

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

miștî..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 100.25
împrumutul^ cu premiu

ung. ...........................  123 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126 25 
Renta de hărtiă austriacă 85.85 
Renta de arg. austr. . . 86 60
Renta de aurii austr. . . 121 20 
Losurile din 1860 . . . 143 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 871 —
, Act. băncel de credita ung. 289.50
Act. băncel de credita austr. 281.40 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 31 Iulie st. v. 1386.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93V2 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 98— 981/*

» convert. (60/0) . . 88^ 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (70/0) . . 103’/i 104—

* „ „ (5°/o) • 878/4 88—
» » urban (7%) ■ • 1008/4 101—

» (6%) • 92— 921/,
> . » (5%) • - 83— 83V4

Banca națională a României 500 Lei 1025 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272 276

« » » Națională 215 222
Aură contra bilete de bancă . . 13.70 13.90
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 9 Augusta st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.72
Argint, românesc .... . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orî................. . . > 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121.’/a « 122.1/a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

foștii distinsă, cia.
Diploma (le recuntiscere dela esposițiunea din Graz 1880. 
Medalia de bronzti dela esposițiunea din Triesth 1882.
Medalia de argintii dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintii dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontalii. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.

ISVORULt ——— 

AGNES 
________________________________________ dela MO HA

Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolică dintre tote 
Apele minerale ale Ungariei 

face escelente servicii la bole catarhalice ale organelorii de mistuire și ale udu
lui. în genere acestă apă merită a se lua cu deosebire in considerațiune la tote acele 
bole, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă.

Ca vinii beutu se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulfl principală Ț Liferantu ald Curții

singură numai la: ■■■ JdAs'W L rf. reg. ung. în Budapesta 

Asemenea se află la tote farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiuni.

(9—15) S’au espediatu în aiiulîi 1885

1,800000 butelii

AtaanmntB la tata Transilvaniei
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș6se luni..........................  6 fi. —
„ unii anu........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .....................................10 franci
„ șdise luni..........................................20 ,,

,, unii anii..........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?‘

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealîi-Bwdapesta și pe linia Teîașu-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Hiidapesta Mudapesta—l®redeald

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

peraâne

Tron 
accelerat

Trenă 
omulbuH

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren
accelerat

Trend 
omnibue

Trenu 
de 

peraone
i

4.50
9.32

Trenu 
omnibus

Tirnișă

Brașovă 
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodîi
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușft 
Aiudti 

IjVințuld de
Uioral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedinfl
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susQ

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok 
Buda-pesta

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

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 0*
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 > 3.001 8.50

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușiu (
(

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudâ 
Teiușii 
Crăciunelfl
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașd 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovft
Timișă

(
(

susă

(
(

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grdse.

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

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

1.45
3.44
5.21
6.41

l

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

5.45
6.22
6.47

11.45

3.15
7.39
8.27

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

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

Teiușft- radii-Budajbesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Tre.iă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus OHlDibUfl peradno perfidne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — '__
Alba-Iulia 11.46 — 4.21 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 „ , ( 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 szolnok / 11.12 — 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
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 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațft 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Arad Vi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24/
Szolnok t 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teinșfi 12 05 — 2.24

AradVk-'S’îssailșdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenă de Trenii de Trenă de Trenă Trenu
omnibus persdne persdne peraone omnibus omnibup

Aradili 5 48 605 ©isneria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.3b 6.07
Tlmtaâra> 9.02 — | 9,08 PetroșenI — 4.04 6.39

’KImișdr a- Ar ad ft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trena
peradne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

TTimișdra 6.25 5.00 Petreșeul 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradili 9.27 — 817 IȘlV.iisaerîffi 10 53 1,35 —


