
REDACȚIU3IEA ȘI ABMINISTIÎA’ț’IUNKA S 
BRAȘOV0, piața mare Nr. 22.

S£ PRENUMERĂ:'
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

,GAZETA» IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii anii 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șăse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX. A NU N CIU RIL E:
O seriă garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Scrisori nofranoote nu te primssoO. — Hanuaorlpte nu so retrăinltu.

NK 267. Vineri, 28 Noemvre (10 Decemvre). Î886.

crede că ei întotdeîina au simpatisatu cu aceia, 
cari se luptă pentru libertatea și autonomia 
oră.

Amă vre să vedemă, cum ar fi primită de 
jildă în Pesta o deputațiune a Româniloră din 
Ardâlă, care s’ar duce la tronă, nu ca să se 
milogescă, ci ca să pretindă libertatea și auto
nomia, la care aspiră poporulă română. Negre
șită, că dâcă ar fi de față, d. Grekov ar fi sur
prinsă de simpatiele cu cari ară fi întâmpinați 
Românii.

Brașovu, 27 Novembre 1886.
I

Era timpulă, ca tinerimea maghiară din 
Pesta să mai dea semne de viâță, că prea tre
cuse multă dela afacerea Iansky.

Acum, ca să mai varieze, după vechiulu 
proverbă că variațiunea delectâză, s’a decisă 
a debuta cu o demonstrațiune pentru Bulgaria și 
poporulă bulgară.

Abia s’a împlinită anulă de când inimele 
junimei universitare maghiare palpitau și bateau 
pentru Serbia și poporulă serbescă.

Se va dice că în aceste manifestări de sen
timente cătră popdrele din peninsula balcanică 
nu ar fi nimică surprin^ătoră și ar dovedi nu
mai, că Ungurii au o inimă largă, în care în
capă și Serbii și Bulgarii. In realitate însă este 
mare deosebire întie demonstrația de ană și de
monstrația de acum.

Anțărță ungurimea din Pesta, în frunte cu 
tinerii universitari, simpatisa în modă demon
strativă pentru Sârbi, fiind-că aceștia se băteau 
cu Bulgarii și amenințau independența și între- 
gitatea Bulgariei. Atunci acești mari amici ai 
popâreloru Orientului nu doriau nimică mai 
multă, decâtă ca regele Milană să între în Sofia, 
călcândă peste resturile risipite ale armatei bul
gare.

Și astădi?
Astăzi conducătorulă studenților^ unguri, 

cari au primită Marța trecută între „eljen“-uri 
sgomotdse deputăția Sobraniei bulgare la gara 
din Pesta, s’a adresată cătră acestă deputațiune 
cu următârele cuvinte:

„Poporulă Ungariei cu întiistare a privită 
la multele suferințe ale națiunei bulgare, și noi, 
junimea poporului maghiară, amu alergată aici 
spre a vă bineventa din tâtă inima pe teritoriulă 
patriei n6stre.“

A fostă o norocire pentru demonstranții de 
astădi, că ministrulă Tisza a fostă oprită colec
tele, ce începură a le face cei din Pesta pentru 
formarea unei legiuni unguresc!, care să lupte 
alături cu Sârbii în contra Bulgariloru, căci de 
se forma acâst.ă legiune, ar fi fostă nu numai 
cutezată, dâr imposibilă chiar a susțină, că po
porulă maghiară „a privită cu întristare" la sufe
rințele națiunii bulgare.

Nu ne trece prin minte a condamna pe 
studenții maghiari din Pesta pentru demonstra- 
țiunea simpatică ce au fâcut’o deputațiunei bul
gare la sosirea ei în Pesta. Este frumosă și 
lăudabilă, când tinerimea maghiară își arată 
simpatiele sale pentru libertatea și independența 
unui poporă ca Bulgarii, și dâcă avemă a 4i°e 
ceva, este numai că ne îndoimă, că demonstra 
țiunea de Marți ar aduce Bulgariei ună folosă 
mai mare, decâtă l’au adusă Serbiei demonstra- 
țiunile de anțerță.

Este o causă gravă pentru care a fostă tri- 
mâsă deputațiunea Sobraniei la curțile europene 
și de aceea ni-se pare, că asemeni demonstrații 
potă numai șă-i strice. Din aceste considerațiuni- 
în Viena n’a fostă la gară nici măcară colonia 
bulgară, numai câțiva diaristi și prieteni ai 
membriloră deputațiunei.

Cumcă tinerii înfocați unguri n-au vrută 
să lase să trâcă ocasiunea fără a striga câte-va 
„eljen“-uri deputațiloră bulgari, nu ne mirămă, 
ci ne face numai să recunăscemă consecența loră 
în inconsecențele, ce le-au comisă cei ce stau la 
spatele loră , începândă dela sabia de onăre, ce 
au trîmis’o lui Kerim-pașa, până în momentul 
de față.

Ne surprinde însă, când vedemă, că mem- 
brulă deputațiunei bulgare, d-lă Grekov, stă de 
vorbă cu studenții unguri din Pesta și face cu 
ei politică asupra situațiunei Bulgariei. D-lă 
Grecov este puțină informată despre adevăratele 
nisuințe ale demonstranțiloră din Pesta, dâcă

Risipa banilorft publici.
In ședința dela 6 Decemvre a comisiunei financiare 

a camerei deputațiloră, discutându-se asupra bugetului, 
veni la rândă «subvențiunea pentru tealrulă națională și 
opera regâscă“.

Petru Busbach e îngrijată de enormele cheltuelî, ce 
sporescă mereu ale operei.—Moriz Wahrmann dice, că 
însuși ministrulă a declarată, că starea actuală e insu
portabilă; cere lămuriri. — Ministrulă Tisza dice, că e 
deficită și la teatrulă națională, nu numai la operă. — 
Max Falk isbucnesce în trase .patriotice»; voteză sub- 
vențiunea, decă în bugetulă viitoră se va face o reducere 
însemnată. — Alexandru Hegedus a cerută sâ se ștergă 
30,000 fl. din subvențiune.—Ferdinand Horanszkij se pro
vocă la vorbele intendantului teatrului și operei, care a 
disă că în anulă viitoră se va cere o subvențiune de 
800,000 fl. Aceștia suntă bani aruncați în fântână. E 
necesară să se lămurescă situațiunea. Cheltuelile perso
nale se urcă la 500,000 fl. Nu voleză subvențiunea decă 
nu se voră da lămuriri. — Lukas JLnyedi cere lămuriri 
cum stă lucrulă cu contractele acelea onerose, cum de 
cheltuelile în plusă se urcă acum peste 300,000 fl., ade
vărată e, că întocmirea baletului «Excelsior* va înghiți 
peste 100,000 fl. ?

Contele Keglevidl, intendantulă, dice că visitarea 
teatrului națională și a operei e în decrescere. La operă 
s’au făcută abusuri cu biletele de liberă întrare. In 1885 
s’au dată 33,422 bilete de liberă întrare. Cheltuelile ope
rei sunlă mari, în cele dintâiu (Jece luni din 1886 s’au 
cheltuită 632,000 fl., deficite au fostă totdeuna și Ia o- 
peră și la teatru. Pentru adjustarea scenei operei s’a 
cheltuită în 1884 și 1885 suma de 523,000 fl.; deficitulă 
primului ană a fostă de 611,000 fl., celă din ală doilea 
ană 517,000 fl. Prețulă unoră locuri e prea scumpă. 
In 1884 s’au cheltuită pe rechisite peste 200,000 fl. Plă
țile ce le-a luată elă asupră'și prin contracte se suiă la 
524,000 fl., intendantura trecută a încheiată și ea con
tracte în sumă de 95,000 fl.

Enyedi constată, că starea operei e critică. Mai 
bine să se arendeze opera; ea nu atrage publiculă; nu 
voteză subvențiunea. Moriz Walirmann voteză, după 
lămuririle date, și primesce propunerea lui Falk.

Ministrulă Tisza dice, că la orice astfelă de insti- 
tută se ’ntemplă greșeli, care abia se potă evita, și deci 
n’are causă se ancheteze. Va căuta să micșoreze în vi
itoră subvențiunea. Arendarea rămâne ca ultimă mij- 
locă. Cere să se voteze subvențiunea. Cu anulă 1888 
se va scădea subvențiunea. — Contele Emanoil Andrassy, 
în privința sistemului de aplicată la operă, e de altă pă
rere, decâtă ministrulă; der e mulțămită cu declarațiunea 
acestuia, că va chibzui acesta.

Comisiunea a votată subvențiunea.

Societatea ungurescă „S. Ladislau“.
Budapesta, 7 Decemvre 1886.

In 6 Decemvre s’a ținută jubileulă de 25 de ani 
ală societății S. Ladislau. Scopulă principală ală acestei 
societăți este conservarea „fratilorti, Ciangăi“ din România 
în religiunea catolică și în naționalitatea maghiară.

Președintele Schlauch, episcopă ală Satumarelui, în 
vorbirea sa de deschidere a accentuată dreptulă istorică 
ală Ungariei asupra României, care dreptă mai timpuriu 
seu mai târdiu va trebui validitată. Scopulă e același 
acuma și odinioră, numai mijldcele s’au schimbată, căci 
pănă ce odinioră mijlăcele erau armele, acuma e cultura.

Secretarulă societăței Dr. Wolafka, prefectă de 
studii în seminariulă centrală, a cetită istoria succintă a 
acestei societăți dela întemeiarea ei pănă astădi, termi- 
nândă cu cuvintele emfatice.' «Dea Dumnezeu ca pre
cum odinioră popărele din occidentă diceau «a sagittis 
Hungarorum libera nos Domine“l (Apără-ne Domne de 
săgețile Unguriloră), așa în viitoră se dică popărele din 
Orientă: „Fericesce-ne Dâmne cu cultura maghiară!“

Societatea a ajutată pe Ciangăi în decursă de 25 
de ani cu o sumă ce trece peste 60,000 fl.

Ajutâre permanente primescă cei din Bucuresci, 
PloiescI, Brăila etc. Pe spesele societății se crescă și de 
presentă 2 clerici.

Archiepiscopulă catolică din Bucuresci, Mr. Palma, 
a trămisă societății salutare pe cale telegrafică.

Atâta- Schlauch câtă și Wolafka suntă Șvabi 1
Umilă dintre cei de față.

SOIRILE DILEI.•
>Bud. Korr.* află din Bucuresci, că în a doua ju

mătate a lunei Decemvre va pleca ună wwwsfru românii, 
însoțita de mai mulț.I referent! speciali, la Pesta ca să 
începă acolo cu guvernulă ungară și austriacă trădările 
pentru încheierea convențiunei comerciale. E probabilă, 
că trădările se voră continua la Viena.

—x—
In procesulu urbarialu alu Seceleniloru, se dice că 

comunele Satulungu, Cernatu și Zizinii ar fi dispuse să 
accepteze propunerea de împăcare ce li-a făcut-o mai în 
urmă comunitatea orășenescă a Brașovului cu privire la 
procesulă loră urbarială. In urma acesteia pe numitele 
comune s’ar veni două terțialități din loculă din cestiune, 
ear pe comunitatea Brașovului o terțialitate. Drepturile 
regale ar ave să le răscumpere: Satulung cu 150,000 fl. 
Cernatulă cu 170,000 și Zizinulă cu 50,000 fl. Celelalte 
4 comune însă se dice că ar fi respinsă propunerea de 
împăcare.

—x—
Cu privire la scirea apărută în Nr. 241 ală foiei 

nOstre, prin care ni-se scrisese ună faptă de brutalitate 
ce s’a comisă de nisce gendarmi din Panticeu în co
muna Bergea din comitatulă Solnocîl-Dobeca, aflămă o 
desmințire în „Kolozs. Kăz.“ Ună raportoră ală acestei 
foi susține, că noulă procuroră regescă, d. Alexandru 
Vita, a ordonată desă de timpuriu o strictă investiga- 
țiune în causa acesta și după propria mărturisire a a- 
restanțiloră s’a constatată numai atâta, că unulă din ei 
a primită o palmă, eră altulă o împinsătură, și acesta 
din causă că n’au voită să plece la comanda gendarmi- 
loră. Că așa numitulă Vasiliu Târdiu ar fi fostă spân
zurată cu părulă capului de grindă, că prin acâsta și-ar 
fi perdută simțirile și ar fi amețită etc. reportorulă lui 
„Kolozs. Koz.» Z*ce> nu‘* adevărată, er câtă pentru 
furtă înșiși arestanții s’au mărturisită înaintea judecă
toriei de vinovați. Raportorulă cere ca și noi să des- 
mințimă acestă scire și ne asigură, că tocmai decă ar 
fi fostă adevărată, nu din ură națională s’ar fi întâm
plată. Raportorulă nostru ne scrisese înainte de asta 
cu câteva 4‘le, că într’adeveră investigațiunea s’a făcută 
și că numitulă Vasilie Târcjiu a mărturisită faptulă cu 
acea ocasiune tocmai așa, cum ni se scrisese nouă, cu 
acea deosebire numai, că faptulă nu s’a întâmplată toc
mai în ochii publicului, căci acesta era pe afară, ci în 
casă și încă cu ferestrile astupate. Prin urmare, pănă 
ce nu se va da o desmințire oficială, faptulă rămâne 
așa cum ni s’a raportată.

—x—
După cum anunță „Bekes«, Sâmbătă noptea a 

fostă jăfuită oficiulă poștală din Gyoma. Hoții au luată 
9674 fl. 70 cr.

—x—
Prințulă Alexandru de Battenberg a plecată în 

Anglia, însoțită de fostulă său mareșală ală curții Rie- 
desel.

—x—
In 7 Decemvre n. c. s’a dată prima serată socială 

a d-loră oficeri de aci în sala hotelului Nr. Asemenea 
serate se voră mai da la 11 Ianuariu, 2 Februarie și 5
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Martie 1887. La aceste întruniri cameradice suntă In
vitați d-nii oficeri și funcționari militari în pensiune, 
precum și d-nii oficeri în reservă și în concediu cu fa
miliile d-loră. La seratele oficeresci se dau invitări

—x—
Comisiunea pentru delimitarea granițelorii dintre 

Austro-Ungaria și România, n’a ajunsă la nici ună re- 
sultată practică din causa nențelegeriloră ivite intre de
legații celoră două state. Din acestă causă, delegații ro
mâni s’au întorsă în Bucuresci.

—x—
»Românulă* dice, că în locuiți baronului Mayr se 

crede că se va numi ambasadorii ală Austro-Ungariei 
în Bucuresci contele Goluchowski,

—x—
Căițe ferate de stată ungare an făcută propunerea, 

ca pe tote căile ferate austriace și ungare să se aplice 
tăte semnalele comunicațiunei trenuriloră deopotrivă, 
dedrece mai alesă în casă de răsaoiu dmenii din servi- 
ciulă căiloră ferate se intrebuințeză pe tote căile ferate 
și se potă nasce fatale greșeli din causa necunăscerei 
semnalelor ă.

—x—
In Ungaria de sudu, siguranța proprietății și a 

vieții stă câtă se pdte de rău. Omoruri și spargeri 
suntă la ordinea dilei. In noptea de Marți spre Mer- 
curi, săptămâna trecută, hoții au spartă locuința aren
datorului regalieloră din Slatina, în absența acestuia, 
și au furată 1700 fl. In noptea spre 2 Decemvre n. 
hoții au intrată în edificiuiă stațiunei Slatina a căii fe
rate și au furată 5 fl. In ndptea spre 1 Decemvre hoții 
au pătrunsă în oficiulă silvanală dela Mehadia și au fu
rată 3000 fl. Se susține, că furturile se comită de 
banda de hoți a lui Tosits. Din causa nesiguranței 
ce cresce, gendarmeria s’a sporita cu honvedl, Goman- 
dei de flancă a gendarmeriei din Timișdra îi s’a dată 
20 de honvedl, cari s'au și împărțită in Cubină, Bi
serica albă, Remetea, Kustely și Răcașă. In curendă 
se voră împărți honvedl și la alte pichete de gen- 
darmi.

- -x—
Poșta din Modoșă a fostă atacată tn apropierea 

pădurei Șoca, între Banlacă și Detta de patru âmeni. 
Iuțăla cailoră, cari prin strigătele și loviturile visitiului 
se spăriaseră, a scăpată posta de jăfuire. Visitiulă a 
scăpată și elă cu câteva lovituri de bâte, der a eșită din 
serviciu. Din causa deseloră atentate asupra poștei pe 
linia Modoșă Detta, se crede că de aci înainte va fi în
soțită de ună gendarmă, căci altfelă nimenea nu mai 
îndrăsnesce să între visitiu la poște.

—x—
Privitoră Ia încvartirările militariloră, ministrulă 

de interne ungurescu a invitată printr’ună rescriptă-cer- 
culară t6te jurisdicțiunile să ia disposițiunile de lipsă, ca 
de aci înainte localitățile întocmite pentru gendarmeriă 
să nu se mai folosăscă pentru înevartirărl militare.

—x —
_ •

In Tergu-Mureșukii s’a pertractată la 6 Decemvre, 
înaintea jurațiloră, procesulă de pressă intentată de de- 
putatulă dietală Caro’ă Kovacs contra primarului Valențiu 
Csaszar din Sepsi-Sân-Georgi. Acusatulă a fostă achi
tată, ăr acusatorulă condamnată să piălâscă 185 fi. chel- 
lueli de judecată.

Funcționarulă comitatului Saroșu, Franz Borne- 
missza, a fostă condamnată la 2 am' inchisăre și 50 fl. 
amendă, pentru că a cheltuită pentru propriele sale sco
puri 800 fl. din fondulă șoseleloră comitatului.

—x—

In curândă va apără în Germania ună apelă pen
tru întemeiarea unei confederațiuni evangelice, cu scopă 
d’a apăra protestantismul^ în contra periculeloră ce-lă 
amenință.

—x—
Patriarchulu Ioachimu IV din Constanlinopolă 

persistă în demisiunea sa. cu tote rugările sfântului si- 
nodă și ale marelui viziră. In urma acăsta sf. sinodă 
și consiliulă națională mixtă a alesă, cu 9 contra 8 vo
turi, pe Archiepiscopulă Jean ală Gesareei vioară, care 
să conducă agendele patriarchalului pănă Ia numirea 
unui nou patriarchu.

—x—
In cursulă săptămânei trecute s’au esportată din 

portulă Brăila, scrie >Bomba,< următorulă numără de 
vite: vaporulă „Gardâpee“ sub pavilionulă englesă, a 
încărcată pe bordă boi 130 și cai 10; vaporulă „Aber- 
dare* sub pavilionulă englesă a încărcată pe bordă boi 
100; vaporulă .Benlemond* sub pavilionulă englesă a 
încărcată pe bordă porci 500 și nuci 5000 klgr. Espor- 
tarea s’a făcută de casa comercialo-agricolă Cirio, pen
tru Italia.

—x —
De mai multe dile, (Jice același diară, în portulă 

Brăila se vede o mare activitate, mulțime de vapore, 
corăbii, șlepuri și vagOne se descarcă și se incarcă cu 
diferite cereale pentru exportă, prețurile grâneloră bune 
suntă mulțumitore, ăr la celelalte producte, deși nu suntă 
tocmai avantagiose, totuși însă suntă favorabile.

—x—
»Răsboiulă« scrie, că e vorba să se înființeze 

ună nou regimentu română de roșiori la 1 lanuariu 
viitoră.

—x—
Vineri In 28 Noemvre v. se va serba în România 

aniversarea luărei Plevnei.
— x—

»Noua revistă* serie: „In primăvera acestui ană 
sosesce în Iași d. cavaleră Aldo Martini și va da vr’o 
2 representațiuni de prestidigitațiune în teatru. Aface
rile insă mergândă prostă, d. Martini se gândesce a es
camota câțiva franci. Se presintă la d. Delmary, cu- 
noscutulă regisoră ală teațrului, c’ună pachetă bine le
gată, și-lă răgă a-i împrumuta 600 tr. dându-i ca ga
ranția acestă pachetă cu hârtii de valăre. D. De'mary 
se încrede în parola d-lui Martini, și’i dă suma cerută 
fără a mai vedă conținutelă pachetului. Trecă luni și 
d. Delmary nu primesce nici o scire. Se duce atunci 
la consulatulă francesă și, acolo, se pornesce la despe- 
cetluirea faimosului pachetă. Se deschide, și o sur
prindere! — se găsescă în edevără hârtii, der fără va- 
Idre. Actualmente d. cavaleră Aldo Martini se află în 
Berlină și de sigură se gândesce er la vr’o astfelă de 
scamatoriă. Ge șarlatani 1“

— x —
In ndptea de 5 spre 6 Decemvre n. pe la 2 ore, o 

mare nenorocire s’a întâmplată familiei lacianu din Ro 
mânia, cunoscută ca o familiă de cântăreți poporali, în 
cafeneaua «Guttfreund" din colțulă stradeloră Andrassy 
și Câmpului în Pesta, și acăsta dintr’o glumă. Mica fe
tiță a familiei Tacianu, bine cunoscută în capitală sub 
numele de „copilulă minunată/ se afla cu surorile ei și 
cu mai mulți domni în numita cafenea. In societate se 
afla și sublocotenentulă de artileriă Arthur Schneeweiss, 
care în timpulă conversațiunei scăse din buzunară ună 
revolveră și se juca eu elă. Mica Roșa Tacianu observă 
arma și curiOsă se apropii ca s’o observe mai bine. 
Subloc. Schneeweiss voi să sparie puțină pe mititica și 
ridică arma, ca cum ar voi se ’mpusce. In acelă mo- 

mentă revolverulă luă focă și sârmanulă copilă cădu la 
pământă cu peptulă pătrunsă de glonță. Toți steleau 
încă încremeniți de spaimă, când o a doua împușcătură 
răsună, sublocotenentulă se împușcase în gură murindă 
la momentă. După câteva minute muri și mica cântă
reți in brațele suroriloră ei, după ce ună medică con
statase că glonțulă i-a pătrunsă inima. Poliția fu încu- 
nosciințată și căpitanulă orășenescă. Berczy apăru să 
constate faptulă. Vaetele și plânsele biețiloră părinți și 
surori îți sfâșiau inima. Gadavrele au fostă transpor
tate la spitală. Adevăratulă nume ală lui Tacianu este 
Schweiger, de origine din România. Talălă său Sigmund 
Schweiger a fostă comerciantă, dâr prin speculațiuni gre ■ 
șite își perdu averea. Fetele, care dispună de o voce 
plăcută, s’au cultivată ca cântărețe și mai în tote ca
pitalele continentului au fostă aplaudate. Acum cântă 
la Orfeulă din Pesta,

—x—
leatru. — Marii sera s’a representată „Hamlet“ 

de Shakespeare. Distinsulă 6spe ală trupei germane de 
aici d. Maurice Morisson ni-a înfățișată ună adevărată 
Hamlet. Figură, organă, mimică, pronunciațiune, jocă, tote 
câte se ceră ca acestă greu rolă să fiă esecutată la per
fecțiune, le întrunesce în sine d. Morisson. Deja în pri- 
mulă actă ni-a făcută impresiunea, că așa și nu altfelă 
și l’a cugetată pe (‘„Hamlet* marele dramaturgă englesă. 
Cugetarea adâncă, pasiunea în t6tă profunditatea ei cum 
a simțit’o poetulă, au fostă viu esprimate pe fața și în 
joculă d-lui Mousson, fără a pierde rolulă caracterulă 
său naturală Cu alte cuvinte joculă d-lui Morisson este 
realistică, elă caută să pătrundă și să copieze natura și 
nu întîmpinămă la densulă nimică silită și artificială.

De aceea ne-a impresionată pe toți adâncă. Ună 
efectă extraordinară a dobândită d-lă Morisson în scena 
unde „Hamlet“ vorbesce cu spiritulă tatălui său, în dia- 
logulă cu Horațiu și cu Ophelia, apoi la representația 
teatrală, când a pusă la probă pe Regele, în fine în 
convorbirea cu mamă sa, Regina, amă pute cjice punc- 
tulă de culminațiune ală escelentului său jocă, care pănă 
în ultimulă momentă, când „Hamlet* cade mortă, a ți
nută In încordare pe auditori. D-lă Morisson a fostă în- 
tîmpinată din partea publicului cu aplause furtunăse și 
entusiastice. — Intre ceilalți actori, cari au contribuită 
la succesulă piesei, amintimă pe d-șora Erna, care a ju
cată rolulă „Opheliei*, mai alesă în scena după mortea 
tatălui său, cu multă pricepere și succesă, apoi pe domnii 
Rosen (Horațio) și Deutschinger (Laertes) cari au jucată 
ca întotdeuna fărte bravă.

Astăcjl Joi se va da ărăși o dramă de ale lui Sha
kespeare „Othello“l cu d. Morisson în rolulă principală.

Solidaritatea Românilorti în Baia-Spria.
De sub pila Ignișiului, 24-/XI 1886.

Domnule Redactorii! In 15 Noemvre n. c. s’a fă
cută în cetatea Baia-Spria actulă alegerei de represen- 
tantă pentru cetatea susă numită și comunele SisiescI, 
Ungurașiu și Chiuzbaia.

Cu viu interesă așteptamă resultatulă alegerei, cu 
atâtă mai vîrtosă, deărece cunoscemă cu toții tendințele 
și opintirile răutăciăse ce s’au îndatinată a-le desvolta 
secularii adversari naționalitățiloră nemaghiare cu oca- 
siunea alegeriloră de depufațî dietalT și de representanțl 
comitatensi, numai și numai ca poporulă română să 
nu și aibă representanții săi devotați la dietă și comitată 
unde frații Maghiari cu așa ușurătate frângă vârga asupra 
sorții uâstre.

>0mulă din pățaniă învăță", dicala. In anulă 
trecută încă s’a făcută în Baia-Spria alegerea unui re-

FOILE TONU.

Eucalyptus globula. Gumarulu-gorgonețu 
(der blaue Gunimibaum)

cu privire la calitățile sale, cari priescu sănetățu. 
descrisă de W. Ilausmanii.

Pentru omulă cugetătoră este adeseori de neapă
rată trebuință, ca să-și arunce privirile sale une-ori și 
afară din marginile cele strâmte ale patriei sale, în țări 
depărtate, ale căroră însușiri particulare și frumseți na
turale, suntă mai alesă pentru noi, cari trăimă în lăți
mile nordice, ati'ăgătore într’ună modă deosebită.

Călătorii țăriloră tropice și meridionale ne-au fami- 
liarisală, firesee parte prin descrierile loră, parte prin 
productele aduse de dânșii din țările meridionale, și pe 
noi totă mai multă cu particularitățile acelora. Și deja 
putemă admira în Europa multe animale rare, multe 
plante frumose și minunate, cari se țină și se crescă 
cu multă ostenelă și cu mari spese în grădinile zoolo
gice și botanice. Ună merită deosebită își câștigă băr
bații aceia, cari lățiră eucalyptulu, celă-ce alungă frigu
rile, și-lă transplantară în alte continente din patria Iui 
primitivă Australia.

In timpulă mai nou s’a sădită ună numără mare 

de acești arbori în coloniile francese din Algeria, unde 
le umblă fdrte bine.

Durere însă, că în ținuturile situate mai spre nord 
este totă mai greu a aduce acestă arbore nobilă la o 
desvoltare mai puternică. Cu tote acestea însă a suc
cesă botaniciloră a aclimatisa eucalyptulu în Italia de- 
medă-nopte și în Francia de mecMt}'.

La mănăștirea Tre-fontane lângă Roma, care mă
năstire era forte temută din causa friguriloră numite 
malaria (— miasme, friguri de mocirle — Sungflus, 
Sumpffieber), s’au sădită deja la anulă 1874 arborei ti
neri de eucalyptus; și de atunci în coce se țjiee, că sta
rea sănătății călugăriloră din acea mănăstire este totă 
mai bună.

Spaniolii numeseă eucalyptulu chiar arborele fri- 
guriloru, pentru efectulă, ce elă îlă face asupra friguri
loră. In insula Cuba, mărgăritarulu Ahtileloru, în Mec- 
sico, încă se laudă tare acestă calitate a eucalyptului. 
Acești arbori, se 4ice> contribuescă fărte multă Ia 
secarea mocirleloră, fiindcă rădăcinele loră sugă cu lă- 
comiă multă apă.

In Australia se află vre-o 160 de speții, cari se 
țină de g emilii eucalyptus, totuși în privința importanței 
nicl-una din multele speții nu se păte asemăna cu ade- 

văratulă eucalyptus globula (gumarulă - gorgoneță, der 
blaue Gummibaum). In patria sa eucalyptulu ajunge 
adeseori o înălțime și o grosime de uimită. Chiar ar
bori de o sută de metri de înalț! nu suntă rarități în 
Australia, și din trupinele loră se facă scânduri forte 
bune.

In stare mai coptă se c|ice, că lemnulă eucalyptu
lui nu este nici decum mai pre josă decâtă ală renumi
tului arbore numită tecii, și pentru aceea se intrebuin- 
țâză fărte desă la construcțiunea de corăbii, fiindcă păr
țile sale constitutive reșinăse îlă face capabilă a re- 
siste multă timpă și în apă sărată. l’rin crescerea 
sa cea repede se destinge eucalyptulă de alțl ar
bori, căci chiar după 15 ani se păte întrebuința 
lemnulă lui.

Acestă arbore face torte puține ramuri și și aces
tea mai numai la vârfă. așa că trupina lui apare de 
totă gălă și se întinde în susă spre ceră. Numai de
asupra la vârfă se formeze ună felă de coronă rară, si- 
care singură nu oferă nici-o umbră nici călătorului nici 
arborelui însuși, fiindă ea cu atâtă mai mică cu câtă 
arborele e mai înaltă. Afară de acesta eucalyptulă, ca 
și cei mai mulți arbori australiei, are foi fdrte îngusta 
și numai verde — sură deschisă. Numai puține soiuri
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de votare, s’au reîntorsă cu toții la otelă, unde s’a scrisă 
pre fiesee care ședulă corectă și uniformă numele re
presentantului ce aveau să-lă alâgă CI. D. V. Lucaciu, 
cu care apoi ârășl a trebuită a merge în persână pen
tru de a-le înmănua presidelui-comisiunei. La 4 âre sâra 
s’a făcută scrutiniulă; CI. D. V. Lucaciu a întrunită 112 
voturi, contra candidalulă Guzmand 36, er I. Toma 
ună fiu eșită din sinulă națiunei române 3 voturi. Prin 
urmare presidele D. Wagner l’a proclamată ca represen
tantă alesă cu maioritate de 76 voturi pre CI. D. N. 
Lucaciu

Nu potă să amintescă aci lealitatea d-lui Wagner, 
care ca presidentă, în totă decursulă alegerei și-a arătată 
simțulă său de dreptate. Umilii dintre alegetori.

presentantă comitatensă, fiindă alesă ună preoții ma
ghiarii din Satu-mare, nu prin alegatori români, cari 
suntă în majoritate, ci prin confrații săi unguri, cari au 
foștii și suntii de presinte în minoritate. Că cum s’a 
întâmplata alegerea din anulă trecută, o voiu descrie-o 
în câteva cuvinte, ca astfelă onoratulă publică cetitoră 
să vâdă, câtă de ușoră li-e adversariloră ncștri a-ne de
juca în astfelă de lucruri de mare însemnătate, decă e 
lipsită poporală de conducătorii săi ; dăr voiu ilustra 
după putință și decurgerea alegerei din anulă curentă, 
ca așa resultatulă strălucitoră ală acestei alegeri să ne 
îndemne a ne face solidari întru t.6te acțiunile nt^stre de 
vitalitate; âr noi cei chemați a fi conducători poporului 
să urmămă esemplulă frumosă ală d-lui Dr. Vasiliu 
Lucaciu, preotulă ’zelosă ală Sisiesciloră, pre care în 
anulă curentă ne-a succesă a-lă alege de representantă 
comitatensă in mânia tuturoră uneltiriloră și' planuriloră 
sinistre ale celoră dela putere.

In anulă trecută d-lă Dr. Vasiliu Lucaciu, cu oca- 
siunea alegerei representantului comitatensă, mi se pare, 
a fostă in călătoria; dâr turma cunăsce pre bunulă său 
păstoră, și așa deși elă absentă, laîndemnulă și stăruința 
energiâsă a docintelni Sisieșciloră, V. Babanu, alegătorii 
din Sisiescî și Ungurașiu (cei din Chiuzbaia în a. tr. nu 
au luată parte la alegere, deărece nu li s’a notificată 
<Jiua alegerei) în frunte cu amintitulă d. docente s’au în- 
țelesă și s’au grăbită a alege de representantă pre d. 
Dr. V. Lucaciu, și acesta au făcul’o din iubire și recu
noștință față cu păstorulă loră neobosită, față cu acestă 
fără și anle-luptătoră ală națiunei române. Durere însă, 
acâstă nisuință nobilă a poporului română nu a fostă 
încoronată cu resultatulă dorită, deorece atâta presidele, 
câtă și ceilalți membri ai comisiunei alegâtore au fostă 
toți Maghiari și ca atari au conturbată pre respectivii 
alegători pănă acolo, de unulă a votată pentru Dr. Va
siliu Lucaciu, altulă pentru Dr. Lukâcs Lâszlă, altulă nu
mai pentru Lukâcs Lâszlă, altulă pentru Lukâcs Bazil, âr 
altulă pentru Lukâcs Văzul și’n urmă au fostă și de 
aceia, cari au votată pentru »popa nostru", care nu
mire a fostă indusă fidelă în protocolulă alegerei, și așa 
frații sisiescenl și ungurășieni au fostă împărțițl în 6 părți, 
nevoindă a recunâsce comisiunea de identice aceste 6 
numiri.

Der lasă să urmeze alegerea din anulă curentă. 
ț)iua alegerei a fostă fixată pre 15 Noemvre, dliua târ
gului de țerâ a Baiei-Marl^ca astfelă alegătorii români 
din pricina târgului să nu potă lua parte la alegere, și 
așa scăcjândă numărulă loră, să fiă mai sigură reușita 
alegerei pre partea Maghiariloră ; der nu și au ajunsă 
scopulă, căci tendința loră răntăciâsă a fostă nimicită 
prin solidaritatea alegătoriloră români, cari mai bucu- 
rosă ară fi abtjisă de târgă, decâtă de alegere.

Era ceva pătrundătoră a vede pre păstorulă fidelă 
în fruntea turmei sale credinciâse, cum înaintau astfelă 
prin cetatea Baia-Spria cătră loculă de alegere, și aci 
și făr’ de voiă îmi vină în minte cuvintele frumăse ale 
Sf. Ioană ev. (c. X v. 4) ,Și când scote oile sale, merge 
înaintea loră și oile-i urmâdă, căci cunoscă versulă lui*. 
In acâstă câtă frumâsă a mai luată parte încă d-Iă D- 
Ceontea capelanulă Sisiesciloră, d-lă Nicolau Lupană 
preotulă Chiuzbaiei, d. Ales. Zoicașiu teol. abs., precum 
și învățătorii zeloși ai Sisiesciloră, Baiei-Spria și Chiuz
baiei, punându-se toți în fruntea poporului conformă cu- 
vinteloră din „Răsunetulă* lui A. Mtireșianu: «Preoți cu 
crucea’n frunte, căci âstea e creștină" și așa în ordine 
frumâsă și în liniște au intrată în curtea otelului pentru 
consfătuirea ulterioră. De aicea apoi cete-cete în frunte 
cu ună conducătorii au mersă la loculă de votare, unde 
era comisiunea alegătăre și luându-și fiesee care ședula

Cetatea de baltă, în 25 Noemvre 1886.
Domnule Redactoră 1 Cu inima plină de bucuriă, 

grăbescă a vă înștiința, că de când Escelența Sa Me- 
tropolitulă Vancea și Prea Veneratulă ordinariată metro
politană din Blașiu, ne-au dată ca șefă tractuală pe pă
rintele Tacobă P. Macaveiu, de atunci și noi amă înce
pută a duce o viâță nouă, urmărindă scopulă salutară 
relativă la prosperea binelui bisericescă și scolastică.

Cu astă ocasiune încercă a vă aduce în plăcuta po- 
sițiune de a sci, că sinodulă eparchială gr. cat. ală Di- 
ciosântmărtinului, celă numită .de tomnă", s’a ținută la 
23 1. c. în comuna Deașiu, unde, deși timpulă a fostă 
forte nefavoritoră, tină mare, drumu greu, totuși preoții 
și învățătorii tractuali cum și curatorii și inspectorii sco
lastici parochiali s’au presentată mai toți și numai câțiva 
au absentată dintre cei bătrâni și debili.

La IP/a 6re în biserica Deașiului amăsurată s’a în
cepută cultulă divină pontificândă venerabilulă preotă 
din Ganfalău Michailă Lupu asistândă și alți patru preoți 
tractuali; în timpulă cultului divină învățătorii tractuali 
sub conducerea bravului învățătoră din Boziașiu Nicolae 
Costea a cântată fârte fr mosă, așa câtă poporulă ar fi 

| ascultată totă diua. După finitulă sântei liturghii—fiindă 
că preotulă din Boiană menită pentru a predica a fostă 
absentă — în loculă aceluia protopopulă tractuală a ți
nută o predică morală; a esplicată tecstulă din evan- 
gelia dilei: „Lumina trupului este ochiulu'etc.", șl-a fă
cuta aplicare îndemnândă poporulă la facerea fapteloră 
morale bune, să fiă cruțătorl și diligenți întru purtarea 
lucruriloră sale economice. Sinodulă s’a celebrată in bi
serică în fața publicului numerosă, între cari s’au vădută 
și mu Iți Maghiari.

După cuvântulă de deschidere s’au pertraclatu obiec
tele din programă în ordine, Învățătorulă din Boziașă 
Nicolae Costea a ținută prelegerea publică din calculuhî 
mintală ; prelegândă s’a adresată cătră învățătorii trac
tuali ca când aceia ar fi fostă pruncii ascultători, provo- 
cându’i să răspundă ia întrebări și la repețirea celoră 
prelese. Le-a recitată câteva rugăciuni, cari învățătorulă 
are să le dică cu pruncii când intră și când iesă din 
scălă; a pertractată semnulă pentru numerii 1, 2, 3, 4 
pănă la 10 și mai încolo, după metodulă intuitivă cu 
succesă lăudabilă. învățătorulă Costea posede talente 
frumâse, e d.ligentă, propune bine, întrunesce cerințele 
adevăratului pedagogă și din partea publicului presentă 
s’a clasificată intre cei dinfeiu învățători. — Invețăto- 
rulă din Deșiu Filonă Popă a prelesă din Istoria patriei, 
despre nascerea lui Remulă și a lui Romulus; despre 
urdirea, împoporarea și înflorirea Romei, străplântarea 
Româniloră din mama Roma -în Dacia prin imperatorele 
Marcu Ulpiu Traiană, a ârătată fasele prin cari au 
trecută Românii mai cu sâmă cei din Transilvania, din 
trecută pănă în presente. Tare frumăsa prelegere, nu
mai câtă a fostă compusă și stilisată nu pentru pruncii 
din scălele poporale, ci pentru elevii mai crescuți din 
gimnasiu.

După acâsla s’a încassată lacsa anuală de 1 11. v. 
a. la fondulă Reuniunei învățătoriloră tractuali, cu care 
ocasiune s’au mai înscrisă ca membrii și unii din preoți 
și laici, cu laxa pe lângă florinulă anuală încă cu câte 
5 fl. v. a.; s’au alesă dintre învățători o comisiune de 
trei pentru elaborarea unui proiectă de statute, care în 
ședința Sinodului viitoră să se aștârnă spre desbatere 
meritoriă pe paragrafi, după care să se înainteze la su
perioritatea competentă pentru înalta aprobare. S’a im
pusă curatoriloră bisericesc! și inspectoriloră scolastici 
parochiali, să grijescă de ținerea în rândă bună a bise- 
riciloră și a scâleloră, să manipuleze bine bunulă bise
ricescă și scolastică făcându-i răspunzători cu averea 
loră propriă pentru cea mai puțină daună, ce s’ară că
șuna din negligența ori nepăsarea loră.

Preoțimea tractuală s’a făcută atentă la împlinirea 
sântei datorințe relative la instruirea tinerimei în s-tele 
rugăciuni și în cunoscerea arficuliloră de credință, și ca 
acâsta să o pâtă împlini cu înlesnire s’a decisă ca Du
mineca și în sărbători fiăcare preotă cu cantorele și în
vățătorulă după însărată, să rămână cu tinerimea o oră 
în biserică pentru a o instrui. — S’au mai dată și u- 
nele plânsorl din partea singuratieiloră cari încă s’au 
mângâiată satistăcându-li-se după putință, în urma că
rora apoi a urmată cuvântulă de închidere prin pre
ședinte.

Preoțimea a fostă apoi întrunită la prându în casa 
preotului locală Alexandru Circa, âr învățătorii și laicii 
in casa învățătorului locală; n’au lipsită nici toastele 
precum celă dântâiu în sănătatea capului archidiecesei, 
a prea sânțitului părintelui Metropolită Vancea, și altele. 
La trei ore după amedl, urându’și întâlnire cu pace și 
sănătate la sinodulă viitoră în comuna BoerescI, s’a des
părțită fiecare ducândă cu sine plăcute suvenir!.

_________ M D.

Comăna inferiâră, 27 Noemvre 1886.
Domnule Redactoră 1 In N-rulă 254 ală prețui

tului diară, ce redactați, am cetită o corespondență re-

de arbori au o corână mai dâsă, întunecată, verde în
chisă.

Arborele eucalyptulu are mare asemănare cu mir- 
tacele (myrlacaeae-Myrtenbăume).

Prin destilațiunea foiloră se câștigă o esență ule- 
iosă care se cj«ce, că se ia in locă de chinină.

Ună industrială francesă din Marsilia a preparată 
deja din foile eucalyptului ună felă de licheră, pe care 
l’a numită nd’eucalypsinte" și dela care se speră, că va 
alunga din Francia absintulu (absynlh, ună felă de ra- 
chiu-pelină)

Ară fi în inleresulă celă mai generală de dorită 
pentru omenimea suferilore de friguri, ca în ținuturi de 
acelea, unde eucalyptulă nu pâte de locă prospera, ca 
să se introducă în usă din ce în ce totă mai multă 
celă puțină esența alungălâre de friguri, de 6re-ce a- 
câsta ară costa cu multă mai puțină decâtă chininulă 
celă scumpă, care nu este nici decumă înfalibilă în 
efectele sale, ba, ce e mai multă, fiindă ceva mai tare 
întrebuințată produce chiară bole, cari de multe ori 
suntă mai rele decâtă nisce friguri simple. In chipulă 
acesta esența alungătire de friguri ară deveni pentru 
călători în Africa, seu peste totă în țări căldurăse, o 
adevărată binefacere.

leritdre la alegerea de membri în comisiunea municipală 
efectuită în 1 Noemvre a. c. în Veneția inferioră, in 
care corespondență actulă alegerei, încâtă privesce pe 
inteligența din Comăna înferiără și în specială pe sub- 
scrisulă, este descrisă cu colorile cele mai posomorite, 
și adecă:

In punctulă I. corespondentul afirmă, că în diua 
premergătore alegerei, inteligența din Comăna inferiâră, 
a ținută conferință în casa magistrului poștală George 
Pop Gridanulă, care conferință cu ignorarea recomandă- 
rei comitetului centrală a candidată pre ispravniculă e- 
rarială cu numele Olgyai K. Acesta afirmara nu e ade
vărată, căci neavândă locă nici o conferință și necunos- 
căndă nici o recomândare a comitetului centrală, numi
ta inteligență n’a putută nici ignora nici candida pe ci
neva, de unde se vede că corespondentul nu sa con 
vinsă despre adevără. ci a primită informațiunl false

In punctulă II dice călătorulă, că mergândă spre 
Comăna inferioră a întâlnită o mulțime de trăsuri era 
riale încărcate cu alegători, în frunte cu inteligența loră 
conduși de parochulă gr. or. G. Popița. Acâsta ârășl 
neadevărată, pentru că ce e dreptă am mersă și eu 
să-mi esercită dreptulă ce-mi compete după lege, nu 
însă cu trăsuri erariale, nici conducândă pe alegătorii 
căci parohierii mei, afară de fârte puțini, suntă toți 
foști colon!, neînvăscuțl cu dreptă de alegere, apoi în 
teligența din comăna inferioră dela celă dintâiu pănă 
la celă din urmă, suntă mai înaintați atâtă în etate cât 
și în oficii decâtă mine, prin urmare corespondentul a- 
tirmă ceva falsă, că ml-așl fi luată rolulă de conducă- 
toră. Subscrisulă am mersă numai cu vice notarulă 
George Mat. Pop, în căruța unui parochian ală meu 
fost colonu anume Aronă Lancea, care era citată pe 
acea di la pretură și pre la lCP/o ore am ajunsă la 
scola capitală din Veneția inferioră și nicidecum la vr’ună 
locă destinată de cineva.

In punctulă penultimă călătorulă între altele dice.‘ 
că alegatorii din Veneția inferioră nesciindă de machi- 
națiunile și purtarea mea anti-națională, m’au candidată 
și pre mine, der convingendu-se despre acelea, m’ar fi 
ștersă din bilete, der fiindă înpărțite era prea târziu, ast
felă numai se pote înțelege reușita mea. Lucrulă stă 
altfelă și adecă: Inteligința comuneloră aparținătore cer
cului de alegere, a candidată pre R. 0. Iuliu Dan, pe 
parochulă Nicolau Sassebesi, pre parochulă ^Nestor Pop 
și pre subscrisulă. Aflândă despre acâsta frații Popeneciu, 
s’au arătată nemulțumiți, fiindă că nu s’a candidată și 
fratele dânșiloră d-nulă vice-notară comit. Iacob Pope
neciu. Acum nu era alta de făcută, decâtă să abdică unulă 
în favorulă celoră nemulțumiți, ceea ce s’a și făcută, 
căci punându-li-se respectiviloră întrebarea, din partea 
notarului George Halmagyi, că cine să fiă ștersă din bi
lete, au răspunsă că celă din urmă; acela era parochulă 
Nestoră Popă, care ca ori care altulă mulțămită a abZisă, 

| și astfelă a fostă salvată causa română.
Incheindu-se scrutiniulă s’a constatată că R. Df 

luliu Dan a întrunită tote voturile în numără de 175, 
subscrisulă 160, parochulă Nicolau Sassebesi 119, âr 
d-lă Iacobă Popeneciu 97, vr’o 20 voturi i s’au dificul- 
tată, cetindu-se pre unele bilete Popenecă, pre altele 
Popenea.

Stând lucrulă astfelă, suntă neîntemeiate*) afirmă
rile corespondentului.

Ioanu Popită, 
paroch rom. ort.

DIVERSE;
Ceața din Londra. — De câteva Z'le Londra

este o câță fârte grâsă. A trebuită ca lămpile de pe 
strade să stea tâtă diuâ aprinse. S’au întâmplată mai 
multe accidente. O femeiă a murită cădândă peste ună 
parapetă; o altă, trecândă fără să scie peste o cale fe
rată, a fostă cu desăvârșire sdrobită de ună trenă, care 
trecea în acelă momentă. Circulațiunea trăsuriloră a 
devenită cu neputință.

0 rochiă de tartlaanu verde. — Societatea medi
cală „Hufeland* dela Berlină ține din când în când șe
dințe publice cu conferințe sciențifice populare. In una 
din aceste ședințe profesorulă dr. Riedel vorbea despre 
ună casă interesantă de bolnăvire causată d'o rochiă de 
tarlatan: «Pătimașa, o cusătorâsă, lucrase în timpă de 
două Z‘le la o rochiă de tarla tană verde. In timpulă 
lucrului, nu numai ea, ci și alte cusătorese ocupate în 
apropierea ei, băgaseră de sâmă ună mirosă neplăcută 
și ună gustă grețosă, precum și dureri la ochi mani- 
festându-se printr’o desă și nevoluntară lăcrămare. Ple- 
6pele inferiâre ale pacientei se îmflaseră treptată și după 
trecerea de două dile aceea umflătură se întinse peste 
totă obrazulă, acoperindu-i și gâtulă și umerii. Aceste 
simptome morbâse erau însoțite de grâți, de sughiță, d’o 
greutate a răsufla și de atacuri de friguri. Analisa chi
mică a tarlatanului produse constatarea că aceea stofă 
verde conținea o câtățime de 13 și jumătate la sută de 
arsenică.

*) Cum rămâne atunci cu faptulă, că și „Telegrafulă 
Română* a adusă scire despre acea alegere totă în sen- 
sulă corespondentului nostru? — Red.

J&S*' Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Giurcu.

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiami
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CJursuJu la bursa de Viena
din 8 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 45
Rentă de hârtiă 5% . . 94 75 
Imprumutulfl căilortt ferate 

ungare......................... 152 80
Amortisarea datoriei eăi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 75

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt...............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 99.10
Imprumutulfl cu premiu

ung...................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.80 
Renta de hărtiă austriacă 84.05 
Renta de arg. austr. . . 84 60
Renta de aurii austr. . . 114 68 
Losurile din 1860 . . . 139.30
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 886 —
Act. băncel de creditfl ung. 300.60 
Act. băncel de credită austr.300.80 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Bursa de Bueurescl.
Cota oficială dela 25 Noemvre st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 91^ 927a
Renta rom. amort. (5%) 94— 947a

> convert. (6°/0) 85V4 867a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1037a 101—

> >> >> (5°/o) ■ 871/* 88—
> > urban (7°/0) . 1018/4 1027.

, (6°/o) ■ 9372 947.
> ’ (5»/0) . 847. 85—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 268

< > » Națională 206 208
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02-- 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.42 Vene . 8.44
Argint românesc................. » 8.40 A 8.42
Napoleon-d’orI..................... » 9.94 A 9.97
Lire turcesc!......................... » 11.27 ♦ 11.30
Imperial!............................. » 10.27 » 10.30
Galbeni.................................. » 5.91 > 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» » 100.50 * 101.50
Ruble Rusesc!..................... » 117. > 118.—
Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

• ■

generală.

Scutu contra ernei! I
Frumose! căldurose! elegante! eftine! Im- I 

permeabile contra frigului și umedelei suntu:
Jachetele de erna bărbătesc! I 

lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătescî din Viena cu prețulă I 
ne mai pomenită și de necredută eftină de numai ■

1 fl- 80 cr
Jachetele mele de ernâ bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pote cineva gândi și pe lângă acesta celă mai sănătosO 
vestmentă, căci ține corpulfl caldă, apără de răceală, să potrivescă 
pe ori ce corpii și prin enorma loră eftinătate tacă sensațiune

20,000 bucăți deja vendute.
Ori cine doresce a avea o Jachetă frumosă, căldurosă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci incurgft comendî enorme și depositulă în celă mai 
scurtă timpă va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la

Wiener Jacken - Export - Gescliaft
A. Gans, Wien, III, Xolon.it zgas se S/66.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlociă 
Se trimite cu posta în tote părțile lumei în 24 ore cu rambursă, D 

3—4 |
seu mică.
seu trimițându-se prețulă înainte.

ii»

■■
se potu face cu începerea dale 1 și 1.5 ale fiecărei luni, 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a
și posta ultimă.

mai ușorii

ni se trimite esactti arătându - se

PREȚUL CT ABONAMENTULUI

Pentru Austro-Ungaria:

Pe trei luni 
șdse luni 
unu anti

ESTE :

3
6

12

fl. —

fl. —

fl. —w

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci
„ șdse Iun!..................... ... 20 n

,, unu anii..................... ... 40

Admmistrațîunea „Gazetei Transilvaniei."

MersulU trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia S*redealii-Bii<lapesta și pe linia Teiușft-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealâ-Budapesta .Budapesta—S*redealai

Predealit

BucurescI

Timișfl
( 
(

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

Sigliișora
.JElisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl
Teiușft 
Aiudfl
Vințulfl de susfl 
Ui6ra
Cucerilea 
Gbiristi 
Apahidâ

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu
Aghirișfi 
Stana
Huiedinfl
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-VAsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Nota:

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenă 
accelerat omnlbua

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2 18
2.48
2.56
3 64
4 51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Orele de nâpte suntfl

Trenă 
omnlbua

7.30 Viena
1.14 Budapesta
— Szolnok

; 1.45 P. Ladăny
Oradea mare

2.32 Vărad-Velencze
Fugyi-Văsârhely

_ Mezfl-Telegd
_ R6v
___ Bratca

Bucia
_ Ciucia

Huiedin
_ Stana
_ Aghiriș
__ GhirbSu
— Nedeșdu

Clușin

_ Apahida
— Ghiriș

Cucerdea J—

Uiora
__ Vințulfl de sustt
__ Aiudfl
— Teiușă

8.00 Crăciunelfl
8.36 Blaștt
9.02 Micăsasa
9.32 Copșa mic

10.11 Mediașii
10.51 Elisabetopole
12 16 Sigișdra
12.50; Hașfaleu

1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
3.06 Apatia
3.38 Feldiora
3.54
4.05 Brașovă

4.50 Timișfl
7.23 Fredealâ

— BucurescI

—
cele dintre liniile grdse.

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

11.1C
1

—
7.4C 2.— 3.10

11.05 3.58 7.38
2 02 5.28 5 40
4.12 6.58 9.14
— — 9.24
J— — 941
— 7.33 10.19
— 8.04 11.38
— — 12.18
— — 12.54
— 8.58 1.57
— 9.28 3.11
— — 3.40
— 4— 4.15
_ — 4.36
— — 4.58
— 10.28 5.26

11.00 1 : —
11 19 _ —
12 30 _ —

1.01 _ —
106 _ —
1 13 __ __ —
1.20 ____ —
1.41 ____ —
2.C0 — ■ —
2.35 ____ —
2.48 ____ —
3.20 ____ —
3 36 ____ —
4.00 ____ —
4.3? ____ —
5.12 — —
5.37 1 —
7.02 — —
7.43 — —
8.11 — — ■

8.41 — —

9.21 — —

_ „— 1.55
— — 2.53
— _ —

_ 3.28
9.35

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnlbua

— —
6.20 8.00

9.34 11.40
11.26 2.31

1.38 —
2.06
2 17 —’.
2.40 —
3.24 —
3.47 —
4.07 —
4.33 —
5.15 —
5.34 —
5.55 —
6.07 —

6.24 —
6.43
— 7.08
— 7.36
— 9.06
— 9.53
— 10.—
— 10.09
— 10.19
— 10.48
— 11.14
— 12.12

12.30
— 1.12
— 1.32
— 2.18
— 3.03
— 3.49

4.28
— 6.16
— 7.06
— 7.46
— 8.25
— 9.15

II 1 
1 1

—

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

Ruda pesta- Iradft-Teiușft.

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
de persdnc

Trenă 
omnibui

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 n. JH10K 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 ArstdA 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branieîca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gufasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.-.8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 ... -
Glogovață 7.59 — 11 25 Sinieria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — - 5.12 Vințulă de josă 12 18 J2.29
Rudapesta — - 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teăușft . 1.29 1.41 —

Simeiria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă do Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibuB persdne mixt peradne omnlbua mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 6 401

9.02 — 9.08 JPetroșenl 3.37 — 7.12

TiBfflișdra-A.radik Petroșenl—Simaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnlbua de pers. omnlbua mixt

Timișdra 6.25. 5.00 Petroșeiii 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 1 53 — 10.31

Xolon.it

