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tință îi va sta, în contra celui mai scârbosă șo- 
vinismă ce a putută esista pe fața pământului.

Ce’i dreptă, are importanță pentru noi pu
nerea d-lui Mocsary în rândulă ,, agitatorilor ă“ 
români; este o mărturisire indirectă că drâptă este 
\upta ndstră, pentru că chiar și contrarii săi au 
recunoscută, că d-lă Mocsary voesce binele sta
lului și națiunei din care face parte.

Cu acâsta însă nu voimă să (licemu., că 
jrincipiele d-lui Mocsary ară fi în tdte identice 
cu principiile luptei nostre naționale. F6ia gu
vernamentală are tdtă dreptatea, când presupune 
drecare deosebire în principii; dâr este numai 
efluxulă tendențioBitâții și ală relei voințe, dăcă 
insinuă conducătoriloră români că ei ară sta pe 
basa tradițiuniloră lui Horia. Basa pe care 
luptă Românii astăzi este totă aceea pe care au 
luptată și Maghiarii și pe care luptă tdte popd- 
rele pentru libertate și egală îndreptățire.

Dăcă Horia, cum dice istoriculă maghiară 
Szilagyi, a purtată în inima sa sdrtea poporului 
română apăsată și liberarea lui, atunci elă — 
făcându abstracțiune de actele sinistre ce s’au să
vârșită în timpulă răscdlei — a fostă pătrunsă 
de aceleași nobile idei și simțăminte, de care au 
fostă pătrunși toți dmenii mari ai națiuniloră— 
precum au fostă și la Unguri ună Szechenyi, 
Kossuth, Deak și alții — cari au luptată și 
luptă pentru o sdrte mai bună, și d-lă Mocsary 
se pdte simți măgulită că se vede pusă acuma 
de guvernamentali în acăstă societate.

Ca să pună însă vârfă absuditățiloră, fdia 
guvernamentală susține, că în sînulă naționalită- 
țiloră din Ungaria nimenea nu s’a jăluită în con
tra legiloră și stăriloră de adl din Ungaria, de- 
câtă numai „agitatori?', și că prin urmare Mo
csary stă de vorbă numai*cu  „agitatorii".

Amă vrea să scimă, cum s’ar pută constata 
plângeri eșite din sînulă naționalitățiloră dela 
6meni cari nu „agită", când toți cei ce se plângă 
suntă ipso facto „agitatori", așa că adl toți 
cei nemulțămițl suntă înfierați că „agită" contra 
statului ?

Nenorocirea este numai, că cei dela putere 
credă că au obținută unu mare succesă, dăcă 
terorisâză -pe unii conducători și condamnă pe 
părintele Vlassa, și n’au ochi să vâcță și urechi 
să au4ă, că a(țl e generală nemulțămirea cu stă
rile actuale, ne luândă afară nici chiar pe po
porală maghiară.

Ce alta a făcută d. Mocsary, decâtă a aver- 
tisa pe conaționalii săi, ca să nu se legene în 
ilusiuni, că cu terorisări și împilări voră pută 
înăbuși nemulțămirea și să nu aștepte cu sana- 
rea răului pănă atunci, când și copilulă dela 
sînulă mamei va fi ună „agitatori?"

Etă care e noima scrieriloră d-lui Mocsary. 
Dânsulă la nimică nu s’a gândită mai puțină 
decâtă a sta pe basa tradițiuniloră lui Horia. 
Basa pe care stă d. Mocsary suntă esigențele 
neînlăturabile ale rațiunei de stată și ferirea na
țiunei sale de urmările fatale ale unei porniri 
pătimașe și periculdse.

Să sperămă că judecătorii dela curtea de 
apelă voră fi înțelesă mai bine pe d. Mocsary 
și că astfelă voră pronunța asupra procesului 
dela Turda verdictulă ce-lă merită.

Austro-Ungaria și România.
Cetimă în „Correspondence de Viene:"
Ni se scrie din Buda-Pesta: Scurta vedere aici a 

ministrului română, d. D. Sturza, a esercitată o influință 
salutară asupra relațiuniloră comerciale, cari lasă astacji 
multă de dorită, dintre Austro-Ungaria și România.

D. Sturza a avută mai multe intrevorbiri cu d. 
Tisza și cu cornițele Szechenyi, ministrulă de comerciă. 
După cele ce transpiră, omulă de stată română ar fi 
sfîrșită prin a face ca colegii săi unguri să înțelâgă că 
cestiunea viteloră este o cestiune vitală pentru România

NOU AEONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe ună nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuia Abonamentului: 
Pentru Austro-Pngaria s 

pe trei luni 3 fl.
,, șGse ,, Q ,, 
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primitu (Jiarulu.

Domnii ce se voru abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită, și a artta și posta ziltimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 17 Septemvre 1886.
Procesulu părintelui Vlassa din IndolO, despre 

care amil vorbită în numerulu de Duminecă alu 
f6iei ndstre, a fostu trasu de pâră. Acâsta se 
vede și din atitudinea pressei maghiare, care nu 
e în stare să justifice procesulu.

Și nu credemu că ar pută esista legistu pe 
lume, care să găsâscă ună punctă de plecare 
pentru acusarea părintelui Vlassa.

Ce a făcută părintele Vlassa? A voită să 
servăscă unu parastasu pentru sufletele unoră 
răposați, pentru că așa prescrie religia năstră. 
Acești răposați erau Horia și soții săi, cari nu 
s’au revoltată nici în contra statului ungară, nici 
în contra legiloră lui și nici în contra națiunei 
maghiare, ci în contra asupritoriloră, în contra 
domniloră feudali, cari împilau deopotrivă și pe 
Români ca și pe Maghiari, și cari nesocotău sfaturile 
și ordinele umane ce le dedea Curtea din Viena.

Părintele Vlassa e oprită a servi parasta- 
sulă și se mărginesce a îndemna pe poporenii 
săi ca mergând0 acasă să se răge pentru sufle
tele aceloru martiri. Totodată publică și în f6ia 
năstră quasi o interpelare cătră guvernul ă un- 
gurescă, că cum se p6te ca autoritățile lui să 
oprăscă săvârșirea unui actă religiosă, a cărui 
nevinovățiă e incontestabilă?

Acesta e substratulu procesului, care spre 
rușinea guvernului ungurescu s’a terminată cu 
condamnarea părintelui Vlassa.

Și cum că tdtă afacerea cu procesulu e unu 
nonsens, ne-o dovedesce tăcerea foiloră maghia
re. Numai o singură fbiă, și încă o fdiă guver
namentală care e plătită ca să apere tdte actele 
guvernului și ale autoritățiloru lui, s’a găsită 
care să vorbâscă despre acăstă afacere. Și ce 
credeți, că vorbesce despre procesă, despre cău
șele ce l’au provocată și despre resultatulă lui? 
Nici pomenire ! N’are ce să (jfcâj e neputință 
d’a acusa pe părintele Vlassa, pentru că cei de 
la „Kolozsvari Kozlâny" sciu fdrte bine, că con- 
damnatulă n’a lăudată actele de desperare să
vârșite în revoluțiunea dela 1784, nici n’a în
demnată pe poporenii săi să săverșâscă aseme
nea acte.

Pe cine era să ’șl verse foculă jupânii dela 
fdia guvernamentală? Ne avândă pe cine, s’au 
năpustită asupra corbului albă, pentru că pă
rintele Vlassa în apărarea sa (țisese că elă con
simte cu principiile d-lui Mocsary.

Ei bine, f6ia guvernamentală din Clușiu îlă 
face și pe d-lu Mocsary „agitatoră", de vreme 
ce „agitatorii" români se provdcă la elă, ca la 
unulă care ’și-a propusă să lupte, pe câtă în pu

și că numai dela regularea ei depinde încheierea unui 
nou tratată de comerciă. Ungaria fiindă acumă îndestulă 
de dispusă d’a face concesiuni României în cestiunea vi
teloră, este mai multă de câtă probabilă că negocierile, 
cari au fostă suspendate, au să se reîncăpă îndată.

Kossuth și Delegațiunile.
Unulă din membrii partidei independențiloră s’a 

adresată la Kossuth cu întrebarea, că Ore acăstă partidă 
să ia parte la delegațiunl seu nu ? Kossuth a răspunsă 
într’o scris.ăre, că nu. Acăstă scrisore se va publica în 
dilele acestea în Budapesta și în Clușiu, de unde ’i s’a 
adresată întrebarea.

Kossuth scrie între altele, că dăcă partida indepen
denței a putută să între în dietă, care stă pe basa afa- 
ceriloră comune, nu ’nțelege, de ce n’a intrată intr’ună 
comitetă ală acestei diete (adecă în delegațiune), dăr — 
(jice Kossuth — în politică este de multe ori o mai mare 
greșălă a voi se îndreptezl o greșălă, decâtă a comite 
greșela. Așa e și în acăstă cestiune, care nu e o ces
tiune principiară, ci o cestiune de tactică. Kossuth nu 
recomandă participarea la delegațiunl, pentrucă acesta 
s’ar interpreta în defavorulă consecuenței ca o slăbiciune 
a partidei și ar și provoca o ruptură în sînulă ei. Dăr 
Kossuth nu vede nici folosulă ce l’ar putea aduce întrândă 
în delegațiune. Dăcă ea ar adtfce țărei ună folosă po- 
sitivă, dăcă ar ușura partidei realisarea principieloră sale, 
dăcă prin acăsta s’ar ușura sarcinele poporului ,contri- 
buentă, său s’ar pută schimba direcțiunea politicei este- 
riore,'atunci Kossuth ar sfătui, ca partida independenței 
să între în delegațiune fără a se mai uita în drăpta său 
în stânga. Dăr pentru tăte acestea nu este nici ună 
prospectă. Minoritatea partidei față cu mamelucii ar fi 
în delegațiune și mai bătătăre la ochi decâtă în parla
mentă. Resultatulă n’ar fi dăr decâtă ținerea câtorva 
discursuri succese. Dăca însă scopulă ar fi discreditarea 
instituțiunei delegațiuniloră, atunci acăstă discreditare se 
păte ajunge mai bine în parlamentă, dăcă se va lua la 
critică într’ensulă activitatea delegațiuniloră.

Pressa și crisa bulgară.
„Pești Naplo“ constată, că oficiăsele germane vor- 

bescă despre manifestațiunile opiniunei publice a Un
gariei cu dispreță. Deocamdată aceste stranii grobianitățl 
să iau la cunoscință; e sigură însă, că în modulă acesta 
abia va fi posibilă a deștepta însuflețire pentru alianța 
germană.

„Nemzet“ constată, ce e dreptă, din articulii ofi- 
cioseloră germane, că alianța continuă a esiste, dăr îșl 
încheia articululă cam resemnată dicândă: Dăcă odată 
s’ar deștepta la noi în adevără îndoială despre valărea 
acestei alianțe, atunci acăsta nu s’ar întâmpla în urma 
articuleloră din 4iare, ci în urma observărei, că acăsta 
alianță nu conține ceea ce așteptămă noi dela ea. Sperămă 
însă contrarulă acestei întâmplări, și pentru acăstă ali
anță nu ne tememă de nimică, nici de efectulă articu
leloră de 4'ure, nici de evenimente.

Perfidia rusă ajunge-va scopulii său?
de

James Samuelson
autorii alti cărții »Roumania, past and present*.

Londra, Septemvre 1886. 

Prefață.

Pănă dilele trecute Englesii credeau că siguranța 
posesiuniloră nostre indiene și chiar ale imperiului nos
tru atârnau de escluderea moscovițiloră din Constantino- 
pole, și în acestă scopă mii de viețe scumpe au fostă 
sacrificate și milione s’au cheltuită. Dăcă trebue să ju- 
decămă lucrurile după apatia actuală a puterei năstre le
gislative și după tonulă apologetică și constrînsă ală gu
vernului nostru, ori de câte ori se face alusiune la in- 
tngele Rusiei, amă conchide că mai totă politica din a- 
fară a acestei țări, în timpulă celoră 30 de ani din urmă, 
a fostă numai ună șiră de neisbânde.

Cu totă respectulă datorită celoră cari trebue să se 
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pricâpă mai bine, nu mă polă opri d’a constata că din- 
tr’o estremitate cădemă în alta.

Pentru aceste cuvinte publică acestă scurtă apelă 
nu sub impresiunea sentimentului pe care conventiunea 
îlă numesce Jingoism 1) dâr sub impresiunea răspunde- 
rei care se cuvine oricărui observatori seriosă, față cu 
evenimentele actuale.

Aci autorulă indică printr’unfl diagramă (de
semnă) mersulă Rusiei spre Constantinopolă.

Perfidia rusă ajunge-va scopulu sl!u?
De mai mulți ani studieză mersulă evenimenteloră 

din Europa Orientală, dintr’ună punctă de vedere cu to- 
tulă desinteresată, cunoscendă pănă la ună punctă ore- 
care localitatea, și cunoscândă din bună isvoră sentimen
tele și aspirațiunile diverseloră naționalități care populâză 
țărmurile Dunării și la cari libertățile au făcută mari 
progrese în timpii din urmă. Din aceste cause dorescă 
să adreseză câteva observațiunl compatrioțiloră mei, asu
pra celoră ce credă că trebue să fiă, pentru noi, o da- 
toriă națională față cu crisa actuală

Amă fostă stigmatisați cu numele de „națiune care 
face din tote negustoria*-,  și este netăgăduită că, pe când 
dămă voiă Rusiei să trâcă ca liberatârea naționalitățiloră 
apăsate, ne-amă mulțumită să privimă «cestiunea Orien
tului*  după cum se numesce, dintr’ună punctă de ve
dere pură comercială seu celă puțină din punctul ă de 
vedere ală intereseloră nostre proprii. Amă pierdută ast- 
felă simpatiile veciniloră noștri și prestigiul ă unui poporă, 
care iubesce libertatea. Se căutămă deci, studiindă a- 
câstă cestiune, se pierdemă din vedere, câtă cu putință 
va fi, interesele britanice și să servimă câtă vomă pute 
mai bine causa libertății și a guvernului constituțională.

1) Calificativii datQ celoru cari esagereză patriotismulii in-
dianO, șovinismti indianu, ca s6 dicemii așa.

*) Dr. Robert Roesler a publicată în a. 1866 în 
analele societății academice imperiale din Viena ună 
tractată despre Daci, în care combate continuitatea po
porului romană în Dacia traiană". A fostă retunsă de 
T. Ci pariu; de N. Densușiană în Federațiune și de ca- 
noniculă Gabr. Popă în «Familia». — Apoi a publicată 
în Leipzig «Untersuchungen zur alten Geschichte Roma- 
niens» eră cu rea credință său nesciință și fu combătută 
de B. P. Hașdău în a sa «Istoriă critică a Româniloră." 
Apoi a ți audită și de teoria lui Roesler de Xenopol!.... 
— Intre alții Sasulă M. Samuel Mockesch în 1867 a 
tipărită în Sibiiu opulă: «Beweise fur die celtische Ab- 
stamung der Walachen oder Românen, besonders derer, 
welche în Grossfiirstenthume Siebenburgen leben.» Pre 
alții nici nu-i mai amintimă.

Scopurile Rusiei în Orientă suntă bine cunoscute. 
In modă cinstită seu chiar necinstită, ea voesce, dăcă 
acăsta va fi cu putință, să ia Constantinopolulă și îm
preună cu acestă orașă Iotă ce va pută smulge din Sudă- 
Estulă Europei. Decă ași face istoriculă agresiuniloră 
sale în Asia centrală și Asia minoră ași repeta lucruri 
cunoscute. Ar fi prea lungă să povestescă manoperile sale 
în Muntenia și Moldova (România), în Basarabia și în 
Bulgaria, dela Petru celă Mare pănă în filele nostre. 
Mă voiu mărgini a spune că deși a alergată la totă fe- 
lulă de espediente, răpindă posesiunile bine făcătoriloră 
săi, cum făcu eu România când îi luă Basarabia, dupăce 
aceștia scăpară onorea sa înaintea Plevnei, său cum făcu 
acum, răsturnând pe ună vităză și tînără principe de pe 
tronulă său și gonindu-lă din țăra sa, pentrucă densulă 
nu voi să-i servăscă de instrumentă supusă și ascultă- 
toră — deși, spună, a sfidată deprinderile și obiceiurile 
civilisațiur.ei și că n’a respectată angagiamentele sale de- 
câtă atunci, când ele concordau cu interesele săle, cariera 
sa în Sudă-Estulă Europei n’a fostă fărte plăcută și este 
încă departe de a ajunge scopulă propusă. Depinde multă 
de compatrioții mei ca ea să potă duce spre sfîrșită 
bună planurile sale nefaste 1 Ună lucru este sigură. 
Dăcă Rusia va înfige, în modu seriosă, drapelulă ei în 
Bulgaria, porțile Constantinopolnlui nu-i voră fi multă 
timpă închise și miculă regată ală României, Belgia de 
Estă, care a scăpată din ghiarăle sale sfâșietâre, va dace 
sângerândă la piciărele sale, și civilisațiunea va fi dată 
îndărătă celă puțină o jumătate de veacă.

Dăr de ce, înt.reba-voră uni, Europa civilisată pri- 
vesce cu nepăsare progresulă acestoră evenimente?

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Gurghiu cu data 27 Septemvre: 

Tocmai acuma aflaiă dela o persănă de încredere din 
Gurghiu, că prinbulu Rudolfă a scrisă cătră consilierul^ 
de curte Pausinger, că călătoria densului cătră Gurghiu 
este amânată pănă la altă disposițiune. Așa dără prin- 
țulă de coronă nu va veni în 1 Octomvre a. c. Cine 
scie când și decă va inai veni în anulă aceste I

—x—
O scrisore din Pesta cătră „Tageblatt" semnalâză 

posibilitatea retragerii comitelui Kalnoky. Motivulă prin
cipală ală chemării lui în ministeră a fostă presupune
rea, că fundă persona gratissima la Curtea Țarului va
fi în stare să aducă o înțelegere în momente critice. Cu
câtă acea presupunere se arată a fi neîntemeiată, cu
atâtă dispare motivulă de a’lă mai lăsa în poslulă de
ministru la esterne. Actualmente cei din Viena suntă 
prea nemulțumiți cu Rusia. E puțină speranță că co
rnițele Kalnoky ar fi în stare să obțiă dela Rusia con
cesiuni mai întinse. Se crede că Andrclssy seu Kallay 
va fi succesorală lui Kalnoky.

—x —
Ivindu-se cașuri de otrăvire a pesciloră în rîulă 

Zagyva, ministrulu ungureștii de agricultură a încunos- 
ciințată tăte jurisdicțiunile, că topirea cânepei și peste 
totă infectarea apei cu sucă de cânepă este oprită în 
tote apele țării sub pedâpsă de 100 fi.

—x—
Nu arare-orl se întâmplă astădl în Ungaria, că ici 

colo se aude despre câte-ună nefericită care fundă adus- 
la sapă de lemnă de cătră esecutori, în desperarea lui 
a sărită asupra esecutorului. De astă-dată încă se te- 
legrafiază din Verșeță despre ună asemenea casă, că 
adecă ună țărână română ar fi împușcată asupra esecu
torului de stată Kuâtâlyon Weinmann, pe care l’a ră
nită așa încâtă nu mai e speranță d’a trăi. De obser
vată e, că acăsta s’a întâmplată în comitatulă Timișore, 
unde nu de multă — după cum spune «Ellenzâk" — 
s’a trimesu o armadiă întrâgă de esecutori pentru a scăte 
de pe spinarea nefericitului poporă restanțele de dârei 
urcate pănă acum la milione de florini. In acestă co- 
mitată pe totă diua se facă esecuții pentru dare.

—x—
In comuna Beica-Română din Ardeală din causa 

difteritei, care domnesce acolo între copii, s’au oprită

De ce acăstă rasă militară pe jumătate sălbatică 
este autorisată să-și întindă dominațiunea fără a fi împe- 
decată de , Marile Puteri»?

Căușele suntă lesne de înțelesă. Austro-Ungaria 
are „her oron fisli to fry“ (propriele sale interese de 
supraveghiată): Serbia este România sa; Bosnia, Herțe- 
govina și o parte din moștenirea „Omului bolnavă1 11 suntă 
Bulgaria și Rumelia sa, și Salonică este Constantinopo
lulă său. Germania nu cutăză să se certe cu Rusia de 
tăma Franciei. Doresce multă să aibă unulă său două 
porturi de mare, de însemnătatea Anversului și ar dori 
să-și mărăscă puterea sa colonială; privesce deci decă
derea prestigiului britanică cu mulțămire.

Ineâtă privesce Francia, ea nu ne pote erta că amă 
pusă capătă controlului de doi în Egipetă. Idea sa unică 
și care o absărbe este să redobândăseă Alsacia și Lorena, 
și speră să ajungă la acelă sfîrșită, grațiă încurcăturiloră 
în care se află vecinii săi. (Va urma.)

prelegerile în scola confesională gr. cat. In timpă de 
3—4 săptămâni au murită de difterită 15 copii.

—x—
Din comitatulă Mureșu-Turda ni se scrie, că semă

năturile de tâmnă s’au cam întârziată din causa secetei 
celei mari, care a domnită pănă acum. Mulțămită lui 
Dumnedeu, acum a ploată și âmenii voră începe cu să- 
mănatulă.

—x—
Mauriciu Iolcai, său cum îi mai Z'c^ Și Maurus, 

a trimesă «Kulturegyletului" din Glușiu 500 fi. pentru 
o fundațiune, și alțl 862 fl. ce i-a încassată pe autogra- 
fulă său. — Cu atâtă mai luculice voră fi banchetele !

—x—
Pe vârfurile munțiloră dinprejurulă Sibiiului și Fă

gărașului a cădută zăpadă. Asemenea a ninsă Ia munți 
în județele Suceava și Bacău din România

—x—
Cetimă în „Românulă": D. Carlos-Epinosa de tas 

Monteros, colonelă în statul-majoră ală armatei spaniole, 
a asistată la manevrele regim. 12 de călărași din Bu^ău 
și a rămasă fârte încântată de modulă cum s’au esecutată 
diferitele mișcări și mai cu osebire de inovațiunea d-lui 
locot. colonelă Mânu de a da comanda tuturoră mișcă- 
riloră prin semne.

—x—
Sub titlu Ecouri din Tonkin, „Figaro" scrie urmă- 

torele: >D. Gănescu, secretarulă d-lui Paulă Bert a
fostă numită comisă de reședința clasa întâia în Tonkin. 
D. Gănescu e fiulă ală doilea ală d-lui Grigorie Gănescu, 
fostă consilieră municipală, cunoscutulă jurnalistă pari- 
siană, care în timpulă imperiului a scosă jurnalulă „Le 
nain j'aune", în genulă și formatulă lui „Le Figaro". 
După căderea Imperiului, d. Gr. Gănescu s’a retrasă in 
viâța privată și a încetată și scâterea jurnalului.

Acrituri patriotice.
„Kolozs. Koz.» reproduce cu multă bucuriă soirea 

despre condamnarea la patru luni arestă a zelosului și 
bravului protopopă română din Indolă, d. Petru Vlassa, 
pentru nevinovatulă îndemnă ce l’a dată poporului său, 
din incidentulă sărbătorirei lui Horia, de a se ruga pen
tru sufletulă lui și a consoțiloră săi. Fiindcă d. Vlassa 
în vorbirea de apărare s’a provocată] Ia principiile lui 
Mocsary, „Kolozs. K0z.« trateză acestă cestiune Intr’ună 
articulă de fondă sub titlulă: „Mocsary cădută în tină".

«Chiar dăcă Omenii lui Horia nu s’au resculatu în 
contra națiunei, legiloră și statului ungurescă — se Zice 
în acestă articulă — totuși legea este silită a persecuta 
pe agitatorii de astăZI, fiindcă aceștia îi predică. Singu- 
rulă scută la care îșl iau refugiulă agitatorii ce cadă in 
cursă este Mocsary, — ună legislatoră maghiară în con
tra legiloră maghiare. Zadarnică este încercarea lui de 
a opri întrebuințarea numelui său, de -a se feri de agi
tatori și de a se mântui de societatea în care s’a băgată. 
Nimenea dintre naționalitățile din Ungaria nu s’a plânsă 
contra legiloră și constituțiunii ungurescl afară de agita
tori. Prin urmare când Mocsary a intrată în vorbă cu 
ei n’a făcută serviciu nimănui, decâtă chiar agitatoriloră. 
Cu ce dreptă se lapădă dăr acum de ei, când elă în
suși a devenită pentru ei o sorginte, ună potrivită mij
loci?"

«Oratorii Româniloră se basâză pe tradițiunile lui 
Horia. Dăcă Mocsary nu se basâză pe acele tradițiunl,

FOILETONU.

Cuventulă lîitină ca cuventu de batjocură 
și de injuriă în limba poporului românii.

Este ună faptă cunoscută și deja constatată, că 
între popârele romanice singuri Românii au salvată din 
trecută mândrulă nume de populus romcmus, și acăsta 
arată lămurită, că ei niciodată n’au perdută cunoscința 
că’și tragă originea directă dela Romani, ci totdenna au 
păstrat’o.

E caracteristică că și cuvântulă latinus, care s’a 
păstrată în legătura linqua latina, s’a păstrată și în te- 
saurulă de cuvinte ală Româniloră și să întrebuințeză 
pănă în diua de adî, der avândă o însemnare deosebită, 
precum ne arată următorea lucrare ce ni-a trimis’o d-lă 
S. P. Simonă și pe care o lăsămă se urmeze verbală:

«Cumcă în sînulă și în viâța poporului română 
suntă sute de tesaurl clasici e necontestabilă. Cumcă 
acestă poporă românescă e singurulu dela care putemă 
învăța clasicismulă română e totă așa de neîndoiosă. 
Nu e superfluu însă din când în când a censura și a 
aprecia câte ună tesaură singuratică de clasicismă ră
masă în sînulă poporului română, situată de marele 
Traiană în orientulă Europei și a vede de însemnătatea 
lui istorică de rassă, sânge și înrudire națională.

E prâ sciută, că în tâte fasele și modurile de traiu 
ale poporului nostru aflămă cuvinte, cântece, apucături, 
datine, povești mithologice, jocuri și portă, cari mai

multă ea ori ce istoriă întărescă și sancționâză descen- 
dința de rassă și sânge a poporului românescă în mânia 
tuturoră istoriciloră increduli ca Roesler, Hunfalvi, Ko- 
vari Laszlo, W. Schmidt, Mockesc, Miksa Gyorgy și 
alții.*)  Când inse aceste tesaure antice, voră fi adu
nate, grupate și divisate amăsurată modului de viâță ală 
poporului, de cari aparțină, — atunci noi vomă avă o 
Zend-A-Vesta, pe care străinii o voră admira, âr incre
dulii o voră venera. Acestâ Zend-A-Vesta va compune 
întru adevără și „aequo jure,» marea carte dej sânge 
și de rassă a poporului romană Opintirile erudițiloră 
noștri pe acestă terenă ne dau speranță viuă, că nu 
multă va trece și «cartea*  va fi gata!------------

Credemă a nu greși, dăcă luămă condeiulă în 

mână pentru a face atenți pe erudiții noștri, că se află 
în sînulă, sâu mai bine în viâța poporului română, în 
limbagiulă sâu de batjocură și înjuriă cuventulă : „latină" 
prin care Românulă esprimă ună ce de batjocură și uri- 
ciosă, când îșl descarcă mânia pe cineva. Nu arare-ori 
am auZită certându-se ună Română cu ună Judeu, 
Ungură, Sasă ori Armeană și Z'cendă: „ Vecii tu latina; 
lasă tu numai latină că te voiu înveța eu!" etc. Prâ 
fireșce că atunci, când Românulă apostrofâză pe altă 
națiă cu terminulă de înjuriă: „latină" elă pe sine în
suși se baljocureșce, sâu după Zisa poporului nostru: ,,Qî să 
nu-țl Zică". Dâr poporală română acâsta nu o sciă și 
nici nu o sciu acâsta celel’alte nații, cu care Românulă, 
eventuală și din fatalitate se cârtă de mai multe ori, 
trăindă veZI bine laolaltă în societatea omenâscă.

Românulă însă „aequo jure» pote fi întâmpinată 
cu cuventulă „Latină» — âr celelalte popâră conlocui- 
târe nici decâtă. Dâr fatalitatea și destinulă poporului 
romană pâte a fostă neîndurată ca și alte multe.

Vomă arăta — fără de a fi necesară, căci de 
mult s’a arătat și prin urmare e superfluu, dâr .superflua 
non nocent» — că poporulă nostru românescă cu dreptă 
cuvântă se numesce, adecă s’ar pută numi, fiă și în 
limbagiulă odiosă ală altoră popâră pe cari natura le-a 
pusă lângă elă, cu cuventulă de .latină", și apoi vomă 
statori unele hipotese prin cari ne vomă arăta opiniunea, 
din ce motivă: Românulă ar Zice altui poporă: «latină».

! (Va urma). 
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ei nu-lâ ascultă. Noi și așa nu-lă ascullămu. Pe sâma 
cui șî-a scrisă dâr broșurile sale? 0 astfelă de purtare 
a unui bărbată de stată, care se apucă să tracteze ună 
lucru, fără se fi încercată mai întâi se vâdă că cum 
stă trâba, este ună documentă de paupertate. — Par- 
lamentulă nu este o societate de poeți, ci este ună locă 
de adunare a bărbațiloră de stată. Națiunei nu-i trebue 
compania în care a ajunsă elă. Așadâră pe unde 
bate elă câmpii ? Fiă-ne de învăță casulă lui și între 
axiomele politice ale nostre să ni-o însămnămă și aceea: 
»quidquid agis, prudenter agas, et respice finem !“

— Sentința acesta latinescă ar fi bine să o aibă îna
intea ochiloră mai înlâiu jupânii dela „Kolozs. Koz,« 
căci atunci n’âră mai scrie asemenea articuli, fără nici 
ună sfântă, prin cari se facă numai ridiculi pentru tâte 
veacurile.

Din marginea Șîmleului, 25 Sept, 1886.

Mi place fârte a ceti foile nâstre câle le avemă, 
ba cetescă totă șirulă cu interesă viu de a sci că: âre 
unde și ce se intemplă între Români? Dăcă de undeva 
cetescă *de  bine*  imi cresce inima și dică eeloră ce au 
făcută binele: „Dâmne ajută-le“; decă însă cetescă »de 
rău" mă mâhnescă și îmi frământeză mintea întrebân- 
du-mă: âre cum p6te fi cineva capabilă a face răulă?

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă fir. Aurel Mureșianu

Sunt Sălăgiană și prin urmare iubitulă cetitoră îșl 
p6te închipui că de câte ori audă de bine — și cu deo
sebire despre cultura poporului din părțile nâstre sălă- 
gene cu o bucuriă duplă și mândriă sufletăscă cetescă 
vestea îmbucurătăre secură fiindă că, — după ce capii 
și respective conducătorii culturii nostre poporale suntă 
omenii cei mai zeloși — resultate și fructe afâtă de 
frumâse pe tăremulă culturei poporului ca la noi nu se 
potă vede, dâră nici chiar într’ună ținută locuită de 
Români.

Nu voia însă să înșiră multe, ci voiu spune ce 
m’a îndemnată cu acâstă ocasiune a lua pena și a scrie 
aceste rânduri. Nimică alta decâtă raportulă d-lui V. 
Pătcașiu din Hotvană, despre decurgerea adunării gen. 
a despărțământului XI ală „Associațiunei" și cea a „Reu- 
niunei Femeiloră Române Sălăgene*  ținute ăstă timpă la 
30 Aug. în Comuna T. Santău.

D-lă Pătcașiu în Nr. 204 ală acestui prețuită or- 
gană de publicitate ne descriă în termini frumoși deeur- 
sulă acestora adunări generale. Fârte bine a făcută d-lă 
Pătcașiu.

Las’ să vecjă și să scie Românii din alte părți că: 
Românii sălăgenl încă nu stau pe locă în cele culturale, 
ci să nisuescă a înainta, totă mereu — după cum s’a 
dovedită și cu acesta ocasiune pe acestă terenă. — A 
greșită însă ceva d-lă Pătcașiu — cu voia seu fără voiă
— ce chiar nu-i era iertată să greșâscă și anume: chiar 
la punctulă primă, care este și celă mai esențială -- 
unde ne înșiră numele aceloră învățători bravi din Să- 
lagiu, cari au fostă împărtășiți cu premii din partea des
părțământului, ajungândă la premiulă ală 8-lea 4ice că pe 
acesta "fi'a obținută Floriană Epure înv. în Peceiu“,
— pănă când toți cei cari au fostă de față îșl voră fi 
aducândă bine aminte, că zelosulă actuară ală despăr
țământului ne raportase că: acestă premiu l’a obținută 
Iuliu Chitta învețătoră în Pria âr nu FI. Epure după 
cum face cunoscută publicului d. Pătcașiu.

Acâsta fu greșala comisă în descrierea împărțirei 
premieloră, care deși nu e vr’ună „păcată neertată*  
totuși a produsă rău resîmțiu în ceia ce iubescă totdâuna 
și în tâte adevărulă.

înainte de a-mi încheia acestea rânduri îmi ieu der 
permisiunea a ruga pe d lă Pătcașiu se chiarifice lucrulă 
prin îndreptarea greșelei făcute.

Io—Nutiu. _________ J

Beghină, 23 Septemvre 1886.
Domnule Redactoră ! Junimea română din Reghină 

și jură, dândă petrecerea cea de vâră îndatinată în 10 
Augustă a. c., cu acea ocasiune a rămasă ună venită 
curată de 85 fl. v. a.

Junimea a decisă ca din acâstă sumă să se ajute 
studenții români săraci din locă și jură, spre acestă 
scopă s’a alesă ună comitetă de 5 membri, cari în 23 
Septemvre adunându-se a satisfăcută dorinței junimei 
în modulă următoră și anume: a împărțită ajutâre de 
10 fl. următoriloră tinerii

1) Ioană Popescu, jursilă anulă III-lea ia univer
sitate în Clușiu. 2) Petru Nicolescu, stud. de a VIII cl. 
gim. în Brașovă- 3) Ioană Rațiu, stud. de a VIII cl. 
gim. în Blașiu. 4) Pompeiu Butnariu, stud. de a V cl. 
gim. în Năsăudă. 5) Georgiu Popă, stud. de a III cl. 
gim. în Blașiu. 6) Alesandru Ternaveană, studentă în 
Reghină.

Ajutore de câte 5 fl. s’au dată: 1) !Lui Ioană 
Neamțu, stud de a V cl. gim, în Blașiu. 2) Zaharie 
Meathe, stud. de a V cl. gim. în Murășă-Vașarheiu. 3) 
Vasiliu Demiană, stud. de l-a cl. gim. în Blașiu.

Cu totulă s’au împărțită 75 fl., âr restulă de 10 fl. 
a decisă comitetulă să se distribue ca premii cu finele 
anului școlastică la școlarii români din Reghinulă 
săsescă.

Vrândă comitetulă a aduce acesta Ia cunoscința

junimei, rugămă pre on. Redacțiune să binevoiâscă a o 
publica în prețuitulă djară ce redactați.

In numele comitetului:
Dr. Alesandru Ceusianu, Iacobă Butnariu,I I f

medică, ca președ. secretară.

Odorheiulă Secuiescă, 16 Septemvre 1886.
Despre ună concertă de binefacere ce’s’a dată în 9 

Sept. a. c. în acestă orașă ni-se relatâză între altele: 
Acestă concertă a fost arangiată de domnii Dr. Albert 
Torok viceșpan și d. loan Floriană. Puterile cele mai dis
tinse din orașulă și comitatulă nostru au concursă la 
acestă concertă. Programa, în care a fostă representată 
mai vîrtosă musica classică, a fostă compusă cu gustă.

Concertulă s’a începută prin ună cuartetă esecutată 
de d-nii Dr. Emiliu Vaida, Ioană Floriană, Iuliu Men- 
tovich și Iuliu Vegler, urmați fiindă de aplause sgomo- 
tose. După acâsta a pășită pe scenă d-șâra Elena Flo
riană, drăgălașa fiică a d-lui Ioană Floriană, președintele 
tribunalului regescă, care a cântată pe piană rapsodia 
ungureseă de Liszt. D-șâra Floriană a esecutat’o cu 
atâta precisiune și cu o technică strălucită, cum arareori 
întâlnimă. Nu e mirare dâră, că publiculă a salutată 
cu aplause sgomotâse și pline de simțementă pe d-ra 
Floriană. Totă cu asemenea succesă a esecutată și o 
altă bucată alui Chopin, âr la dorința publicului d-șâra 
Floriană a mai esecutată piesele »Fantasia maghiară" 
de Ambrosiu Szâkely și „Ilustrațiunea română."

Lângă d-ra Floriană amintescă piesa esecutată pe 
violină de d. Dr. Emiliu Vaida, cunoscută prin concer
tările sale dela Clușiu, declamațiunea d-lui Coloman 
Galffy și debutulă distinsului flautistă Andrei Solymosi. 
D-ra Albertina Papp, d-nii Iuliu Menlovich și Iuliu Vâgler 
au esecutată o parte din symfahonia lui Beethoven.

După concertă publiculă s’a dusă în sala otelului 
>Koronka<, unde s’a dansată pănă târziu după medulă 
nopții. Venitulă a fostă de 253 fl. din cari subtragându-se 
spesele, au rămasă venită curată 200 fl.

Ultime sciri.
Sofia, 27 Septemvre. Pănă acum n’a fostă 

nici o întrevedere oficială între generalulă Kaul- 
bars și membrii guvernului, ci numai niște sim
ple conversațiuni, în cari s’au examinată cestiu- 
nile ridicate de generală, când primi pe cetă
țenii veniți ca să lă întâmpine la intrarea în orașă. 
Reese din aceste prime întrevorbiri că dorința de 
a regula în modă amicală situațiune? este fârte 
mare din ambele părți. Bulgarii ’și dau tâte si
lințele pentru a demonstra agentului Rusiei că e 
o trebuință imperiâsă de a nu lăsa să se prelun- 
gâscă periâda transitoriă actuală, și că data de 
convocare a Adunărei pentru alegerea noului 
prință nu pâte fi întârdiată. Bulgarii explică ase
menea că nu voră putea pune în libertate per- 
sânele vinovate fără a călca puterea judecătorăscă. 
Generalulă Kaulbars a remisă d-lui Nacevici o 
scrisâre a d-lui de Giers care-lă acreditâză pe 
lângă regență. Se anunță apropiata plecare a 
comisariloră otomani Madjid Pașa și Abro Effend.

Sofia, 27 Septemvre. Generalulă Kaulbars 
a remisă guvernului bulgară^ o notă după care 
guvernulă rusescă consideră că convocarea Marei 
Adunări fără o lungă periâdă electorală ar îi 
illegală, și că prin urmare, orice decisiune ar lua 
acâsta din urmă va fi considerată ca neavenită. 
Generalulă Kaulbars dă guvernului bulgară ur- 
mătârele sfaturi: 1. Amânarea alegeriloră câtă 
mai departe posibilă, spre a permite țării să iâsă 
din starea de turburare în care se află, și pentru 
a da periâdei electorale o durată suficientă, fără 
de care țâra nu se pâte pronunța într’ună modă 
liberă. 2. Să se ridice îndată starea de asediu. 
3. Să libereze pe deținuți. Guvernulă bulgară 
va ținâ consiliu chiar astă sâră pentru a răs
punde la acâstă notă.

Neapole, 27 Septemvre. O serbare a avută 
locă în amintirea intrării trupeloră italiane în 
Roma. Societățile liberale cu drapele în frunte 
străbătendă stradele, au întâlnită nisce associa- 
țiuni clericale, cari strigau, trăiâscă „Papa-rege“ 
Au fostă încăierări. Poliția a făcută numărâse 
arestări.

Berlină, 27 Septemvre. „Gazeta Germaniei 
de Nord“ rădică cestiunea de a se sci care suntă 
motivele caîje .au determinată în sfîrșitțj pe prin- 
țulă Bulgariei*  să abdică. Ea declară de neesactă 
sgomotulă după care marile puteri ar fi cerută 
schimbarea prințului. Din contră, mai multe 
dintre ele și Poarta asemenea, câtă timpă au 
avută încredere în sinceritatea sa, l’au sprijinită. 
Chiar Rusia n’a făcută nici ună demersă, care 
ar fi putută crea dificultăți prințului și care l’ar 
fi împedecată de a râmânâ la Sofia. Motivulă 
antipatiei Rusiei nu era lucru nou pentru prință, 

care suferia acâstă antipatiă de 6 ani. Numitulă 
(Jiară aștâptă deci, ca foile cari apără causa Bul- 
gariloră și a prințului de Battenberg să răspundă 
la întrebarea sa, relativă la motivele abdicațiunii. 
Crede că în discuțiunile ce voră avea locă înaintea 
parlmanteloră Austro-Ungariei și Germaniei se 
va ridica și acâstă cestiune.

DIVERSE.
Parastasd. — In 19 Septemvre st. n. s’a celebrată 

în biserica română gr. cat. din Făgărașă ună parastasă 
pentru eterna odihnă sufletâscă a căpitanului în pensiu
ne Iacobă Cosgarea. Acesta s’a născută la anulă 1819 
în pomuna Vadu, Comitatulă Făgărașului, din părinți 
grănițerl, și a repausată la Lugoșiu la 18 Iuniu a. c. Ră- 
posatulă a încărunțită luptândă pentru tronă și patriă, 
și în cause politice; a fostă controloră, er în <urmă per- 
ceptoră ală comitatului Carașiu Severină.

înainte de a începe la rugăciunile rituale ale paras
tasului, Rvds. d-nă Alexandru Micu, vicarulă Făgărașu
lui,’ ca pontificantă a descrisă pre scurtă biografia acestui 
bărbată, aratândă luptele prin care a trecută repau- 
satulă, în câtă cei de față plângeau.

Cu acâstă ocasiune și-a adusă tributulă pentru de- 
cedatulă, nepotulă său, d lă căpitană în pensiune, Nico- 
lae Cosgarea, care de presentu este și casarulă băncei 
* Furnica», arătându șl prin acâsta stima și recunoscința 
s’a față de crescătorulă său. După finitulă servițiului 
s’a întorsă fiăcare la casele loră oftândă repausatului: 
»Fiă’i țărîna ușâră și memoria neuitată.*  —r—

Omoru. — Locuitorulă din Beregsău Moise Rado- 
nicl, ne’nsurată, se duse, Duminecă a fostă ‘săptămână, 
sera în locuința frumușelgi văduve d’acolo Maria Nico
lescu, pe care de mai multă timpă o urmărea, pentru ca 
să facă din nou propuneri. După 20 de minute se audi 
din casă o detunare. RadonicI împușcase cu ună pistolă 
asupra femeei, care ținea în brațe pe miculă ei copilă 
în vîrstă de 3 luni. Pistolulă fusese încărcată cu bu- 
căți de plumbă, dintre cari una pătrunse în șoldulă fe
meei, alta se opri în osulă capului micului copilă, âr o 
a treia bucată răni greu la brațulă stângă pe băâtulă de 
9 ani alO femeei, care sta lângă mamă-sa. Mititelulă 
muri, și nu e nădejde să scape nici băâtulă celă de 9 
ani. Mama e ușoră rănită. Se dice că mai mulți locui
tori din sată au văzută tâtă scena prin ferâstră ; se vor- 
besce cu hotărîre, că Radonici a voită să violenteze pe 
femeiă, și acâsta ca să se apere a luată în brațe pe mi
culă ei copilă. Radonici fu arestată; elă (JiGe că pisto
lulă din întâmplare s’a slobozită; mai mulți martori însă 
spună că au văzută pe ucigașulă țintindă asupra femeei.

Casa de nebuni arde! — Acestă strigătă înfioră- 
toră răsună în sâra de 20 Septemvre în Courtrai, în Bel 
gia. Edificiulă, unulă din cele mai însemnate ale Bel
giei, întreține 600 de nebuni sub supraveghiarea călu- 
gărițeloră. Marele edificiu constă din două părți, vechile 
localități în care se aflau nebunii, și nouăle localități, 
mai bine întocmite, care încă nu suntă deplină termi
nate. Foculă isbucni în edificiulă celă vechiă și era 
vorba acum să ducă pe nebuni în localitățile ce erau 
mai depărtate. Acâsta fu o groznică lucrare de mântu
ire ; nebunii rîdeau, urlau, își rupâu părulă ; cei mai mulți 
au trebuită să fiă duși cu puterea după lupte grele. Deși 
flăcările se tâtă întindeau, nebunii fură mântuiți toți. 
Vechiulă edificiu arse pănă în pămentă cu tâte provi- 
siunile și mobilele

Bibliografia.
Scola și Familia, fâiă pentru crescere și învăță- 

mentă; apare în Brașovă de două ori pe lună și costă: 
pe ană 3 fl. său 10 franci, pe ană 1 fl. 50 sâu 5
franci, pe ană 1 fl. v. a. Directoră: Ștefană Iosifă; 
Redactoră răsp.: Ionă Dariu. — Nr. 12 dela 15 Sep
temvre conține: Educațiunea (urmare), de I. Dariu; — 
Câteva observări cu privire la propunerea studiului isto
riei, de prof. Andreiu Bârseanu; — Stupăritulă, de Con
stantină Dimiană, preotă în Brețcă; — LecțiunI din în- 
vățămentulă religiunei în scâlele primare, de Ios. Aronă;
— Câteva observări relativă la crescerea copiiloră în 
șcâlă și în casa părintâscă, de Stef. Dragomiră; — Pre
lungire de concursă; — Diverse; —Bibliografia.

Meseriașulu românii, fâiă pentru învățătură și pe
trecere ; apare în Brașovă de două ori pe lună și costă 
1 fl. 20 cr. sâu 5 franci pe ană. Editoră și Redactoră : 
Bartolomeiu Baiulescu, președintele reuniunei pentru spri
jinirea meseriașiloră români în Brașovă. — Nr. 15 dela 
15 Septemvre conține: Instruirea meseriașului română;
— Legea pentru meserii din 1884; — Din hygiena lu
crătorului (urmare); — Statistica meseriașiloră români 
din Ungaria și Transilvania; — Ariciulă și sobolulă (fa
bulă); — Multe și mărunte; Bibliografia; — Din traista 
cu minciunile; — Felurite pentru meseriași.
5'7^ Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei^ se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.



Nr. 209. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oorsuin la bursa de vieua 
din 27 Septemvre st. n. 1886.

Bursa de fBueuresci.

Rentă de aură 4% . . . 105 70
Rentă de hârtia 5°/0 . . 93.50 
[mprumutulă căiloră ferate

ungare.........................—. —
Amortisarea datori i căi

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,10

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.25 
B nuri rurale Banat-Ti-

zmșă...............................104.25
Bonuri cu ci. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................. 99.75
ImprumutulCi cu premiu

ung................................... 120 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.05 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aurii austr. , . 117 — 
Losurile din 1860 . . . 140,50
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................861.—
Act. băncel de credită ung. 285.50 
Act. băncel de credită austr. 276.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.55 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Cota oficială dela 16 Septemvre st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). . . 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 97—

» convert. (6°/0) 87i/2 88i/2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . 103— 104—

* » » (5°/0) . 87— 87—
» » urban (7°/0) . . 100— 101—

» (6°/0) • 92— 92Va
• , > (5®/0) . • 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

« » » ‘ Națională 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.50
Bancnote austriace contra aură. 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.50 Vend. 8.56
Argint românesc . . . . . . » 8.45 > 8.50
Napoleon-d’orI................. . . » 9.90 9.94
Lire turcesc!..................... . . » 11.20 » 11.25
Imperial!......................... . . » 10.23 > 10.26
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121.i/s > 122.i/2
Discontulă . . . » 7—10 pe ană.

Xiasciintare»
Subscrisulu face cunoscută onoratului f publică, că 

la dânsulă în strada teatrului în Podulă Bătușiloră pră
vălia Nr+ 7 și în tergulu pescelui Nr+ 99 lângă teatru, 
se va vinde începândă dela 25 Septemvre a+ c+ chila 
de carne de vită cu 4 ci\ v+ a. și de carne de 
porcii cu 2 ci\ mai eftină ca în tote celelalte măcelărit

Brașovă, 20 Septemvre 1886+
Ștefana Burețea,

măcelaru.

vGndare.
Să vândă din voiă-. liberă:
O casă în strada teatrului sub Nr. 313.
O casă în colțulă tergulă straeloru Nr. 303.
O casă cu grădină în Brașovulă vechiu ulița lungă Nr. 171.
5 holde de fânațu în brazda 2-a Nr. 17691/95.
6 holde de sămânătură în câmpulu Săceleloru brazda 8-a.
Doritorii voru binevoi a se adresa la proprietarulii

Nicolae T. Ciurcu.

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

Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ..................................... 10° 0

h H V 5— 8 H ............................................15° 0
h n 7i 9—11 77 ..................................... 20° 0
11 7 7 7 7 12—15 H ............................................30° 0
V 7 7 7 7 16—20 H ............................................40° 0

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

<Avisă d-lortL abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
mu??itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. rIRANS“

Mersulă trenurilor!!
pe linia IPredealii-Budajpesta și pe linia Teiușia-Aradtl-Iiwdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-JSudapesta BSsadapesta—B^redealii

BucurescI

Timișă

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Trenă’ 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Sighișâra

Elisabetopole

(
(

Mediașă
Copsa mică 
.Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Aiudă
Vințulă de susă 
Uiâra!
Cucerdea 
flhirisft 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana 
Huiedină 
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezâ-Telegd
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

(
Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
< L •

Bnda-pesta
Viena >

—- 4.50 7.30
1.149.32

____ 9.56 1.45
— 10 29 2.32
6.22 2.55
7.01 __ 3.38
7.33 __ 4.17
8.01 _ 4.47
8.45 5.42

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

1.30 __ 11.34
1.45 - 11.52
2.34 __ 11.41
2.55 - 1.12
3.17 - 1.42
3.24 - 1.51
3.36 __ 2.15
4.11 _ 3.12
5.36 _ 4.59
5.56 — 5 30
6.31 6.03 —

6.52 6.21 —
7.08 — —
7.23 — —
8.12 — —
8.12 7.14 —
8.52 7.43 —
9.10 — —
9.29 — —
9.41 8.22 —

10 24 8.48 —
10.43 — —
10.53 — —
11.— 9.13 —
11.15 9.18 10.55

1.09 10.38 1.23
3.29 12.20 3.24
6.38 12.20 10.05
— 2.15 2.15

3.00 8.00 6.05

— Viena
— Budapesta
—- Szolnok
—— P. Ladăny

Oradea mare
Vărad-Velencze
Fugyi-Vâsarhely

__ Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș

__ GhirbSu

— Nedeșdu

Clușiu (

- Apahida
— Ghiriș

Cucerdea J—

Uiâra
_ Vințulă de susi
__ Aiudă
.— Teiușft

8.00 Crăciunelă
8.34 Blașă
8.59 Micăsasa
9.56 Copșa mic .

10.16 Mediașă
11.04 Elisabetopole
12 17 Sigișdra
12.47 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
3.06 Apatia
3.38 Feldiora
3.54 (

Brașovă >4.05
— Timișă

SPredeald5.17
5.25 BucurescI

10.—

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
omnibus accelerat omnibua de omnibus

persâne

11.10 — —
1 —

7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
11.05 3.44 7.29 9.11 11.40

2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 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 -—
— 10.28 5.05 6.43 —

10.45 __ — 7.03 —
11.14 _ — 7.26 — î

1.06 „_ — 8.51 —
— _ — 9.31 —

2.01 __ — 9.43 —
2.10 __ — 9.51 —
2.19 __ — 9.58 —
2.33 ■ — 10.24 —
3 35 — 10.44 —
4.09 __ — 11.28 —
4.29 - — 11.44 —
5.0b - — 12.18 —
5.45 — — 12.36 —
6.06 — — 1.22 6.01
6.45 —. — 1.56 6.40
7.40 — — 2.34 7.20
8.07 — — 3.02 8.01

10.05 — — 4.41 10.05
11.02 — — 5.30 11.02
11.37 — — 6.03 [11.37
12.14 — 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 9.40

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

Teiusfi- A rudft-Budapesta Budapesta-Aradtt-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trend Trenă
omnibus omnibus persone persâne accelerată omnibus

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ -_
Alba-lulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 HZUllIUK / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradti 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
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-lulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tefiușft 12.05 — 2.24

Aradtk-Ttadșâra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persâne persâne peradne omnibua omnlbus

Airadft 5.48
1

6.05 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-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 — 3.35 6.07
TSmilșdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — 4.04 6.39

1
' a- Ar adft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâno persâne omnlbus omnibus omnibus de pers.

TIjsiâș6ra 6.25 5.00 Petroșenl 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 —
Nâmeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfi 9.27 — 8.17 Simeria 10.53 1,35 —


