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Brașovu, 20 Ianuariu 1887.
1 lin Viena, unde se ținură conferințele mi- 

piștriloru austro-ungari, sosescu soiri posomorite. 
Nici în marele consiliu de Duminecă, presidatti 
de Maiestatea Sa, nu s’au putută înțelege Aus- 
triacii cu Ungurii asupra cestiuniloru pendente 
ale pactului. Numai între ministrulii ltonvediloru 
și între colegii săi dela resorturile de răsboiu 
din Viena decurgă sfătuirile mai netedă, pănă 
la punctulă delicată ală acoperirii cheltueleloră 
militare, care depinde dela votulă parlamen- 
teloră.

In memoratulă consiliu de miniștri să se fi 
discutată și cestiunea acoperirii cheltueleloră, ce 
le pretinde organisarea gldteloră, precum și com
pletarea unoră cumpărări mai dinainte ordonate 
pentru armată. Se asigură, că pentru încuviin
țarea sumeloru recerute voru fi convocate dele- 
gațiunile încă în luna lui Martie a anului cu
rentă, decă pănă atunci nu se va mai limpezi 
situațiunea politică turbure și amenințătore de 
astădl.

Destulă de triste suntă der prospectele ce 
i se deschidă statului ungară tocmai în momen- 
tulă, când i se impune cu-o imperidsă necesitate 
alternativa, ca seu să-și reguleze financele seu să 
se declare insolvabilă.

Șetulu oposițiunei moderate, contele Appouyi, 
și-a alesă bine momentulă spre a critica într’o 
adunare a oposițiunii moderate din Ungaria de 
sudă, ținută Dumineca trecută în Timișdra, pro
grama financiară a cabinetului Tisza.

Acăsta programă, tjise Appouyi, culmineză, 
cum se pare, în asigurarea d-lui Tisza, care dise: 
„am maioritatea, prin urmare remânu la putere11.

O asemenea stare de lucruri nu prea ser- 
vesce spre ondre maiorității. Bine că guvernulă 
a vorbită în cursulă desbaterei budgetare de e- 
conomii, de-o esploatare mai intensivă a dărei 
de consumă, der, adauge Appouyi, tdte acestea 
nu se potă lua în seriosă, pe câtu timpă gu
vernulă se gândesce la cheltueli de luxă, cum 
este continuare? clădirei parlamentului, cu t6te 
neajunsele financiare de adi, apoi mărirea cliel- 
tuieleloră prin acordarea de pensiuni miniștri- 
loră și fișpaniloră și prin crearea posturiloră de 
secretari ai fișpaniloră.

In ceea ce privesce negociările pentru în
cheierea pactului cu Austria, conducătorulă o- 
posițiunii moderate e de părere, că guvernulă 
nu are în vedere marele interesă ală statului 
ungară de-ași pută câștiga o basă sigură pentru 
regularea financeloră sale.

Acesta basă, crede Apponyi, numai atunci 
se va pute câștiga, ddcă guvernulă nu se va 
îndatora a susțină teritoriulă comună de con
sumă înainte de a i se fi dată garanții, că va 
pute csecuta reforma dăriloru indirecte și mai 
alesă a dărei pe spirtă în înțelegere cu Austria, 
der așa cum pretinde situațiunea financiară a 
Ungariei.

Cu multă agerime combătu Apponyi mai 
departe afirmarea ministrului-președinte, „că den
sul u a redicată vecja și puterea statului ungară 
în afără și în întru.11

E adevărată, dise elă, că Ungaria posede 
adi mai mare greutate, decâtă ori și când după 
desastrulă dela MohacI, dăr acesta este a se mul
țimi operei „înțeleptului Deak“, căreia Tisza i 
s’a împotrivită la începută, er mai târtjiu n’a 
sciută să-o desvolte mai departe.

Der 6re adi e mai mare greutatea Ungariei 
decâtă pe timpulu guverneloră deakiste? In- 
sămnă 6re noua direcțiune a politicei ndstre ea- 
teridre: alianța celoră trei împărați, o crescere a 
influinței ungurescl ? Nu se manifestă tocmai 
acum slăbiciunea guvernului în cestiunea pac
tului ?

Și în întru, îuainta-t’a 6re țăra în admi

nistrația și justiția sa și pe drumulă ideiloră 
și ală reformeloră sănătose? Nml vorba. Pentru 
aceea însă sub guvernulă de adi șl-a ajunsă 
punctulă de culminațiune în înjosirea t.ut.uroră 
organeloră statului de-a servi scopuriloră domi- 
națiunel unei partide.

Justiția este negligeată și stagndză; viața 
publică cade în apatiă, căci orice manifestare 
ce nu convine partidei domnitdre, este supri
mată printr’o sistematică prigonire. De pe băn
cile miniștriloră n’audimă decâtă polemice ne
însemnate și glume mai puțină său mai multă 
succese. Corupțiunea și servilismulă, ce se lă- 
țescă în societate, le descriu chiar și Tisaiștii în 
colorile cele mai întunecate.

Față cu asemeni fapte Apponyi declară 
lăudăroșiile ministrului-președinte de-o amăgire 
optică, căci crescândă puterea lui și a partidei 
sale, elă crede că s’a redicată puterea și văcja 
țării.

Noi însă —- încheia Apponyi — nu înțele- 
gemă misiunea și veda statului așa, ca pentru 
împlinirea celei dintâiu și întărirea celei din 
urmă, ună bărbată de stată, seu o partidă se 
pună genunchele pe gâtă vieței constituționale a 
națiunei.

Cuvintele aceste cuprindă o gravă și seri
osă admonițiune, numai să nu fi răsunată și de 
astădată în pustia.

Corespondință din România.
Buciiresci, in 16 Ianuariu v. 1887.

Afacerile noUre politice interne suntă forte încur
cate, câtă pentru cele esterne nu seiu ce se mai dictl.

încurcăturile re-ăritene și apusene apasă forte greu 
atmosfera politicei nostre esteridre. Noi, cari stăină pe 
câmpulă de acțiune ală certeloră răsăritene, stintemă cu 
atâta mai ingrijați, cu câtă in negura diplomației mo
derne nu mai putetnu distinge pe amici de inimici.

îngrijit ea a începută deja a se arăta chiar și pe 
fruntea guvernului. Acesta e urmarea când ună mică 
poporă se aruncă pre multă în brațele unuia mai mare 
și mai tare.

Convențiunile comerciale de încheiată ne încurcă 
și mai multă situația. Crisa financiară, atji generală in 
Europa intregă, la noi din lipsa de industria și de co- 
merciu este mai greu simțită, dovadă crescerea agiului 
ți stagnarea totală a afaceriloră comerciale.

Constată ună lucru inse: — răsboiulă vamală, ce’lă 
purtămă cu vecinii noștri Austro-Ungarl, are urmări cu 
multă mai slabe decâtă acele de cari ne tememă noi.

Răulu acesta l’amă mai pute suferi, der ceea ce 
nu pre putemă suferi este pecatulă politicei nostre in
terne, care chiar acum se resbună.

Țera este nemulțumită ca niciodată și nemulțumirea 
acesta a pătrunsă deja iote straturile societății. Dovadă 
că opiniunea publică, care la noi nu pre era desvoltată, 
a începută a se mișca, condamnândă faptele rele ale gu
vernului.

In Camere interpelațiile curgă mereu și este bine 
cunoscută, că guvernulă celă mai interpelată nu este 
crlă mai bună ; căci interpelația este o armă cu două 
tăișuri, ea rănesce mai rău pe mănuitoră decă n’are 
temeiu.

Pănă a<JI celă rănită este guvernulă, dovadă că se 
rrateză de interpelații temeinice.

Temeinicia loră a fostă mai tare dovedită chiar și 
de guvernă, care a încercată a le opri, chiar cu prețuia 
.călcărei constituției’. Acestă oprire nu a suecesă 
pe deplină, căci după cum bine sciți, guvernulă a fostă 
silită a se pocăi și a le da liberă cursă imediată după 
vacanțele sfmteloru sărbători.

Rendulă interpelațiilor ă s’a deschisă, in ședința Ca
merei din 12 (24) Ianuariu, de cătră d-lă N. Eleva, fostă 
primară ală capitalei și fostă membru fruntașă ală par
tidului dela guvernă, de care s’a ruptă după 20 de ani 
de luptă frățescă, vădendu’lă că ’și părăsesce principiele 
• liberale naționale11 și degenereză la nivelulă de „colec
tivitate11.

Obiectulă au fostă ultimele alegeri comunale, cari 
cu privire la libertatea loră au întrecută nu numai pe 
ale d-lui C. Tisza, der chiară și pe ale lui Midhat-Pașa.

Domnulă N. Eleva, ună vechiu deputată și escelentă 
oraloră, ș’a începută vorbirea cu cuvintele; «Obiectulă 
interpelațiunei mele nu privesce ună faptă isolată, ci ună 
intregă sistemă de administrațiune“. Continuândă spuse, 
că d-sa s’a despărțită de liberalii dela putere, cari se 
numescă pe sine .colectiviști», din causă că aceștia de- 
generândă au ajunsă d’a subordina cele mai vitale in
terese ale țării intereseloră politicei de partidă. Pentru 
acestă scopă secretulu votului a fostă violată în modulă 
celă mai urită și resultatulu au fostă vărsări de sânge la 
Botoșani, la 1 urnu-Severină și in altp locuri; er resulta- 
tnlă finală, pe lângă învingerea guvernului, a mai fostă și 
umplerea aresturiloră cu liberi cetățeni în cinci orașe 
principale.

Vă cruță eu alte detailuri, cari nu suntă nici fru- 
mdse nici folositor?, e durerosă numai că au putută fi 
dovedite prin reproduceri de acte adeverite.

Mai bine era de rămâneamă și noi cruțați de ne
fericita ședință a Camerei din 12 (24) Ianuariu an. c., 
in care d-lă I. C. Brătianu ne-a dată o dovadă mai multă, 
câtă de multă s’a schimbată. Răspunsulă d-salearfimai 
bine de l’atnu pute u:ta, căci elă face să scadă valărea 
parlamentarismului nostru, care a stată pe o treptă cu 
multă mai înaltă sub împrejurări mai grele ca cele de 
acji. Acum valorea parlamentarismului nostru decade din 
di în di, precum a decădută și paitidulă d-lui I. C. Bră- 
tianu.

Totă ce a fostă mare și românescă în acelă par
tidă, odată atâtă de alesă și nobilă, a eșită din elă. 
Ânteiu Kogălniceanu și C. A. Rosetti, întemeiălorii parti
dului democratică in România, apoi Dim. Brătianu, N. 
lonescu și toți, der toți bătrânii, cari au întemeiată Ro
mânia de at}i.

Astădi d-lă I. C. Brătianu este încungiurată apripe 
numai de neofiți și de acei omeni fără principii, fâră 
valore intelectuală și morală, pe cari atâtă de bine i-a 
caracterisată d-lă M. Kogălniceanu numindu-i «zestrea 
guvernamentală.» Acești omeni suntă forte departe de 
a simți „românesce,» ba cei mai mulțl suntă atâtă de 
străini simțirii românesc!, care a clădită statulă nostru, 
încâtă nici n’au trecută prin ânteia generațiune a dra
gostei de brazdă. Și mă dore inima, că trebue să măr- 
lurisescă, că aceste spirite speculante străine conducă 
adî pe d-lă I. C. Brătianu, bărbatu care odinioră era 
atâtă de multă stimată și iubită de toți Românii.

A doua interpelația a fostă a d-lui T. Maiorescu, 
asupra devastăriloră făcute în diua de 5 Septemvre a- 
nulă trecută la redacțiunile diareloră «Epoca,» „Româ
nia» și «L’lndăpendance Roumaine"

Totă lumea cunosce aici natura acestoră devastări. 
Se dice — și nu fără temeiu, că ele au fostă înscenate 
de polițiă. Celă puțină faptulă, că au putută fi conti
nuate timpă de aprope trei 6re întregi, în centrulă ca
pitalei, fără ca.poliția să încerce a-le opri, dă prilegiu la 
întemeiate bănuell. Poliția nostră nu e tocmai rea, der 
când o polițiă nu scie înfrena o bandă de 60—100 de 
omeni, gunoiulă capitalei, cari diua în ameda mare, în 
centrulu Bucureseiloră, face gălăgiă și comite crime 
timpă de trei ore întregi, o astfelă de polițiă îșl pierde 
dreptulă de-a mai ii numită bună. Pe lângă acăsta ea 
prin nepăsarea ei ne-a sguduită în credința ce o avemă, că 
administrația nostră ne scie garanta siguranța publică.

Pentru prestigiulă statului română față cu străinii, 
dlă Maiorescă avea totă dreptatea a face interpelarea 
sa, cu atâtă mai vertosă, că guvernulă în timpu de a- 
prăpe 5 luni n’a găsită cu cale a pedepsi pe cei vino- 
vațl, nici a-i stigmatisa măcar.

Ședința Camerei a fostă sărbătorescă. Logia diplo- 
mațiloră a fostă bine cercetată, asemenea tribuna dame- 
loră, în care se aflau peste 60 de dame, fruntea socie- 
țățti Bucurescene. Celelalte tribune și galerii erau cu 
totulă îndesuite. Ca vechiu parlamentară română potă să 
vă spună, că mai rară se întâmplă la noi ca o ședință 
să fiă mai bine cercetată.

Domnulă Maiorescu a fostu mai calmă și mai aca
demică ca toldeuna in desvoltarea interpelației sale, care 
ca formă oratorică a fostă sublimă.



Nr. 15. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

De.-bsterile au (ostil purtate din partea minorității 
cu multa tactil și decență parlamentară; despre majori
tate, o spună cu durere nu poiă tjiee același lucru, u 
tole că doi miniștri se inpărtășii’â la disensiune — 
d Io I. C. Brătianu și d-lă E. Stălescu.

Moțiunea propusă de d. Maioreseu, care in blânda 
formă cu care a fostă redactată, pare a fi intenționată 
mai multă a dovedi față cu lumea străină, că totuși nu 
suntemă barbari, deși se comită in capitala nostră asl- 
felă de lucruri, Iii respinsă de majoritatea camerei.

Destulă de rău. Se vede că maioritatea nu a in- 
țeles'o. Greșelii s’a comisă, ea cade în contulă guver
nului, care a cerntă votulă in contra moțiunei, dove- 
dindă cu acesta indirectă, că in România se potă comite 
crime chiar și in diua mire, rămânendă nepedepsite.

Acesta este morala votului de erl. Ca să fiă bine 
înțeleșii, âtă moțiunea d-lui Maioreseu: Camera, regre- 
tândă devastările comise în diua de Septemvre 1886 
la redacțiile u/iorii (fiare din capitală, trece la ordinea 
dilei.

Aceste devastări, precum bine sciți, au constată 
în ferestri sparte și mobile stricate, catastive și alte cărți 
rupte și aruncate pe ferestri. isprăvindă grenlă muncei 
cu 4'ari.ști bătuți, lină vandalismă, care a întunecată 
simpatica figură a d-lui prim-rainistru, disgustândă lumea, 
chiar in cele mai sincere momente de durere pentru asa- 
sinatulă îndreptată asupra acestui distinsă patriotă.

După cum vedeți, este rău servită d-lă I. C. Bră
tianu !

Răspunsulă d-lui I. C. Brătianu a fostă forte slabă, 
d-sa s'a perdută in mărirea fapte oră partidului liberală, 
spunendă intre altele și nostimada, că de nu lupta par- 
tidulă numită, d-lă Maioreseu nu era ad1 ceea ce este, 
ci pote ună daseălă ori vr'ună popă la sătă. O voce de 
pe banca ministerială a mai adăugată cuvintele: „în 
Transilvania", ceea ce a făcută pe ună domnu deputată 
din oposițiă să replice: .cuventulă de Transilvania n’a 
putută eși decâtă din gură grecescă ori bulgăreseă* !

Și a ghicit’o oinulă, ceea ce nu era greu, căci în 
camera d lui Brălianu suntă forte mulțî străini, cari nu 
ascundă nicidecum ura loră cătră Transilvăneni. Dealt- 
mintrelea ura acăsta, nu sein comandată e de susă. ort 
alta să fiă causa, destulă că eu <a omu bătrână nu’mi 
aducă aminte să fi fostă vreodată la noi atâta de lățită 
ca in timpulă de față. Elementulu străină adusă la pu
tere o propagă cu multă zelă. Este bine ca acesta lucru 
se se scie și la d-vâstră peste munți!

Ședința din 14 (26) 1. c. a fostă una din cele mai 
furtunose din câte s’au vădută vreodată în Camera 
năstră. Furtuna s’a rădicată îndată la începutulu șe- 
dinții, în urma înpărtășirei, că N. Eleva a fostă rănită 
în duelă de ună d. ministru în dimineța acelei„4'!e. Fur
tuna a durată pănă la sferșitulu ședinței fundă continuu 
nutrită de maioritate,

Tristă cameră ș’a alesă d. I. C. Brătianu!
Bărbatulă acesta încungiurându-se mai alesă de 

omeni, cari înțelegă patriotismul îi în a se căpetui pe ei 
înșiși, ș’a perdută multă din popularitatea sa. Rău de 
Iotă, căci voră trece pote vecurî pănă |ce în România 
se va mai face ună omă atâfă de populară. Cu puterea 
acesta în mână d. lonă Brătianu putea să clădescă vii- 
torulă statului română, reformându multe ce suntă de 
reformată la noi. In loculă acestoră reforme s’au des- 
lănțuită patimele aducendu-se la suprafață ființe proble
matice, tolerându-se abusulă, slâbindu-se mai de totă

palriotisindă. care acum este în'o.mită eu chiverniseli, 
generalisâmiu-se setea de înavuțire «peste noule* sub 
masca acțiunii patriotice.

în loculă seanței și a onestității, adj are. trecere 
șiretlieulă și mișelia, in locală inplinirii datoriei linguși
rea și minciuna. în loculă patriotismului jerllitoru des
trăbălarea risipitore, in locă de unire și iubire ură și 
discordia. în locă de sprijinire persecuția, in locă de muncă 
onestă, care se te ridice, proteeționismulă demor.disătoră

La decăderea acesta d. 1. C. Bătianu nu este di 
redă vinovată, ci indirectă liindă rău servită de amicii 
problematici ai d-sale.

Nu este dre dovadă de decadență și faptulă, că 
mișcarea năstră literară nu a foștă alâtă de săracă, pre
cum este adl, nici prin anii 57—65, când eramă la înce- 
putulă formațiunii nostre de stată și fdrle săraci de băr
bați cu învățătură ?

Atunci aveamă celă puțină idealuri, adl nu mai 
suntă nici acestea; alunei progresamă, adl stă mă pe 
locă, ba se pare că dămă îndărătă în timpurile de tristă 
memoriă.

Este amară adevără, der irebue să se scie, pote 
că se va afia cineva care se ne strige energică «unde 
vă duceți?" ca să ne tredimă.

Ne-amă pre stricată moravurile bune, ce le avu- 
serămă din bătrâni. Și sciți de ce? S’a împrăștiată dis- 
prețulă între noi!

De ne mai pote mântui ceva, este instrucțiunea re
formată și ridicată și proectuiă acestei reforme zace în
tre dosarele camerei, căci, după cum se vorbesce, d-lă 
1. 0. Brătianu nn are curagiuiă să-lă pună la ordinea 
dilei.

Nici atârn urmă nu rămâne ț.

Visita regelui Milan la regele Carolu.
Scirea despre o apropiată visită ce o va face re

gele Milan ală Serbiei la Curtea din Bueiiresci se con
firmă din parte autoritativă și. după cum se scrie din 
B'lgradă, a fostă primită cu viuă mulțămire în tdte cer
curile serbesc-î.

Se lățise în genere credința, că raporturile cu Ro
mânia în urma răsboiului serbo-bulgară, în timpulă că
ruia simpatiele regalului învecinată ară fi înclinată mai 
multă spre principele Alexandru, n'ară mai fi așa de cor
diale, precum s’au arătată atâtă de ostentativă cu oea- 
siunea visitei regelui Carolu în anulă 1884. Visita de 
acum a regelui Milano nu se pote considera nicidecum 
ca o contravisită și prin urmare nici ca ună actă £de 
simplă curtenire. Acesta caracteră l’a avută călătoria 
regelui Carolă în anulă 1884, căci încă în anulă 1874 
făcu regele Milan prima sa visită în Bucurescî, pe care a 
repețit’o după aceea cu ocasiunea călătoriei sale la Ploescl 
la împăratuiă Alexandru II în timpulă răsboiului ruso- 
turcă.

Apropiata călătoria se consideră în cercurile ce dau 
măsura ca ună actă eminentă politică, care ar ave sco- 
pulă să stabiiescă o procedere. comună a ambeloră re
gate inlr’ună eventuală conflictă europeană și o aliiu- 
dine conformă in cestiunea bulgară. Convorbirile începute 
au dovedită simțămintele cele mai amicale atâlă în cer
curile Curțdoru, câtă și în cele guvernamentale ale ce- 
loră două state vecine, și facă să se spereze cu credință, 
că resullalulă importantei întrevederi va fi favorabilă.

Pregătirile militare ale Serbiei.
Din Belgradă a piimită „l’e-der LI >y.l" o , ores- 

potidențâ, în care se spune că Serbia face întinse pre
gătiri militare și se grăbesce cu reorgamsareă armatei. 
La începui uită lui lanuariu au fodă chieinați la Belgridă 
toți divisionarii din inleriorulă țării și sub președinții tn - 
nistrului de răsboiu au desbătută formarea nouăioră ca
dre ce au se se creeze pentru a doua chiămare și au 
stabilită dislocarea trupeloră. Contrară aniloră anteriori 
contingentul^ recruțiloră s'a ridicată deja la 1 Deeemvre 
așa că formarea nouăioră cadre va începe deja în luna 
Februariu.

In același timpă se va conchiăma a doua chiămare 
la esercițiu pe timpă de 14 dile .și se voră face aceste 
eserciții încă de două ori la primăveră, pentru ca omenii 
să se deprindă perfectă cu noua pușcă. Intrega oștire 
e înarmată deja cu pușca Mauser-Koka. S’au procurată 
cantități mari de provisiuni. Artileria a eserciată cu 
nouele tunuri Bange; la aceste eserciții au luată parte 
tote reservele artileriei. In turnătoria dela Kragujevac se 
crează din materialulu de bronză ală vechiloră tuuurî 
ună parcă mai mare de asediu. In fabrica de cartușe 
se facă pe fiecare <ji 103,600 cartușe. Peste totă în ate
lierele dela Kragujevac do nnesce o mare activitate.

Mai departe se va pune în lucrare ună sistemă de 
fortificațiunl stabile pentru apărarea regatului și împre
jurarea, că s’a decisă fortificarea Kladovei la granița Ro
mâniei, se comenteză forte multă, deărece — dice co
respondentul — acesta nu pote fi îndreptată contra 
României. .Agenția Liberă" însă ne-a adusă scirea, că 
Kladova se fortifică tocmai de temă, ca nu cumva în- 
tr’ună eventuală răsboiu România să ocupe ținutulă 
Kladovei. Cercurile serbescl dică că aeestă măsură e 
luată contra Rusiei, pentru casulă când acesta ar intra 
in România, ca în 1877.

Conscrierea ambeloră chiămărt s’a terminată com
plectă și în viitoră efectivulă armatei serbescl va număra 
134,000 combatanți, cari însă abia în anulă trecută au 
putută fi eserciațl, și încă forte defectuosă. Instrucțiunea 
oșlirei lasă încă multă de dorită. Cheltuelile acestoră 
pregătiri militare suntă mari. S’au trecută sumele dis
ponibile ale difciteloră ministerie la tn nisteriulă de răi- 
boiu, așa că unele reforme se voră amâna; așa minis 
lerulă culteloră a trebuită se amâee crearea academieț 
și pregătirile pentru înființarea unei universități. Numai 
ministerulă comunicațiunei luereză grabnică la complec- 
t trea rețelei căiloră ferate din țeră și face procurări 
estraordinare de vagone pentru acestea stau în legătură 
cu înarmările de răsboiu.

SOIRILE DILEI.
Foia oficială „Wiener Ztg." publică o provocate, 

ca cei obligați la glbte, calificați pentru serviciulă de ofi- 
ceră, se petiționeze fără intărdiere la acesie posturi de 
oficeri, cătră autoritatea politică cercuală din loculă pe
tiționarului. Se crede că deja in Februarie se voră de
semna posturile de oficeri la glote.

—x—
Sâmbătă a fostă o întrunire în Viena a miniștri- 

loră unguri cu miniștri de resorbi austriac!, căreia i-a 
urmată apoi o conferință comună sub președința contelui 
Kalnoky. Se afribue mare însemnătate acestei întruniri 
și conferințe.

—x—

FOILETON U.

Istoria a cinei primăveri.
(După C. Rupp.)

i
L’amă așteptată cu doră — în urmă a sosită’ 

Atâtea speranțe frumose, atâtea planuri mart nutriamă 
despre viitorulă lui; multe, multe ore amă petrecută așa 
în așteptare, oftândă cu inima duirtiă după densulu.

In urmă, când nici n’amu visată, a sosită. Da, a 
venită cu obrăjorii săi de roșă aducendu-ne cu zîmbirea 
sa raiulă, pacea, binecuvântarea și iubirea. — Cine a 
fostă elă? Nimică mai multă, decâtă ună mititelu băiat, 
der care a fostă destulă de puternică, ca să ne prefacă 
căsuța in paiață, întristarea în veseliă, munca in fericire, 
și pre noi înșine în omeni voioși.

Noi îlă guguliamă. Ne siliamă pe’ntrecute să-i fa- 
cemă pe voiă, măcar-că nici nu ne înțelegea ; nu scia 
elă decâtă se dormă, se plângă și să surîdă. Nouă și 
atâta ni-a fostă deajunsă. In loculă lui vorbiamă noi, 
ne rugamă asupra legănașului său, — și țeseamă pla
nuri despre viitorulă Ini.

Leagănulă lui nî-a devenită, afară de părinți, și 
nouă cortulă mărturiei, aici ni s’a întărită credința, în
cepură a ne luci speranțele și ni s’a prefăcută în votă 
eternă iubirea. Aici conveniamă în fiă-care d’. aici ne 
adunamă. când mergeamă de acasă, aici grăbiamu de<ă 
sosiamă de undeva, aici ne petreceamă cele mai multe 
și mai fericite ore din di. Aici veniamă numai să ne 
bucurămă, durerile ni le lăsamil dincolo de pragă

Așa trecu primăveră dinteiu. După ce ne culegeamu 
florile, de pe buzele copilașului acestuia, așteptamă pri- 
mulă bobocelă de roșă, primulă glasă, ce semănă a 

vorbă. Voia să vorbescă, der buzele’i erau debile, limba 
grea, — dicea însă multă prin och.i săi prudenți, vor
bitori. Noi îlă înțelegeamă.

Asupra nostră surîdea ceriulă, surîdea întrega na 
tură, pe buzele părințiloră cocheta surîsulă fericirei, — 
și noi încă ne bucurămă.

Primăveră a doua a sosită. Din ipititelulă nostru a 
devenită ună puișorii drăgălașă, ce se târăia pe pă
mântii și a cărui balbutire plătea m.ii multă decâtă ori 
ce elocință. — Ruinele de tobe, fliscoi, zurgălaue, păpuși 
de gumă dedeau rnărturiă despre o putere destructivă, 
despre ună mică tirană, înaintea căruia se închina fiă- 
care locuitoru ală casei liniștite.

Așa e. miculă „Pubi" a fostă tirană! Oh, plăcută, 
ușdră tirăniâ !

Și noi trebuia să-i plâlimă dare scumpă, i-amă plă
tită cu mărgăritarele lacrimeloră de bucuriă. Elă a fostă 
destulă de puternică a le cere, și plăcută fără sfîrșită a 
le merita!

Pre toți ne cunoscea—numai una mai lipsea, — sg 
ne chiame după nume! 0 dorință cam timpuria dela noi.

A venită însă primăveră a treia. Acuma ne pro
nunța numele, ne cunoscea însușirile bune, ne scia spune 
ce vrea. Mânca cu noi la o mesă, avea mâncările sale 
preferite, pocalulă său micuță, din care numai elă bea. 
Ne silea să-i umblamă în voiă, să ne jucămă cu elă, 
căci altmintrea se mânia.—Noi nu cutezamu a Im ra în 
contră i. Ne terneamă de mânia lui, ne temeamC, că-i 
vomă perde grația.

In iotă loculă era și elă de față, tote trebuia să le 
vedă, căci decă se vedea ignorată, atâta se ruga, atâta 
plângea, pănă ce eramă constrinși a-lă primi și pe elu 
în societate.

Căci așa de bună era elă ! Pe tjiua de Crăciună 
a învățată rugăciunile. Cunoscea pe Isusă. scia că e mi
cuță ca și elă, că iubesce copilașii și că le aduce daruri 
de Crăciună.

Câtă de greu ni-a fostă să așteptămil săra de Cră
ciună. Ne-amă făcută eră copii: mama, tata și noi toți.

Și „Pubi* încă a așteptată eu doră, der nu sciade 
ce petrecemă așa multă în săptămâna Crăciunului în o- 
daia cea din urmă. £r noi sirațiamă înainte bucuria 
cerăscă din sera cea sântă și bucuria mititelului, sufle- 
tulă nostru se întorcea cu decenii îndărătă delectându-se 
in suveniri și uitândă, că nu mai suntemă copik

Cu câtă grijă le-amă întocmită noi tote — nu ne 
amă uitată nici de carte cu icone. Totă ce amă putută 
afla prin invențiositatea iubirei le-amă grămădită laolaltă 
încependă dela nucile aurite pănă la calulă de lemnă.

Dăr cum nu, când îlă mbeamă așa de multă pe 
miculă ângerașă !

Când culegeamă a patra oră viorele, „Pubi" și-a 
lăpădată cămășuța și s’a îmbrăcată în ciucuri. Timpă 
pururea memorabilă în viăta unui băiată! Cu cămășuța 
deodată și a desbrăcată și natura lărmuităre.

S’a făcută blândă, cugetătoră, ascultătoră ș; docilă. 
Scia se mediteze și nu era îndărătnică, ii plăceau ocu- 
pațiunile liniștite. Asculta ore întregi vorbele betrâniloră 
și în ochii lui albaștri se oglinda curatulă lui sufletă.

Ii plăceau multă poveștile și doinele, fără de acelea 
nu pute adormi.

li plăceau cărțile. Tote hârtiile din casă le umplea 
cu hieroglife, cari representau magasinulă inteliginței sale 
și de pe cari elă pută să cetescă și să vorbăscă.
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Cu privire la împărțirea rfc posturi cinic la sub- 
ojicerl, cari și-au terminata serviciulă militară, ministrulă 
honvecjimei a dală următorea ordinațiune : Gagi.șlii hon
vezi, anume temnicerii de stata majora, sergenții majori 
de stata majora, suboficerii supraveghiâtorl ai academiei 
Ludovica și măiestrii de artileria n’au nici una drepta de 
prioritate asupra posturiloră din serviciul a civila reser- 
vnte si’boficerilorO. Intr’aceea acei gagișli honvedi, cari 
au primita deja una certificată pentru astfelă de posturi 
ilă păslreza pentru durata de timpO asigurata prin lege. 
Acei suboliceri, cari servesea 12 ani activa, spre a ob
țină una certificata pentru serviciulă civila și doresca a 
fi numiți gagiști, se tacă alențl că să caute a obține la 
timpă certificate, deorece în casă de inlilrcjiare iși perdă 
dreptula d'u pretinde certificate.

—x —
Scâlele din Prejmeru, care au fosta închise vr’o 

două luni din causa tusei măgăresci, sau deschisa fiindă 
boia stinsă.

Unii casil straniu i s’a presentată unui notarii pu
blici! din 'Iimișora. In cancelaria lui apărură adecă doi 
țărani români dmtr’o localitate învecinată, însoțiți de o 
frumușică țărancă. Acâsta era soția unuia dintre cei doi 
țărani, care ’și venduse nevasta celuilalt ti țgranil amic a 
ala său și primise chiar o însemnată sumă dela acesta. 
Toți trei se ’nvoiseră și nu pretindeau nici mai multă 
nici mai puțină deeătil să le facă notaruhl ună contractă 
de cumpărare. Notaruhl ii făcu să ’nțelegă că astfelă 
de transacțiunl nu suntă afaceri comerciale permise.

Cum se intrebuințeză sdrențele in Romanii, Mol
dova, de Jidanii brutari, ne-o spune ijiarulil locală »Ro- 
manulă“, care ține in redacțiunea sa o probă de t6te 
elementele din care Jidanii hrănescă populațiunea sub 
forma de păne. Nici paiele, nici sdrențele, nici cddele 
de șdrece nu lipsescil! !!

—x—
I). doctoră V. Beianu, medică primară ahl orfeli

natului grigorianil, profesorii la șcOla de maternitate și 
ală facultății de medicină din Iași, și-a propusă să facă 
mai multe esperiențe de hipnotismă. E pdte singuruhl 
din toți doctorii mai tineri, care se îndeletnicește seriosă 
cu acăstă interesantă branșă din medicină, branșă des- 
voltată admirabilă prin esperiențele celebrului doctoră 
Charcot la ParisO. f). doctoră Bejană a ajunsă ca, cu 
o rară abilitate, să potă adormi imidialil personele cele 
mai nervose, care se potă preta mai lesne la hipnotism; 
d. doctoră Bejană dă adeseori experiențe la care con- 
v6că și persone profane din societate; d-sa este distinsă 
doctoră specialistă ca mamosil, și ună bravă munciloră, 
în tOte ramurile sciinței lui Hipoerates. scrie .Răsboiulă».

—x —
Cetimă in ,Romănulă“: Amil reprodusă erl după 

diarulă parisiană „Le Figaro- notița privitore la roma- 
nulu „Madame de Presmes*, scrisă de unulă din com- 
patrioții noștri, care se ascunde sub pseudonimuhl: Ro- 
dolplie de Vezelay. Qiarulă parisiauă >Le Gaulois<, care 
ne sosesee astăcji, anunțândă aparițiunea volumului dice: 
»Volumulă va face sensațiune; se află în elă povestirea 
„unei aventuri misteriose pe care cei interesați au as- 
„cuns’o cu mare grijă, der ai cărei actori sunlă forte 
„bine cunoscuți. Acestil romană cu totulă modernă se 
,,va găsi in eurendă pe tote mesele și’n manele tuturora 
„femeiloră frumose11. Er diarulă parisiană „Le Gilb'as“, 
vorbindă de „Madame de Presmes“ de Rodolphe de

Era lâră putință a nu-lă iubi, a nu-lă admira și a 
nu mulțămi Ceriului, pentrucă ni l’a trămisă să ne in- 
dulcăscă orele amare.

A sosită și primăvera a cincea — carea apoi l’a 
și dusă. Când scia deja ceti fluidă și scia a se ruga 
atâta de frumosă, incâtu credeamă că ne va cere ier
tare dela Dumnedeu și pentru păcatele ndstre, -- când 
amil fi putută be cu paharulă fericirea, vădendă înain
tarea lui, atunci, oh, atunci s’a ruptă bobocelulă, și is
toria a cinci primăveri, ecă=o terminală.

Mi-aducă aminte, intr’o seră frigurosă de ernă 
ijăcea mititelulă în pată, bolnavă. In mână iși ține căr
ticica cu ilustrațiunî, lângă elă ședea maică-sa. Băiatulă 
se ruga să i dieă o doină. Maica ii dicea, der nu gâcia 
pe care o voesce. In fine o-a nimerită :

Nani nani copilașă 
Dragulă mamei feciorașă, 
Că mama te a legăna 
Și mama ți-a descânta.

Și mama iotă cânta, er la spatele copilașului stăte 
fiara: Difteritisulu. Intr’unu momentu nepădită a luata 
în brațe sufletulă adormită și a fugită cu elă. Doina 
mamei totă mai suna:

Că mama te-a legăna, 
Și mama ji-a descânta.

In casa iidstră nu se mai aude doină, cu mitite- 
lulă a dispăruta și bucuria, numai durerea nl-a ră
masă și frânturile de suvenire a câtorva ani.

Budapesta, 25 lan. n. 1887. P---

Vezelay, dice că este o carte pasionantă, în care scene 
bine alese din vieța parisiană și descrise cu o mare pu
tere de observațiune se urmăză una după alta. Vomă 
reveni și noi asupra cărței. l’ănă atunci, felicitațiunile 
nostre d-lui Rodolphe de Vezelay pentru succesulă ce 
are lucrarea sa in lumea artistică parisiană/

—x—
Țiganii, schiță istorică, lucrată pentru petrecere 

după mai mulți autori, de Ionii Popă Reteyanulă, editura 
autorului. Blașiu 1887, tipografia seininariiilut gr. gat.

Revista catolică, apare în fiăcare lună, Fasciculii 
XI și XII cuprindă: 1) Să creămă internate pe lângă 
preparandii. 2) Credința adevărată catolică e fericirea și 
indestulirea omului (continuare și fine.) 3) Reuniunea 
invățăloriloră români gr. cat. din Arehidiaconatulă Satu- 
Marelui, aparținătăre diecesei de Oradea-Mare. 4' Schiță 
din discursuhl de primițiă, ținută la' primiția o. <1. Consl. 
Lucaciu în Baia-mare la 21 Noenivre 1886. 5 Corespon
dențe. 6) 0 dare de seină. 7> Cronica contimporană. 8) 
Biserica cea nouă din Sisiesei. 9) Poșta Redaețiunei. 
Directorulă periodicului: Dr. f'asiliu Lucaciu, Baia-mare, 
tipografia lui Mihailu Molnar 1886.

Der siebenbitrgische Volksfreuwl, foia de Duminecă 
pentru orașă și provinciă, editoră și redactori! respon
sabilă Franz llerfurth. Cuprinsulă fasciculului 1 din 1887: 
Nr. 1. Zum neuen Iahr. — Ist die Welt ferlig? — Eine 
Notluge 11. — Bilder aus der llauptstadt. Allerlei aus 
aller Welt. — Spruche und Splitter. — Rătsel. —■ Brief- 
kasten. — Marktberichte. — Nr. 2. Der Herr, er fuhrt 
die Seinen. — Was ist Volkstum? — Eine Notluge II. 
Harteneck (Mit Bild). — Reinlichkeit? — Wiegeulied. — 
Luther-abend in Bistritz. — Scherze und Schwanke. — 
Allerlei aus aller Welt. — Spruche und Splitter. — 
Rătsel. — Marktberichte.

Starea învfițăinciitului poporală în comi
tatul u Bistrița-Năsemiu.

Inspectoruhl regescă de scole Dr. Iuliu Havas arată 
starea învățământului poporală din comitatuhl Bistrița- 
Năsăudă în raportă eu naționalitățile. Resultatulă la 
care ajunge Havas este: Din comitatulil Bistrița-NăsăudO 
sunlă obligați să cerceteze scola: 1114 (710' Maghiari. 
2946 (2887) Germani și 6718 (6168J Români. Prin ci
frele din parontese vrea să arete inspectorul^ nuineruh! 
propriu alu naționalității, er adausulă este compusă din 
cei cari s’au alăturată la o naționalitate seu alta. De 
fapta, dintre cei obligați, cerceteză scola: 96.45 Maghiari, 
98.82 Germani și 75.33°/0 Români. Așa deră primulă 
locă ilă ocupă Germanii, pe cari Havas i ar recomanda 
ca modela de imitațiune, decă ar sci, că în crescerea 
„patriotică" a copiiloră scdlele nemțesc! n’ar lăsa ni- 
mică de dorita.

Ală doilea loca ilă ocupă Maghiarii, pe cari Havas 
ii află intr’o stare înfloritore, și decă primăriile comu
nale ar desvolta destulă energii întru stirpirea scoleloră 
nepermise jidovescl, Maghiarii s’ar afla intr’o stare și 
mai înfloritore. Afară de scolele de stată, scole cu 
limba de propunere maghiară nu se află în comitatulu 
acesta deeâtă numai două: una maghiară-sâsescă 
in comuna Zselyk, despre ai cărei locuitori susține că 
suntă Maghiari, cu inimă și sufletă ungureseă, numai 
cală confesiunea le este luterană.

Despre locuitorii din comuna Zselyk se susține, că 
ar fi de origine Români, și Havas, ca să .combată" a- 
cestă aserțiune, ne pune înainte numele altui Română, 
pe fostulă conte din Bistrița. Humadi Zselyk, dela care 
dice că iși tragă originea locuitorii acestei comune.

Ca dovedă ne spune că in acesta comună și adi 
se află mai multe familii cu numele de Huniade. Havas, 
vedi-bine, că nu scie, ori nu vre să scie că Huniadenii 
încă au fostă de sânge curată românescă. Dintre scolele 
nemaghiare se mai află o scdlă cu limba de propunere 
maghiară în comuna fjontaleu (Sofalva) ai cărei locuitori 
constau și din Români, scola insă este de confesiunea 
ev. reformată.

Ultimulă locă pe terenulă învățământului poporală 
ilă ocupă în acesta comitate — după părerea inspecto
rului de scole Havas — Românii, cari suntă represen 
tați la scolă prin 76°/0 gr. cat. și 73°/0 gr. or. Scola 
o cetceleză Românii numai siliți. Se află insă și 7 scăle 
românesci intru tote corăspunijătore cerințeloră legei, 
dintre cari abia la 1—2 ar mai fi ceva de dorită în 
privința cualificațiunei; între aceste 7 scole numără d. 
Havas și scâla elementară grănițerescă din Năsăudă.

Multe din scdlele gr. cal. suntă forte slabe, er 
causa o arată Havas: de o parte in desăvârșita sărăciă 
a poporului dela sate, er de altă parte in tendința vica
rului episcopesă gr.-cat. (Moisihi), de a eresce în aceste 
scole „Romani după moda vechiă, cari să nu vrea să. 
scie că și Românulă este cetățenă maghiară, ci numai 
atâta că e Română, și încă Română și nu Valahă."

Și mai rău stau scălele gr. or Causa o allă Havas 
in sărăcia locuitoriloră și in substituirea învățătoriloră 
cu teologi.

Din totă raportulă nu respiră, deeâtă dorințe și 
tendințe de maghiarisare, ură de naționalitate, invidiă în 
contra scdleloră nemaghiare și erășl ură în contra băr- 
bați'oră noștri, cari se intereseză de instrucția româ
nescă a copiiloră.

Băseșci, 7 lanuariu, 1887.
Domnule Redactoră ! piua de 5 lanuariu st. n. a 

fostă o di de sărbătăre pentru micuții școlari din Bă- 
sesci, și anume multă stimatulă domnă posesoră din 
locă și distinsulă bărbată George Popă a donată mi- 
cuțiloră școlari 16 sumane, 15 căciuli, 20 năframe și 
20 părechl de încălțăminte. Inpărțirea o-a făcută d-sa 
in persdnă la 3 bre după ameaijl în scălă înaintea mai 
multoră locuitori din comună și a părințiloră. Școlarii 
au cântată mai nainle câteva cântări, după cari a ținută 
ilustrulă donatoră o vorbire pătrundătore desfășurândă 
in ea măreța sărbătore a nascerei Domnului care ur- 
medă și pe care totă creștinătatea o așteptă cu mare 
dotă, amintindă în ea nascerea, vieța și iubirea cea 
Dumnezeiască, care o-a avută cătră omeni și mai alesă 
eătră copii nevinovați și buni cum suntă și ei și care 
iubire o-a și sigilată cu mdrtea sa pe cruce. Pătrunsă 
liindu și d-sa de acestă <ji măreță vădendă mai încoio 
că ei frecventedă regulată scăla și că pe cum e infor
mată din partea bunului loră învățătoră acolo se părtă 
bine și se nisuiescă a înainta pe cărarea cea adevărată 
însușindu-și cele bune, bunulă DumneZeu i-a dată acela 
îndemnă, ca pe ei să-i remunereze. A inbărbătatâ mi
cuțele odrasle la purtare bună, la cea mai mare sîrgu- 
înță in învățătură, asigurându-i, că de îi voră împlini 
sfatulă, de altă dată eră se va îngriji să le facă dile plă
cute ca acestă de a^i.

După aceea a urmată împărțirea daruriloră, dândă 
fiă-căruia, după cum s’a arătată că e lipsita. La în- 
părțire s’au luată în considerațiune cei orfani și săraci. 
Se vedea în ochii micuțiloru bucuria când își primeau 
donurile.

J,)iua acesta măreță va rămâne neștersă din inima 
mieuțiloră școlari și’șî voră aduce aminte de ea câtă 
voră trăi atâtă ei cătă și părinții loră.

Bunătatea inimei și-a arătat’o multă stimatulă d-nă 
George Popă și cu Simionil Terheșiu, studentă de clasa 
I-mă gimnasială în Blașiu, care e săracă și orfană să tri- 
mițendu-i .șî lui dară de Crăeiunu 5 fl. adecă cinci flo- 
reni. v. a.

Pritnescă și pe acestă cale generosulă donatoră în 
numele mieuțiloră școlari și a părințiloră loră cea mai 
fierbinte mulțămită. Țină-!ă pronia divină mulți ani să- 
nătosO, spre bucuria scumpei familii și a intregei co
mune și spre bucuria scumpei nostre națiuni. Dea ce- 
rulă să se sporescă numărulu astorfelă de hărbați dis
tinși, căci prin astfelă de faple arată că le zace la inimă 
înaintarea scumpei nostre națiuni. d.

Ultime sciri.
Berlină, 30 lanuariu. — Numirea d-lui lo

cotenentă generală Veldy, discipulu Javoritu alu ma
reșalului de IMoltke, ca guvernatorii ală Strassbur- 
gului este privită în sjerele militare ca unu actă 
politică forte semnificativă în împrejurările actuale.

Belgradă, 30 lanuariu- — Regele Milanu 
va pleca în eurendă la Bucuresci. Visita ce 
regele Serbiei o va face regelui României este 
privită în cercurile politice ca unu actu emina
mente politico, avendă de scopu d’a hotărî o 
acțiune comună a acestoră două țări precum și 
rolulu fie-căreia în casulu unui conflictu euro- 
penu provocată de cestiunea bulgară.

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

PESTA, 1 Februariu — Din incidentulu unei 
pertractări disciplinare la opera r., intendantulu 
Keglevich puse pe polițiști să depărteze din sală 
pe deputatulu Komjathy, care funcționa ca apă- 
rătoră. Afacerea va ajunge pote în ședința de 
adi a camerei în discuțiune.

VIENA, 1 Februariu. — După cum anunță 
diarele, se așteptîl coiu ocarea (lelegațiuni- 
lorti în luna Martie, în casil când’piln:! 
atunci tiu se va lămuri situațiunea.

DIVEKSJS.
O moștenire de 640 milione. — Sub acesta titlu 

cetimă în „Tablettes de Deux Chareutes," următorea, 
ciudată istoriă: »In 1876, ună Francesă, numită Thiery 
muri in Veneția, după ce lășâ in depositula băncei lo 
cale o sumă de 10 miliăne, pe care nimeni nu o re
clama de o camdată și care, sporită prin doben^I, a- 
junse la ună capitală însemnată. Sub directoratulă lui 
Bonaparte, acesta primi ordină d’a reclama fondurile ce 
aparțineau „supușiloră trancesl,' șî în cele din urmă 
isbuti a le ridica și a le in'rebuința în cheltuelile ar
matei. Acum, după trecere de două secole, Statulă fran
cesă se află der debitoră ahl familiei Thiery cu suma 
cifrată, și fiind-că moștenitorii neconteslabili îi reclamă, 
ie-aurulă francesă va fi nevoită a’i despăgubi. Calcu- 
ându se a:um cifra la care se ridică în 1887 averea de 
10 milidne din 1676, ajungemă la colosala sumă de lei 
640 milione. Lucruld es:te fantastică!"

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabila Dr. Aurel Mureșiauu
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Jnriulu U buraa de Vlent- ii ursa de Bu< ui'esct.
din 29 lanuariu st. o 18b"

Rentă de auri 5", . . . 96 95
Rentă de hărții 5’ 0 . . 88 80 
împrumutul!) căilorO ferate 

ungare.......................... 146.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de osta ung. 
(1-rna emisiune) . . . 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 11550

Bonuri rurale ungare . . 103.60
Bonuri cu el. d6 sortare 1C3.60
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................  103 60
Bonuri cu cl. de .'sortare 103 60
Bonuri rurale transilvane 103 60

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vind ung.........................—.—
Impruinutuid cu premiu

ung.................................... 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 50 
Renta de hărtiă austriacă 75.65 
Renta de arg. austr. . . 80 50
Renta de aură austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 133.89
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credita ung. 287.25 
Act. băncel de credita austr.282.60 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ................ 6.—
Napoleon-d’orI .... 1007 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 15 
Londra 10 Livrea sterlinge 127.60

(iota oficială dela 16 Ianuarie st. v. 1887.
Cump ven'i.

Renta română (5%). 91>/a 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 92>/2 93'/a

» convert. (6°,0) 86>/a 87-
impr. oraș. Buc. (W Ir.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 101’,. 102*/.

>> !> V^/o) ■ 85*/. 86 —
> » urban (7°/0) 99— 99*/a

. (6°/0) • 91’/a 92*/.
> * (5°/o, 81’/. 82*/a

Banca națională a României 500 .ei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 17.’/a 18.—
Bancnote austriece contra aură. 2.01- 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Februariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Venii . 8.46

Argint românesc................. 8.40 • 8.42

. • 10 02 > 10.06
Lire turcesel.......................... . » 11.30 > 11.33

Imperiali.............................. . » 10.30 • 10.33

Galbeni.................................. . » 5.99 > 6 02

Scrisurile fonc. >Albina» . » 101.— > 102.- -
Ruble Rusesc!..................... . » 116.— » 117.—
Diseontulă ... » 7—10°/, pe ană.

ABONAMENTE
la

„tGazeta Transilvaniei"
se potn face cu începerea dale 1 și 1;> ale flecarei luni, mai ușoitî 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătandn - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-ITngaria:

pe trei luni.......................................... 3 fl.
„ șese luni................................  . 6 fl. —
„ unu anii.........................................12 fl. —

Pentru repețiri se ac6r d ă u r m ă16 re 1 e r ab ate :
Pentru repeți ri de 3— 4 ori , . . . » . 10$

h M V 5— 8 ji . 15°
H n n 9 — 11 n ..... . 20° o
H n n 12—15 n ..... . 30°
V n h 16—20 n ..... 40°.

Dela 20 de repețiri în susu .............................. . 50°'
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

pe
n 

n

trei
stise
unu

Pentru
luni
luni . 
anii .

Koiuâuia și străinătate:
franci10

20
40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

biiie/oiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și post.aultimă. ADMINISTK. „GAZ. 7HAN8UMersun! trenurilor!!

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Bmlapesla și pe linia Teiașil-Hrailii-Sudapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal ft-Budapesta

Tr.nu Tren Trenu 
*1° accelerat omnlbux 

persone

Trenă 
omnibus

BucurescI

Predealu (
(

7.30
1.14

Timișd 1.45

.Budapesta —Fredeald

Trenă Tren 
de pers, (accelerat

Trenă 
omnibus

Tren A 
de 

persfine

Trenă 
oiunibus

Brașovu

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod ii
Hașfaleu

( 
(

( 
(

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiudti 
Vințuld de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Citicia 
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susă

( 6 03
6.21

7.14
t.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. L&dâny 
Szolnok
Buda-peita

(
(

9.13
9 18

10.38
12.20
2.15

Viena ( 
( 8.00

1.11-
5.02
5 4-
6.15

7.06
8.52
9.19
9 31 

■o 6 
10 57

11.19
II 31

11,62
12.31
12.18

1.22
2 18
2 48
2 56
3 64
461
5 28
5 56

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Nota: Orele de n6pte sunta

Tipografia ALEXI Brașovă.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăuy 
Oradea mare

Vârad-Veleucze 
Fugyi-Vâsârheb, 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Gliirbgu
Nedeșdu

n.lo|
740

11.05
2 02 5.28
4.12

2.—
3.58

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
__ 738

540
9.14
9.24
941 

1019 
11.38 
12.18 
12.51

1.57
3.11
340
4.15
4.36
4.58
5.26

8.09
11.40

2.31

Apahida 
tihiriș 

Cacerdca

Uiora 
Vințulfi de 
Aiuiiiî 
Toiușă 
Urăciuueld
Blașft 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașd 
Slisabetopoh
Sigișâra 
Hașfaleu
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

TimișO

l

susC

(
( 1.55

2.53
i

Prodealu

BucurescI

( 
(

— I
cele dintre liniile gr6se.

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
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

Hârtia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, Zernescl.

'ffelușiS" ț. rad ă-IJtBdaj1 est a Budapesta- Aradft-Teiiișft.

Trenă 
omnibus

Tre iu 
oînr.bnB

Trenă de 
persfine

Trenă de 
persfine

Trenă
de perconc

Trenă 
omnlbtn

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 ——
Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 QorJnzvb ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 nZOluOk 4 10 5.45 — 1

Orășfia 1.01 — 5.18 Ar.'.idft 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
Branicica 3.23 — 7.02 Paulisă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7 55 —
Soborșin 5 30 — 846 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.f>6 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișfl 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piskj) 10.35 11 07 —
Arad ti 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ' 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
( — — 5.12 1 Vințulă de josă 12 18 J2.29

ISndapestiA _ - 1 0 20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — - 6.05 | Tefiușft . 1 29 1.41 —

A rad ti-T > r» ișfir» Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibus perefine mixt persfine omnlbni mixt

Arad fi 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7 47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 558
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 641
Tlnaișâra 9.02 — 9.08 iPetroșeni 3.37 — 7.12

Timișâra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
parafine persfine omnibus de pers. omnibus mixt

TimișAra
r

6.25 5.00 Petroșenl 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
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
ArttdA 9.27 — 8.17 Simeria 153 — 10.31


