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Ungurii și Sașii.
Brașovă, 22 Iulie 1886.

Abia acum după ce a fostă adusă la sapă 
de lemnu industria Sașiloră din Arclălă, fără ca ' 
regimulu maghiară să-i fi întinsă hnăcaru clege- 
tulă mică spre a’i veni în ajutoră, după ce mi- 
seria din țâră silesce și pe industriașii Sași a’și 
asigura esistența în alte țări mai puțină părăsite 
de sdrte, abia acum găsescă guvernamentalii un
guri, că totuși ar trebui să facă cevașl pentru 
Sași.

Bani nu suntu, dăr sunt destule motive politice, 
pentru cari Ungurii le recomandă Sașiloru să 
trăiască în inimiciția cu Românii „inferiori" și în 
amiciția cu ei, elementulu „superioră". Lăsămu 
să urmeze unu articulă semnificativă ală diarului 
„Pester Lloyd," care ne arată gândurile ce mun- 
cescu pe guvernamentali și ne dă ocasiune de-a 
ne pronunța și noi în cestiunea maghiaro-saso- 
română. F6ia tisaistă scrie în numărulă său de 
Duminecă următdrele:

„Audindu de numele Transilvania nici unu 
politică unguru n’ar trebui să rămână indiferentă. 
Dâcă vr’unuia nu i-ar spune nimică prevederea 
politică la sunetulă acestui cuvântă, atunci ar 
trebui să audă măcară o singură voce — aceea 
a împutărei. Căci țâra de dincolo de muntele 
craiului (kiralyhago) a și rămasă în cursulă ce- 
loră șâpte-spredece ani ai erei nouă negligeată 
materialicesce și politicesce necunoscută și nă- 
păstuirea, la care au ajunsă relațiunile sale eco
nomice, pdte fi întrecută numai de caosulu ce 
s’a formată acolo pe terâmulă politicei de națio
nalitate, care își află corâna de altmintrelea în 
admirabilele instituțiuni ale administrațiunei nds- 
tre. Cum s’a întâmplată, și dâcă a trebuită să 
se întâmple așa — dâcă este adevărată ceea ce 
afirmă mulți, că Ungaria va vedâ redicându-se 
în Transilvania ună adausă la esperiențele sale 
croatice — dâcă nu cumva cerbicositatea pose- 
soriloră de privilegii și de prejudețe, ori scurta 
vedere a autoritățiloră ori râua înțelegere la se- 
diulă guvernului au provocată starea desolată 
— n’ar avă nici ună scopă să cercetămă astăzi 
aceste!"

In momentulă însă când primimă raportu
rile scrise și verbale despre decursulă conferenței 
maghiare-săsesct în Clușiu, ne sâmțimă datori a 
mărturisi, că politica ardelenâscă, ce au făcut’o 
diferitele guverne a fostă greșită în punctele ei 
de pornire, âr în resultatele ei e de plânsă și că 
în puține cașuri interesulă țării cundsce o nece
sitate iminentă, ca aceea a unei radicale schim
bări în Ardeală. Ori și cine ar fi dată însă 
idea unei apropiări a cercuriloră săsesc! și ma
ghiare, ea a fostă o ideă bună și esecutarea ei 
cuprinde ună actă de prudentă politică, de cari 
în timpulă de față nu prea suntemă în stare a 
înregistra desă."

„Și dâcă a și fostă nemijlocită crisa econo
mică care a apropriată de olaltă amândouă păr
țile , credemă că acâstă primă apropiare se va 
documenta în viitoră și în resultatele salutare 
politice. Căci nu putemă destulă de desă 
accentua, că ori ce cârtă între Maghiari și Sași 
în Transilvania creâză o constelațiune nenaturală 
și absurdă, care pentru stată este ună periculă, 
âr pentru participanți este celă mai tristă modă 
de sinucidere."

„De aceea suntemă cu plăcere gata, a 
recunăsce lealitatea Sașiloră, chiar dâcă vomă 
abstrage cu totulă de casulă concretă. Căci ei 
înșiși e cu neputință să nu recundscă, că posiți- 
țiunea Germaniloră în Ardâlă ar deveni cu to
tulă desperată, dâcă în lupta pentru supremațiă 
n’ar învinge acolo nâmulă maghiară. Pentru 
alte naționalități ale Transilvaniei p6te să esiste 
aspirațiuni, cari trecă peste marginele țărei — 
ce ar pută să aștepte însă Sașii dela o situațiune, 

care ar străforma din nou relațiunile de domnire 
oolitică ale Ardâlului în dcfavorulu rassei ma
ghiare? Precum valurile poporului străină și in
ferior ă, alăturea cu care trăiescă ei, încă și până 
acum sapă pe dedesuptă în modă fârte îngriji- 
toră pământulă, în care își are rădăcina, ducândă 
cu sine totă ce-i stă în cale, totă așa ar fi duși 
de valuri Sașii, dâcă statulu și poporală ma
ghiară nu ar fi o stavilă contra a ori ce felă de 
puteri destructive. Ne e silă chiar de-a mai totă 
repeți, că esistența Sașiloră pare a fi nedisolubilă 
legată de stăpânirea rassei maghiare."

„A și fostă o inspirațiune în adevără fa
tală, care a îndemnată acum câți-va ani pe Sași 
a se alia numai din rancună (invidiă) cu nisce 
elemente, cari totdâuna au avută nisuințe dia
metrală opuse nisuințeloră loră. Nu se pâte 
ignora totuși, că momentulă psihologică, care 
esplică încâtva acâstă absurdă atitudine a unei 
rasse de altfelu atâtă de sobie, trebue privită 
în situațiunoa economică a Ardâlului. Dâcă 
acâsta a devenită atâtă de abnormală vina nu 
este numai a poporațiunei.

„Ruperea relațiuniloră comerciale cu Româ
nia fă pentru industria ardelână una din cele 
mai aspre încercări, ce pdte Iovi economia unei 
țări. Când vedemă, ce zăpăcâlă a provocată 
ivirea acestui evenimentă în industriile vienese, 
a căroră destoiniciă și mișcare, ale căroră mij- 
16ce materiale și putere de cucerire stau cu t6te 
astea pe o altă trâptă decâtă industriile Ardea
lului, atunci luptele de esistență ale aceloră ra
muri de industriă ungară, rădimată cu totulă pe 
sine însăși, nu le va privi omulu cu indiferență 
și nu le va denega îndreptățirea pretențiuniloră 
loră. Nu vremă să esaminămu în acestă mo- 
mentă, că 6re n’ar fi fostă la locă a face deosebi
tele raporturi ale Ardealului de obiectă ală unoră 
cercetări amănunțite din partea guvernului, înainte 
de ce se pronunțase ultimulă cuvântă în aface
rea tractatului comercială română. Nu’i vorbă, 
ună guvernă nu pdte întră ușoră „gata pănă 
la celă din urmă nasture de cămașe" într’ună 
răsboiă vamală; dăr când isbucnirea inimiciție- 
loră era de așteptată încă cu luni, ba cu ani 
mai nainte, atunci nu putâmă privi în fața loră 
cu totulă neînarmați. Dâcă ad.1 se impută că o 
parte a industriașiloră din cestiune sufere greu 
și că desvoltarea loră a rămasă fdrte înapoiată, 
atunci după părerea ndstră acâsta ar fi fostă 
numai ună motivă mai multă d’a se ocupa mai 
dinainte cu cestiunea, că acele mii de esistențe 
cum voră suporta acțiunea statului, pe care nu 
ei au provocat’o, dăr a cărei povară apasă mai 
aspru umerii loră.... Vorbindă adevărulă, răs-
boiulă vamală isbucnise înainte d’a se fi luată 
vr’o măsură pentru protegiarea aceloră cercuri 
amenințate și guvernulă nostru în parte n’a 
fostă informată mai bine despre referințele din 
propria țâră, decum a fostă despre referințele 
țării străine vecine. Ce are să se întâmple*  acum 
pentru viitoră, rămâne reservată unoră esplicări 
ulteridre. Sigură e, că guver ulă n’ar pută privi 
în liniște cum se’ntinde germenulă nimicirei vieții 
industriale în țâră. Și nici nu ne’ndoimă, că nu 
va lăsa nimică nencercată pentru susținerea in
dustriei ardelene și pentru desvoltarea ei mai 
departe.."

„Dăr tdte astea suntă o grije a viitorului. 
In momentulă acesta țâra stă în fața unoră ce- 

, rințe cu totulă positive și acestea pretindă aju
toră nemijlocită. Măsuiile ce s’au propusă în 

. conferința din Clușiu ni se pară practice și ese- 
cutabile, și demne de cea mai seridsă chibzuială.

■ In prima liniă vină în considerare favorurile ta- 
, rifale pe căile ferate... Conducerea comunicațiu- 
. nei ndstre credemă că nu se va lăsa a fi influ- 
s ințată de greutăți mai seridse, dâcă e vorba să
■ resistămă crisei economice..."
, „O altă cestiune e aceea, care apelâză di

rectă la destoinicia financiară a statului și sun
temă deplină convinși, că situațiunea financiară 
a statului pune în cale unui astfelă de apelă 
pedeci neînvincibile (!) Dăr suma ce se pretinde 
nu e mai mare decâtă cele ce le-a cheltuită 
statulu în scopuri mai nensemnate și în împre
jurări mai puțină critice. E vorba d’a se acorda 
mijlăcele, care să facă posibilă unei mari cate
gorii de âmeni, cari suferă, a lucra de sine mai 
departe... Industria ardeleană ar .fi mai bine 
ajutată procurându-i-se mijldcele prin cari să’n- 
vingă relele ce i le-a adusă pe capă o hotărîre 
necesară și neevitabilă a statului".

Cestiunea armatei în Ungaria.
Organulă centrală ală .partidei lucrătoriloră din 

țările ungare» scrie în afacerea adunării poporale ce s’a 
convocată în Pesta, că e bine ca Incrătorii să nu 
ia parte la adunare. Scrisărea, ce s’a adresată de 
nisce lucrători junimei universitare, ca să-’i învite și pe 
lucrători la adunare, nu privesce partidulă acestora, care 
n’are intențiunea să ia parte la demonstrațiuni; nici n’a 
împuternicită partida pe nimenea să cără o asemenea 
permisiune dela comitetulă de acțiune. Ne e intențiunea 
partidei să scăță ea domniloră castanele din focă, scătă- 
și-le ei înșiși. Ba e și mai bine, decă domnii rămână 
ei între ei, căci tabloulă ar perde din colorită, decăfțară 
lua parte la adunare lucrători simpli. — Cum vedemă, 
pățaniile de deunăzi le-a adusă lucrătoriloră mintea la 
capă, căci studenții au începută demonstrațiunile, ăr lu
crătorii au fostă puși la umbră.

Dăr nu numai lucrătorii, ci și »domnii» bată în 
retragere. Directorulă șcdlei de fete a statului, Bere.cz, 
declară în publică, că numele său a fostă pusă sub 
apelă fărăiscirea sa. Se <|>ce că și alțl »domnl« se plângă 
de asemenea arbitrarietăți. — Pare-ni se că li s’au fă
cută semne rele.

In (Jiua de 8 Augustă se voră țină adunări po
porale și în Czeglet și Solnocă. E interesantă, 
că guvernamentalii strigă într’ună că „pretutindenea iau 
parte la ele esclusivă aderenții partidei independente.»

0 nouă broșură sub titlulă «Armată ungurăscă de 
sine stătăt6re“, cere ca regimentele ungare (șovinistulă 
dice ungurescl) ale armatei comune să se instrueze în 
„spirită unguresăă', și ,în limba de serviciu ungurăscă“ 
și regelui Ungariei să-i jure credință.

Tăie semnele arată, că demonstrațiunile ce se îns- 
cenăză voră da nascere unui — șărece ridiculă.

SOIRILE DILEI.•
Ministrulă culteloră și instrucțiunii T r e f o r t a 

invitată printr’o cerculară pe organele supuse lui ca, în 
vederea criticei stări a industriei ardelene, să cumpere 
cele necesare, pe câtă să pote, dela industriași ar
deleni.

—x—
Invățătorulă română gr. cat. din Tură, Vasiliu 

Popă, este condamnată la o săptămână a- 
r e s t ă, fiindcă s’a folosită în scolă de o c h a r t ă r o- 
mânescă, — Amă întreba pe civilisatorii Orientului: 
nu sciu, nu vrău se ’nțelăgă că în scolă românăscă româ- 
nesce trebue să se ’nvețe? Unde au de gândă să înpin- 
gă lucrurile?

—x—
Preotulă ungurescă din Torok-Becse, Eugen Szent.- 

klaray, s’a adresată, într’o afacere oficială, în limba un
gurăscă cătră preotulă din P e t r u v a r a d i n ă, abatele 
Ilie Okrugic. Acesta îî răspunse în limba latină și 
observă ca pe viitoră, întemplându-se ună asemenea 
casă să binevoăscă claritatea sa Szentklaray să se folo- 
sescă de limba latină, fiindă că nu se cuvine ca preoții 
în afaceri strictă bisericesc! — în afară de Ungaria — 
să se folosăscă de limba ungurăscă. — Câte o asemenea 
lecțiune nu strică.

—x—
Ministrulă de comunica țiune ungurescă 

a acordată oficieloră solgăbirăesci scutirea de porto pen
tru banii ce’i trimită spre procurarea colecțiuniloră de 
legi și ordinațiunl.

Bere.cz


GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

bimnf> siu confesionalii slovacii e 
e ’nființa în Turocz-Szt. Marton. Co- 

esă în acesta scopă încă în 1875 a ela- 
.culele șî se voră presenta conventului viitorii.

,mânii din Caransebeșă cum mai staă cu ces- 
j. gimnasiului?

—x—
Ni se scrie din Dergea, comit. Solnocă-Do- 

bâca, cu data 30 Iuliu n.: »Nu-i destulă că greutățile 
publice insuportabile apasă poporalii într’ună modă ne
spusă, dâr pe când bunulă Dumnezeu ne promitea ună 
ană bogată și mănosă, în 28/7 a. c. la 12 ore din di 
o grindină de mărimea nuciloră, cum de 33 ani 
nu cădă pe aici, în timpă de l1/i oră ne nimici tâtă 
recolta în comunele: Rece-Cristură, Panticeu, 
Eleiu, Dergea, Cubleșiu, Budușiu, Anteșiu, 
Piglisia, Olprelă și Dobeca; tenurile, ce au fostă 
ridicate pre rîturî în căpițe, apele cele torențiale parte 
le-au mânată, parte le-au molită, încâtă 3/4 nu suntă 
de^nicl o t.râbă; cucurnzele cari acuma legau, le-au sdrun- 
cinată și bătută la pămentă cu totulă. Nu fu destulă 
acesta ci pe la 4 âre după amâdl veni altă grindină și 
mai mare, care apoi nimici cu totulă și ce rămăsese din 
lovirea ântâia. In ăstă chipă ni se nimici speranța 
că în anulă acesta vomă plăti dările, datoriile și alte nă- 
casurl! Poporulă e desperată 1“

—x—
In biserica minorită din Târgu-Mureșului 

s’au furată în dilele trecute, prin efracțiune, ună po- 
cală de argintă, ună lighână de alamă și alte obiecte 
de valore.

—x—
Archiepiscopulă latină din Bucuresci, Monsegnio- 

rulă Palma, a fostă chemată la Roma pentru a da 
esplicărl asupra incidentului ce s’a ivită în urma scrisâ- 
rei sale pastorale. La întârcerea sa în Bucuresci pre- 
latulă catolică va propune guvernului română încheierea 
unui concordată.

—x—
Cu ocasiunea demonstratiuniloră din Peșta întoc

mite în luniu c. poliția puse mâna pe culegătorulă tipo
grafă Carolă H e r m a n n, născută în Brașovă , care a 
fostă unulă din agitatorii și conducătorii principali ai 
demonstranțiloră. După o lungă pedâpsă de aresta, po
liția l’a espulsată pentru t.otdeuna din capitală și la es
cortată Ia Brașovă. Hermann e de 30 de ani și vor- 
besce nemțesce, românesce, unguresce, franțusește italie- 
nesce și englesesce.

—x—
Clușenii au de gândă să întârcă la 8 Augustă 

n. visita Bistrițeniloră. Ce mai tămbălău o se fiă!
—x—

Agentulă călătoră pentru mașine de cusută. Rii- 
dolf Kohn, dupăce a făcută pe mai mulți locuitori din 
Beâl să’i dea npre reparare mașinile de cusută, le-a 
vendută și apoi a dispărută. S’a ordonată urmărirea 
• cinstitului» mghistoră.

—x—
In B e n y e, comit. Pestei, au arsă la 28 Iuliu. 

15 case și totă atâtea edificii secundare. Mai multe fa
milii au rămasă fără adăpostă.

In ținutulă Innsbrukului a ninsă Marți, în 
săptămâna trecută. Munții jură împrejură pănă la 1500 
metri înălțime absolută s’au văzută Mercuri diminâța 
acoperiți cu zăpadă prospătă.

—x—
Comerciantului din Kalocsa, Arnold E n g e 1, i s’a 

furată Joi săra în săptămâna trecută, călătorindă pe va- 
porulă »Neptun“ dela Kalocsa la Pesta, portmoneulă cu 
4285 fl. de sub capă, pe când dormea în cabină. Pă- 
gubașulă a promisă 500 fl. celui ce va descoperi pe hoță.

—x—
Consululă Olandei în Persia și Arabia, lre:endă 

prin Bucuresci, a oferită Reginei României o fru 
mâsă broderiă persană. Lucrulă făcută cu mâna este, 
după câtă se spune, de o rară frumsețe și broderia, 
fârte veche, are ună mare preță.

—x—
Vineri noptea s’a aprinsă fabrica de pielă- 

riă din strada Tăbăcarii în Bucuresci a d-lui Matei Con- 
stantinescu. Foculă n’a putută fi potolită de câtă a 
doua di de diraineță Ia 5 ore, deși pompierii și-au dată 
tote silințele. Pagubele causate se dice că suntă fârte 
mari; ele atingă aprâpe suma de 200 mii lei.

—x—
Cetimă în »Lupta‘ din Iași" »Ună incendiu a 

isbucnită în strada Aron-Vodă, din casele lui Luzer 
Kerner. Din causa desimei caseloră și vântului ce bătea, 
foculă se comunică la casele de prin prejură. După 
multe silințe pompierii reușiră însă a’lă localisa. Au 
arsă în totă 8 case, rămănândă vr’o 20 familii pe dru
muri; o femeiă îngreunată a murită, se dice, de spaimă“

—x—
In ținutulă Ș i r i e i s’au arătată în timpulă din 

urmă lupi în mare numără. Dupăce au mâncată vr’o 
20 de vite mărunte, autoritatea comitatensă a ordonată 
o venătore oficială.

—x—
Mercurî în 4 Augustă n. musica militară va da ună 

concertă în grădina berăriei orășenesc! din Strada 
căldărariloră. Intrarea 20 cr.

Turcia, 30 Iuliu 1886.
Petrecerea de vâră a reuniunei de lectură a fe- 

meiloră române din Turda, ținută la 24 ale curentei, a 
reușită fârte bine, și a decursă destulă de animală, ba 
a durată trei dile, cu escursiunea la cheia Turdei și la 
tunelă, cu totă.

Nu așteptați dela mine ca să vă descriu costumele 
naționale ale doinnișoreloră române, cari au încântată 
și pe străini întru atâta, încâtă unii dintre ei s’au es- 
primată: „daună că-’să române și nu-’să maghiare ju- 
cătorele costumate, că multă le șâde bine și suntă forte 
frumose“. Nici să nu cereți ca să vă dau sâmă despre 
toalete, pentrucă eu nu-să omulă toaleteloră, voră fi ei 
alții mai dibaci în d’al de astea. Deocamdată mă mărgi- 
nescă a da publicității numai suprasolvirile din sera pe- 
trecerei, cari suntă precum urmâză:

1. Petru Iacobescu, paroch Veresmort, afară de an- 
treulă recerută de familiă, 3 fl. a suprasolvită 1 fl. 2. 
Ioană Molnară, proprietară mare în Silivașă deși nu s’a 
presentată, a trimisă 1 fl. 3. Dernetriu Szabo, M.-Vasar- 
hely, suprasolvită 1 fl. 4. Hermina Mânu, M.-Vasarhely, 
suprasolvită 2 fl. 5. D-na Moldovană, Jude reg. M.-Va- 
sarhely, fără taxa de familiă 2 fl., a suprasolvită 3 fl. 
6. Gregoriu Moldovană, inspectoră școl. reg. Turda, afară 
de taxa fam. 2 fl. încă a suprasolvită 2 fl. 7. Ananie 
Moldovan, advocată Turda suprasolvită 1 fl. Ioană Bo- 
zacă Velcheriu suprasolvită 1 fl. 9. Ioană Chifu Turda, 
suprasolvită 1 fl. 10. Georgiu Szabo suprasolvită 1 fl. 
11. Filipă Jenes in Mahaciu suprasolvită 2 fl. 12. Ni- 
colau Medeșiană Bucerdea suprasolvită 1 fl. 13. Polonyi 
Sandor Turda suprasolvită 50 cr. 14. Petru Goșa, no
tară Lupșa, nepresentă, a lăsată înainte de petrecere 1 fl. 
Suma baniloră suprasolvițl: 18 fl. 50 cr.

Venitulă curată, subtrăgendu-se tâte spesele, trece 
preste 60 fl. deorece însă nu ne-au sosită tote 1 istele in- 
părțite pentru contribuire, cifra curată nu-o putem spune 
— dupăce însă le vomă căpăta tote le vomă publica și 
acelea împreună cu venitulă curată esactă.

Alecsandru P. Romonțianu.
Secretariu comitetului reuniunei.

Din Sătmaru.
Dămfl locil umătdreloru amănunte ce ni 

s’au mai comunicată cu privire la serbarea din 
Sisiesc!:

• Nu de multă sub pâlele falnicului Guțiu despre 
care se dlice prin graiulă poporului că l’a domnită „Pin- 
tea vitâzulă*  am câștigată un puternică razimă, o forță- 
reță culturală în persâna persecutatului Dr. V. Lucaciu, 
care n’are altă păcată, decâtă că din sufletă îșl iubesce 
nâmulă său, din care face parte.

•) Scurtată din: merge.

Prin acestă ținută se aude deja cânteculă melo- 
diosă ală poporului: „Este ună isvoră Ia SisiescI, din 
elă bendă la elă dorescl.“ Că așa este a arătată prima 
convenire ce s’a aranjată în acestă locă, la care din 
cele mai depărtate unghiuri se adunară tineri, bătrâni, 
dândă dovadă lumei, că Românulă e chemată a trăi; 
că scie prețui omenii cari luptă pentru adevără, că as
cultă glasulă loră de ar vorbi și de pe stâncile co- 
driloră.»

Dupăce descrie cum s’a introdusă festivitatea sân- 
țirei fundamentului bisericei din SisiescI (a se vedâ Nr. 
138 ală »Gaz. Trans.< dela 3 Iulie n. 1886) vorbesce 
despre primirea delegatului episcopescă, a Rvdss. D. 
Ales. Erdâșă, Archidiaconă și protopopă ală Țării 
Oașului. Acestă delegată fu întâmpinată de parochulă 
din SisiescI printr’o vorbire, care conține următorulă cla
sică pasagiu :

„Te rugămă Rev. Domnule, binevoiți a aduce la 
înalta cunoscință a Ilustrului capă ală diecesei nâstre, 
că în aceste plaiuri romantice, unde natura pompâsă te 
rădică cătră Dumnezeu, locuesce ună poporă, care consciu 
de rolulă chemărei sale pe acestă pămentă, înaintea 
căruia legea, limba, țâra suntă totă atâtea vorbe sânte».

Corespondentulă descrie apoi serbarea sânțirei teme
liei bisericei în modulă următoră :

,Intre strigări de »să trăâscă’, delegatulă însoțită de 
inteligință și poporă se duse pănă la altarulă pregătită 
în liberă, unde s’a celebrată sânta liturgiă de cătră 10 
preoți. După sânta liturgiă se îndeplini binecuvântarea 
fundamentului. Eră după așezarea documentului memo- 
rativă în lădița din fundamentă, toți preoții celebranțl 
rostiră rugăciunea prescrisă după ritulă nostru spre 
acestă scopă, lovindă crucișă pâtra. Venindă rendulă la 
parochulă locală, dânsnlă în frunte cu senatulă;său bi- 
sericescă și alțl câțl-va fruntași din comună, se scobo- 
rîră la pâtra fundamentală și asemenea rostiră, atin- 
gendă pâtra crucișă, rugăciunea îndatinală. Când prinse 
preotulă ciocanulă în mână cu reverință și emoționată 
rosti și dâusulă ruga ceremonială, finindă: »Ajuta-va ei 
Dumnezeu diminâță de diininâță« mai adause și roșii cu 
ochii lăcrămândă aceste cuvinte: Spre mărirea lui Dum
nezeu și spre înaintarea religiâsăcullurală a credinciosului 
poporă română».

Acum se urcă pe tribună M. O. D Augustină 
Felie parochulă și protopopulă Pimiloră. Poporulă se 
îndesa prin prejurulă tribunei rădicate în liberă și tre
cură mai multe minute pănă ce adunarea iinposantă, de 
vr’o trei mii, se linisci. Oratorulă emoționată c’ună en- 
tusiasmă rară și cu elocință rosti ună discursă ocasio- 
nală, răpindă cu sine prin farmeculă cuvântărei pe toți 
ascultătorii. Suntă neuitate pentru mine momentele de 
înaltă însuflețire ce a cuprinsă inima vorbitorului și a 
ascultătoriloră, când a apelată la poporă și parochă, 
aducendă ca esemplu luptele și suferințele martiriloră de 
odiniorâ, îndemnându-i să mârgă pe calea apucată, adu-

FOILETONU.

Doine si liore.
Culese din gura țărancelor!! și a țeranilorO opin- 

cari, de Eugenia Farlcas din Cacuciu.

Codrule cu frunde vercjl 
I’oiu plânge, tu să mă credl,

Codrule frundă galbenă
I’oiu plânge, tu mă lâgănă,

Io mă ducă codre prin tine, 
Frunda plânge după mine;

După mini nu plângă nime
Că m’oiu plânge io pe mine,

Și de-oiu da de ceva rău 
M’oiu plânge singură eu.

Jălui-m’așI și n’am cui,
Jălui-m’oiu codrului;

Codru-i verde, nu mă crede; 
Codru i verde înflorită

Io trăescă cu multă urîtă, 
Codru-i verde și’n penată 
Io trăescă cu multă bănată;

Codru-i verde cu cărări,
Io trăescă cu supărări;

De ar da Dumnedeu să dâe
Omulă năcăjită să peie

Și să peiu Dâmne și eu
Că mă năcăjescă prea rău,

Să trăiâscă cui-e bine

Să se sature de lume, 
Că io nu mai potă trăi

De gândurile lumii.
Năcasulă care-lă tragă eu,

Nu mi-i dată de Dumnedeu,
Că mi-lă face omulă rău;

Bate Domne omulă rău,
Care stă de’amarulă meu, 

Bate-’lă Domne nu-lă răbda,
Că mi-a mâncată viâța.

* **
Treci dorule Mureșu 

Nu-mi mai rupe sufletu,
Și ală mieu și la altu;

Treci dorule Dunărea
Nu-mi mai rupe inima 

Și a mea, și-a altuia.
Murășă, Murășă, apă lină, 

Trecimă’n țâră străină,
Murășă, Murășă, apă rece 

Desculța-m’oiu și te-oiu trece, 
Desculța-m’oiu d’ună picioră 

Dor te-oiu trece mai ușoră, 
Desculța-m’oiu de-amendoue 

Ș’oiu tăia Murășu’n două,
M’oiu băga afundă prin apă 

Doru se nu mă găsâscă,
M’oiu băga afundă prin molă 

Dâră voiu scăpa de doră.
* o*

Multă mă ’ntrâbă inima

Bine mi-i mie, ori ba?
Da io-i spuiu inimii mele:

Nu mi i bine, ci mi-i jele,
Că-să mâncată de străini

Ca iârba de boi bătrâni;
Și-să mâncată de dușmani

Ca iârba de boi bălani;
Frundă verde săcărâ *)

Jalnică-i inima mâ,
Jalnică și superafă

Și cu voe nici odată;
De urîtă m’așl duce’n lume

Dragostea capu mi-lă pune,
De urîtă m’așl duce ’n țeră,

De dragoste ’n lume-afară; 
Duce-m’ași, nu sciu calea

M’a’nvăța supărarea,
Duce-m’ași, nu sciu drumu

Da m’a’nvăța urîtu,
Urîtu și traiu rău

Te mână la făgădău,
Dragostea și traiulă bună

Te ’ntârnă âr de pe dramă. 
Dragă mi-i mie a-le dice

Da mă temă că io le-oiu plânge, 
Dragă ’mi-a fostă mie-a cânta

Da mă temă că le-oiu uita, 
Dragă ’ml-a fostă a trăi ’n lume

Cu omu care sci glume,

*) Chimenii,

Dragă ’ml-a fostă mie-a trăi 
Cu omulu ce sci glumi;

Pe unde urîtu mere*)
Locu și pămăntu pere,

Pe unde urîtu se duce
Locu și pămenlu plânge,

Pe-unde mere dragostea 
Crește 'frunda și iârba.

* **
Sci tu bade ce (^icâi

Când sâra la noi vinâi;
C’aiu casă și șâse boi 

Șt că ai turmă de oi.
Da dâc’am vinită la voi

N’ai avută nici batără doi;
Bade, la tine, la șură 

Nu-i nici atâta strînsură
Câtă să ia ună puiu în gură ; 

Pe la tine p’in ocolă
Potă umbla cu mâna’n șoldă, 

Că nu m’oi lovi de stogă ;
P’in podă potă umbla desculță, 

Că n’oiu călca pe grăunță.
Mă sui în podă după slănină, 

Viu în casă, nu-i fărină,
Mergă afară, lemne nu-să,

Viu în casă, focu-i stinsă
— Amare (Jile-am ajunsă!* *
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cându-le aminte, că a face lucruri mari și a suferi ne- 
casurT grele e lucru creștineseă și romănescă. Emoțiunea 
oratorelui și lacrimile ascullătoriloră păreau a se uni 
în jurământulă: că vomă fi și vomă rămâne pururea 
creștini și Români.

După prâncjulă frugală ce s’a servită la casa pa- 
rochială senatulă, dimpreună cu inteligința adunată au 
predată delegatului episcopescă o adresă de următorulă 
cuprinsă:

llustrissime Domnule Episcopă!
Preagrațiosă Părinte 1

Cu adencă respectă și cu devotațiune fiâscă ne 
presentămă înaintea Ilustr. Vostre, ca să depunemă pe 
trepta Tronului Episcopescă simțămintele nostre de sin
ceră supunere, de fiâscă adesiune cătră Ilustr. Vostră, 
Părintele nostru grațiosă.

In mijloculă suferințeloră de totă soiulă, ce ne 
apasă în aceste timpuri nefericite, în diua de adi amă 
avută o deosebită mângâiere și dară dela bunulă D-(|eu, 
și amă sâmțită, că legea sântă dată de dulcele nostru 
Mântuitoră ne întăresce în luptele năstre dîlnice, ne face 
ostași tari pentru viâță eternă.

Ca o radă cerescă străbate în sufletele nostre do- 
rulă sântă de-a vede pre Ilustr. Vostră ca pe Archie- 
reulă și Părintele sufleteloră nostre în mijloculă nostru 
în visitațiune canonică. O ce înfluință ar avea asupra 
inimiloră presența apostolului!

Când cutezămă a espritna umilită acăsta dorință 
ne confirmămă de nou cu cea mai profundă venerațiune, 
supunere și devotamentă. Ală Ilustr. Vdstre în numele 
senatului și a poporului română ală paroehiei gr. cat. 
de Șișiesci cela mai umilită fiu și servă Dr. Va sili u 
Lucaciu. Sisiescî 20 Iunie 1886.

Clerulă și inteligința subscrisă se alătură cu totă 
sufletulă la dorința espressă în acâstă representațiune, 
și atrage asup.’a-i grațiosa considerațiune a Ilustrului 
Or dinar iată:

George Pap, proprietară în Băsescl, Alesiu Berinde, 
adm. v.-protop. de Seini, Ștefană Bilțiu, parochă și pro 
topopă de Baia-mare, Vasiliu Șiurani, adm. v.-prot. a 
pr. Baei-sprie, Dr. Iuliu Dragoșu, adm. act. locală ală 
S.-Caiului, Floriană Ciocană, adv., Ioană Popă, preotă de 
Ilba, Nicolau Lupană, preotă în Ciuz baia, Ioană Coslină, 
cooperatoră de Salu nou de susă, Vasiliu Pavelă, preotă 
în O.-Sugatagă, Ioană Lengyel de Bogota, advocată. lu- 
liu Șiurani, not. tr., Demetriu Cionte, cooperatoră gr. 
cat.., Ștefană Cherecheșă, capelană de Ilba, Michailă Lu
caciu, cantor -doc., Augustină Mosolygo, preotă în Te- 
tișă, Alexandru Popă, preotă în Băbășesci, Ioană Ser- 
bacă, parochă de Gerța, protop. pr..a Turțului, Atha- 
nasiu Lupană, cant. doc. în Groșă, Andreiu Medană, 
Ioană Papp, advocată.

A urmată banchetulă care a întrunită aprdpe 130 
de persone și în fine petrecerea cu jocă. (Despre acăsta 
s’a raportată în nr. 138 ală „Gazetei.»)

Argus.

Museu comercialii în Liittich. — Camera comer
cială și industrială din Brașovă a primită dela ministe 
rulă de agricultură, industriă și comerciu următorea or- 
dinațiune cu data 15 luliu a. c. Nr. 37,96 3: După ra- 
portulă consulului c. r. în Luttich e în cursă o mișcare, 
d’a se înființa acolo ună museu comercială, care va fi 
ehemată a promova comunicațiunea comercială a Belgi
ei cu străinătatea. In interesulă insuflețirei legăturiloră 
năslre comerciale cu acestă stată e de dorită, ca marii 
noștri comercianp și industriași să trimâtă la acestă mu
seu mostre de acele mărfuri, ce se esportă din Ungaria 
în Belgia. De aceea invită camera a încunosciința cer
curile interesate despre înființarea museului comercială 
în Luttich. Budapesta, in 15 Iuliu 1886. Ca represen- 
tantă ală ministrului, Matlekovils in. p.

înștiințare. Subscrisulă comitetă de primire aduce 
la cunoscință o. p. cumcă cu ocasiunea adunărei ge 
nerale a Asociațiunei transilvane ce se va ține în 8 
Augustă in Alba-Iulia, s’au arangiată următdrele pe
treceri.

1. In 8 Augustă sera Concertulă corului semina- 
rială gr. or. din Sibiiu sub conducerea d-lui profesoră 

de musică G. Dima cu concursulă mai multoră dile- 
tanți, în sala otelului „Ungaria».

2. In 9 Augustă la 2 ore ‘banchetă în grădina 
otelului »La Sore*.

3. Sera bală în sala otelului ,Ungaria. *

*) A se vede nr. 159 ală ^Gazetei Transilv." din 
anulă curentă. — Red.

**) Telegramele cu data 2 Augustă ni-au sosită 
târdiu, abia dupăce s’a tipărită cea mai mare parte din 
edițiunea diarului. Nu înțelegemă acâstă întârziere su- 
părătăre a biroului telegrafică. — Red.

Din ședința comitetului locală 
„Alba Iulia“ în 28 Iuliu 1886.

AXesandru Tordâșianu 
Președinte.

SCIEl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

BUDAPESTA, 2 Augustă. — Meetingulă 
anunțată pe diua de erl în afacerea Edelsheim- 
Ianski s’a ținută conformă programei, asistându 
multă poporă. Resoluțiunea, ce s’a publicată 
deja*),  a fostă primită unanimă. Deputatulă 
Iranyi fă însărcinată de adunare de a preda pe- 
tițiunea cătră dietă.

BAYREUTH, 2 Augustă. — Conformă ul
timei voințe a lui Liszt, rămășițele lui pămân
tesc! voră fi înmormântate în cimitirulă din Bay- 
reuth.

AMSTERDAM, 2 Augustă. — Primăria 
publică ună apelă, prin care interdice colporta- 
giulă și împărțirea de (Jiare și broșure.**)

PESTA, 3 Augustă. — Funcționarulă de 
cale ferată Deseroffy, care a fostă rănită în 
duelă cu sublocotenentulă Barath, a murită erl 
sără în urma ranei primite.

PARIS, 3 Augustă. — Din 1309 alegeri 
pentru consiliele generale, 776 suntă republicane, 
376 conservative și 157 balotage. Republicanii 
au câștigată 67 și au perdută 78 locuri.

ROMA, 3 Augustă. — Corpulă diplomatică 
a fostă încunosciințatu, că Papii a botărîtă să 
trimâtă la Pecliingă ună representantă diploma
tică cu titlulă”: delegată apostolică și ministru 
președinte. Ambasadorulă Chinei în Londra este 
acreditată și pe lângă Vaticană. Se asigură, că 
Francia în urma acăsta va revoca pe trimisulu 
său din Vaticană.

GASTEIN, 3 Augustă. —• Cancelarulă Bis- 
marck a sosită aci.

DIVERSE.
0 grozavă sectă religiosă. — In timpulă din urmă 

s’a ivita în Rusia o nouă sectă religiosă, ală cărei prin
cipiu, după cum se scrie din Odesa, este d’a sugruma cu 
puterea pe toți omenii, cari suntă bolnavi și la cari pote 
să între careva dintre membrii sectei, >fiindcă“ după 
cum se dice în religiunea acestei secte, „este păcată d’a 
lăsa pe omă să se chinuiască în dureri trupeșei.» Esis- 
tența acestei secte s’a destăinuită acum de curândă de 
cătră ună tânără țărână din guvernamentală »Saratov,“ 
a cărui nevastă, fiindă bolnavă fu dusă, în timpulă când 
dânsulă lipsea, de acasă, la locuința mamei sale. De aci, 
numai întâmplarea a făcută ca bolnava să scape cu vieța. 
Mama tinerei femei și o mătușe făcâu parte din îngrozi- 
torea sectă a sugrumătoriloră și de aceea în lipsa bărba
tului, luară la ele pe femeia bolnavă pentru ca să o con
sacre «morții roșii", astfelă este botezată de cătră sectă 

mortea prin violință. Bărbatulă se întorse 1 
Ia timpă acasă și din norocire descoperi și locv 
se afla nevasta-sa. Alergă numai decâtă într’acolo' 
tulă unde trăia s6cră-sa se afla la o îndepărtare de trt 
ore) și găsi pe nevastă-sa încă în viață. Ea, îmbrăcat,' 
în haine albe, sta lungită pe ună catafalcă. Când într 
bărbatulă în casă, aci nu se afla, afară de nevastă .,a, 
nimeni. Densulă înaintă spre catafalcă, dete puțină pânza 
la o parte și văcju chipulă, grozavă de palidă și slabă, 
ală femeei sale, care părea că dorme. »Aksinșa!« dise 
cu glasulă pe jumătate tânârulă bărbată? Bolnava des
chise ochii cu mirare și cjise: „Vised.ă? Ciudată lucru! 
Cum ai ajunsă tu aici, Semen?» — „Unde este mama 
și mătușa ?“ întrebă bărbatulă. — „Ele m’au scăl
dată bine m’au îmbrăcată în haine albe și m’au 
așezată aici; după aceea au trecută în cealaltă 
odaiă, ddeendă că voiescă să se râge pen'ru mân
tuirea sufletului meu. Mie îmi este însă atâtă de 
râu, încâtă în năptea acesta trebue să moră.» Bărbatulă 
în urma celoră povestite, începu să ca4ă la bănuell și 
se hotărî se rămână lângă nevastă și să aștepte să vadă 
ce are să fiă. Mângăiă mai ânteiu pe nevastă și apoi 
se ascunse după cuptoră, tăcendă ca ună pesce. Puțină 
după acăsta auiji că întră cineva în odaiă, încuindă apoi 
ușa cu cheia. Se uită într’acolo și vătju la slaba lumină 
a lampei, ună omă îmbrăcată în haine roșii ca sângele 
cu o perină totă așa de roșiă, apropiându-se de cata- 
falcă, în același momentă audi și ună oftată înspăi- 
mentătoră din partea femeei sale. Sări repede de după 
cuptoră, se repezi asupra figurei roșii și o trânti la pă- 
mentă. După acăsta se duse se dea ajutoră bolnavei. 
Musafirulă roșu se folosi de acestă momentă și o șterse 
în fuga mare. Sgomotulă ce s’a făcută atrase și pe cele 
două femei în odaiă. Care nu le fu însă mirare, când 
lângă bolnavă, în loculă „morții roșii" (așa se numesce 
sugrpmătorulh) găsiră pe bărbatulă ei! Ce a mai urmată 
este ușoră de ghicită. Bărbatulă șl-a luată nevasta acasă 
și a denunțată faptulă poliției. Acăsta, la rândulă ei, 
a arestată nu numai pe cele două șișce bătrâne, ci încă 
vr’o 40 de aderenți ai acestei secte îngrozifore, și i-a 
dată pe toți pe mâna judecătoriei. Tânăra femeiă cu- 
rendă după aceea s’a însănătoșată.

Prin gaura ușei. — Din Pelegrino se scrie: Tem- 
nițerulă închisorei de aici, căruia funcțiunea sa respon
sabilă îi permite la două săptămâni numai odată să 
petrecă noptea într’o casă de țâră la familia sa, află 
dela ună camaradă ală său, că nevastă-sa îlă înșâlă. în
furiată alergă încă în aceeași năpte acasă; elă găsi 
părta închisă și fiindcă nu i se deschise imediată, se 
uită prin gaura ușei și vă(|u, că cineva din casă se uită 
afară. Iși scăse revolverulă și împușcă prin gaura ușei 
în acelă cineva. Ușa se deschise repede și nenorocitulă 
vede pe hulă său de optă ani cu capulă sdrobită, ză- 
cândă pe pământă. Nevastă sa dormea dusă în odăiță. 
Temnițerulă a cărui natură gelăsă era cunoscută, a fostă 
jertfa unei glume a camaradului, care avu așa sfîrșită 
tragică. Temnicerulă încercă încă în aceeași năpte, să 
se sinucidă, der fu din partea veciniloră scăpată 
de mărte.

Necrologu — Jalnica familiă: Zoe, soțiă, și Ionă 
fiu, au durerea a vă anunța încetarea din viâță a prâ 
iubitului loră soță și părinte: Ioană I. Pantazi încetată 
din viâță la 17 curentă în etate de 70 am, în Ploescl. 
înmormântarea s’a făcută Vineri 18 curentă la cimiti
rulă Viișora.

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

Când am pornită la ’nsurată 
Fost’am Dămne mortă de beată,

Când eram în cununiă 
Mă mai trezeam din bețiă.

După ce m’am cununată 
Ș’am vădută că ce-am luată

Lui Dumnedeu m’am rugată, 
Să mi-o iâie de pe capă, 
— Dumnedeu n’a ascultată. 
M’am rugată și Dracului :

Ia-o Drace și o ia
Că m’am săturată de ea,

Ia-o Drace și o du,
Că mi-i acru sufletu,

Ia-o ș’o du pe ogoră
Acolo o și omoră

Și-i pune pe capă o glie 
înapoi să nu mai vie.

Pentru două, trii, cârlane*)  
Luai hîdă, bate-o Domne,

Pentru doi ciuntați de boi 
Adusei ciuma la noi.

Meri tu hîdă cu avere 
Să’ml iau alta pe plăcere.

Mori tu hîdă, mori tu prostă 
Să-mi iau alfa mai frumăsă.*

Părăuță cu apă lină 
Cim te gustă se’nstrăină,

•) Mieluțe de ună ană, notine.

Io abia de te-am gustată
Și tare m’am ’nstrăinată.

Părăuță cu apă rece
Pe la porta maicii trece,

Ese maica să se spele
Vede că-să lacremi de-a mele.

Spală-te măicuță bine
Să nu-țl fiă doră de mine,

Că mă ducă în țări străine
Unde nu cunoscă pe nime,

Făr-hainele de pe mine;
Făr-hainele și iârba

Care-i în tătă lumea.
Stau în locu și mă gândescă

Pe ce cale să pornescă;
Pornire-așI pe drumu lată,

Nu potă merge de bănată, 
Pornire-ași spre răsărită

Nu potă merge de urîtă.
Sunt silită să stau pe locă,

Nu potă merge nici chiar mortă.
*

Fruncjă verde de mără dulce
Sui mândră în deală la cruce,

De vedi badea cum se duce :
Cu chica năpeptănată,

Cu naframa nespălată,
Cu gura nesărutată.

— Vină bade înapoi,
Năframa spăla-ți-oiu,

Chica peptăna-ți-oiu,

Gura săruta-ți-oiu!
Tu te duci bade, sărace,

Io cu dorulă tău ce-oiu face?
— Face-i mândră câtă de bine, 

Satu rămâne cu tine
Și mai suntă voinici ca mine!

— Fie bade câți se fie,
Mie altulă nu-mi trebue;

Fie bade câtă de mulți, 
Dâcă domniata te duci...O♦

Săracă sufletă desmerdată 
Trăeșce cum ți-ai cătată ;

Țî-ai cătată să-ți fie bine 
Ș’ai găsită amară de tine.

Săracă suflețelulă meu
Multă înătă’n sânge rău,

Ca șerpele prin dudău; 
Săracă inima mă

Multă înota'n voe râ
Ca șopîrla’n iârbă grâ!

Multă se arde și se frige 
Și n’are gură să strige,

De ar avă o gurișără
Ar striga să se omoră.

** *
Spune-inî bade, vii, nu vii, 

Cu vorba să nu mă ții,
Spune-mi bade, de-i veni 

Nu mă mai totă celui.
Celuită’să io bugătă,

Când mă uită și nu te vădă; 
Celuită-să io d’ajunsă,

Când te strigă și nu m’aucji: 
Spune-ml bade cu dreptulă: 

Dragăți-să ca sufletulă?
De ți-să dragă bade tare 

P’airea nu-țl face cale,
De ți-să dragă num’așa 

Cafăți calea p’airea,
Că io nu m’oiu supăra, 

Că mai suntă voinici în lume
Mi-oiu găsi unulă ca tine; 

Nu ești gazdă așa mare
Nici frumosă așa de tare, 

Făr numai o gălbinare,
De te usci de pe piciăre! 

Pune-ți peană cu măsură
Că incă n’ai stogă la șură, 

Iți pune până uscată,
Că tu n’ai boi în poiată*)

** o
Horire-ași, horile-mi vină, 

Mi-i «rușine, că-să străină,
Horire-ași, horile-mi placă 

Mi-i rușine, că să săracă.
— Așa-să Dămne de săracă 

De nici apa nu mă’nnăcă, 
Așa-să Domne de străină 

De nici apa nu mă mână.

*) Grajdu.
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Ouronln la bursa de Vioria
din 2 Augustii st. n. 1886.

îiursa de BucurescI.

<l de aurii 4°/0 • • • 107 30 
jntă de hârtiă 5°/0 . . 95 — 

impi'iimutulQ căilord ferate 
ungare......................... 154.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.40 

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu ci. d6 sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung........................ 1C0.25
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................. 123 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 75 
Renta de hărtiă austriacă 85 20 
Renta de arg. austr. . . 86 20
Renta de aură austr. . . 122 20 
Losurile din 1860 . . . 142 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................871 —
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr. 280.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 20 Iulie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 938/4
Renta rom. amort. (5°/0) 97i/2 97^

» convert. (6°/0) 881/. 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32^2 34—
Credit fonc. rural (7%) . . 102 s/4 103V3

„ „ (5°/o) - 871/* 87s/4
» » urban (7°/0) 100- lOP/s

> (6°/o) - 9P/2 912/4
’ , » ' (5°/o) • ■ 83- 831/*

Banca națională a României 500 Lei 1015 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 271

< » » Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 13.— 14.—
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.03

Curs du pieței Brașovu
din 3 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.71
Argint românesc . . . . . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’ori................. . . > 9.97 » 10.—
Lire turcesc!..................... . . • 11.27 » 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50

Ruble Rusesc!................. . . » 121.7a » 122.7a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 5111/886. PUBLICATIME.5
La unu câne ucisu în 30 a 1. c. care a mușcată și alți câni, s’a 

constatată medicalmente turbarea. Pe basa oprimărei comisiunei medi
cale se dispune stricta contumațiare pe durată de 40 d-ile a tuturoră câ- 
niloră de pe teritorulă orășenescă, prin^endu-se și omorându-se îndată 
de cătră călău fie-care câne, care umblă fără botniță.

In sensulă §-lui 102 ală art. de lege XL din 1879 se provdcă 
mai departe fie-care, ca asupra aceloră câni s6u animale de casă, cari 
dau semne de turbare s6u la cari se observă simptdme, din care se p6te 
conchide turbarea, să facă imediată arătare subscrisului căpitănată, pe- 
depsindu-se Ia casă contrară întrelăsarea acestei arătări conformă legei.

Brașovă, 31 Iulie 1886.
1—3 Căpitănatulii orășenesc!!.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni...............................  . 3 fi. —
„ șăse luni .......................................... 6 fi. —
„ ună ană........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate.

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

,, ună ană..........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

MersulU trenuriloru
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Tehișii-AradHl-.Kudapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Predeald-Budapesta
Trend 

de 
peraone

Tren 
accelerat

Trend 
omnibua

Trend 
omnibus

BucurescI

Preclealu (
(

4.50
9.32

Timișfl

Brașov ti

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu

(
(

9.56

Budapesta—IPredealii

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenii 
omnibua

Trenă 
de 

peradne 
i

Tr^nd 
omulbufl

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiudâ 

ițjVințulii de
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(

sustt

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișâ
Stana
Huiedinâ
Ciucia '
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.65
8.35
8.53
9. i 2
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

10 20

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

Viena
(>
l 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50

8.22
10.30

6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GliirbSu
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

7.14
7.42

8.31
9.01

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudâ 
Teiușiî 
Crăci unelti 
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașâ 
Klisabetopcia 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov ii

Timișd

(
(

(
(

susfi

10.01
10.26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

10.28

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovă.

9.35 11.45

3.15
7.29
8.27

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

8.00
11.40
2.31

6.03
6.35
7.14

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiaișft- ^radii-SSudajiesta Budapesta- Aradîk-Teiușft.

Trenu Tre id Trend de Trend do Trend Trend
omnibua omnibua peradne perfldne acceleratd omnibua

TeiușA 11.09 — 3.56 Viena < 11.00 --- —

Alba-Iulia 11.46 — 4.2? Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlllOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arj%d& 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradil 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szftlnnk ( 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-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

A radtt-TBmișiOr a Staaeria (Piski) 5®etr©ș®®d

Trenă Trend de Trenu de Trend de Trend Trenu
omnibufl peradne persdne peradne omnibtB omnibua

Aradtk 5 48 6.05 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 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 6.071
Tissaișidra 9.02 — 9.08 Petroșeul — 4.04 6.39

Timișt&ra-Aradăi Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trend Trend Trend Trend
peradne peradne omnibua omnibua omnibus de pers.

Timișdra «.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —

Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 8.06 10 54 4—

Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —

Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Arad ii 9.27 — 8 17 | Simeria 10 53 1.35 —


