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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe unii jiou 

abonament ii pe triluiiiiilu Aprilie, Maiu și Iiinin, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Prețnlu abonamentului:
Pentru Anstro-Uwria: 

pe trei luni 3 fl.
„ șese ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

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

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

Abonațiloru de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponu numferulti fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnit cari se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

BrașovtL, 17 Martie 1887.
Unu străină neorientată în treburile ungu

resc!, cetindă mai în fiecare di în foile ungu
resc!, scrise într’o limbă înțeldsă și în afară, 
germană or! francesă, că „societatea arheologică 
ține în cutare di ședință11, că „societatea geo
grafică ține și ea în cutare di ședință11, că și 
„societatea istorică11 ține în cutare di ședință,11 
că „academia ungurescă de sciințe11 de asemenea 
ține în cutare di ședință, că se tractâză în tdte 
subiecte „f6rte interesante,11 că la ministerulă 
instrucțiune! „se anieliorâză programele scdle- 
loră,11 că în conferința cutare s’au luată în des- 
batere „cărțile școlare,11 că „clubulu artiștiloră 
și scriitoriloră a ventilată cestiunea cum să se 
lățâscă artele și scrierile loră în țeră,11 că „Knl- 
turegyletulă11 nu se lasă nici elă mai josă, ține 
și elă mereu adunări, pregătesce și unii con- 
gresă, etc. etc. etc.: negreșită că mirată trebue 
să se întrebe unde mai încape atâta „cultură, 
sciință și cunoscințe,11 înghițite tot.ă cu lingura 
cea mare ?

Și într’adevără „patrioții11 noștri suntă mari 
meșteri în reclame și isbutescă pănă la o vreme 
de minune să amețâscă lumea. Așa o ameți
seră cu pretinsele „libertăți,11 „toleranță11 și 

constituționalismă11, pănă ce în cele din urmă 
lumea s’a desmetecită și s’a vădută amară des- 
amăgită. Eșindă cu totulu din cursă laudele 
cu libertățile constituționale, șoviniștii și-au luată 
refugiulă la altă soiu de reclamă vorbindă me
reu de „sciință11 și „cultura loră apusauă11 și 
fâlindu-se neîncetată că suntă „pionerii culturei 
în Orientă.11

A<ji însă a începută și acestă soiu de re
clame să ’și pârcjă valorea, căci mai alesă de 
unu timpă încăce nu e ședință, fiă la societatea 
istorică ori la cea arheologică, fiă la societatea 
geografică ori la academia ungurescă de sciințe, 
în cari să nu se amestece în t6te cestiunile, ce 
se tractdză, acolo și tendențe și potitică de ma- 
ghiarisare, așa că diferitele societăți unguresc!, 
culturale și sciențifice, îți facă acji mai multă 
impresiunea unoră cluburi politice, în fruntea 
cărora stă academia ungurescă. Nu dorulă de 
a ’și îmulți cunoscințele arheologice, geografice, 
istorice, d’a lăți sciință este lucrulă de căpetenia 
care adună a^i pe „învățații unguri,11 ci ținta 
loră pare a fi numai să născocescă căi și mij- 
16ce, prin care ară putd amăgi lumea, că colo 
ar fi fostă Maghiari, er adi suntă Români, că 
dincolo maghiarismulu ar face progrese, că Ma
ghiarii suntă singuri autohtoni pe acestă pă- 
mentă, dr celelalte neamuri numai nisce coloni, 
cari — vedi Dbmne — și ei vorii fi fostă odată 
Maghiari, fundă că și „Elinii au fostă Maghiari11 
etc. etc.

Așa, de pildă, societatea arheologică arde
leană se ocupă mai multă cu Horia și cu des
coperiri „arheologice,11 că poporațiunea cutărui 
comitată a fostă „maghiară,11 dr acji e valahă, 
prin urmare trebue remaghiarisată.

Societatea geografică, ală cărei președinte 
este multă pățitulă istorică Ilunfalvy, în locu să 
trateze cestiuni geografice din punctă de vedere 
scientifică, se ocupă de cestiunea „inundărei Un
gariei de josă prin Germani, Ruteni, Români și 
Sârbi11, mângăindu-se cu speranța, că poporulă 
maghiară îi va „asimila11 pe aceștia, fiindă elă 
„amică ală culturei apusane11 și unu „stăvilară 
contra espansiunei slave11 ; și că însuși Bismarck 
bucuroșii ar lăsa câteva sute de mii de Germani 
pe mâna elementului magliiarisătoră, pentru că 
ar sci, că „massele maghiarisate voră fi amice 
culturei apusane și inimice espansiunei slave11.

într’o altă ședință din dilele trecute a ace
leiași societăți, în locă să se iacă geografia, s’a 
făcută drăși politică de maghiarisare. Au găsită 
„geografii patrioți,11 că ținutulu Desnei, ținută 
sitnatu în partea vestică a muntelui „Muma co
drului11 din comitatulă Aradului, care numără 
vr’o 20,000 suflete, „a fostă în trecută mai multă 
maghiară și reformată11, dr adi e aprăpe întregii 
românii și greco-orientală; familiile unguresci se 
romanisdză, etc. etc., de unde scimă ce resultă..,

Totă în același timpă a ținută ședință co- 
misiunea economică a academiei unguresci. Cre
deți că s’a ocupată cu cestiuni economice? Prd 
puțină, a făcută mai multă politică de maghia
risare. S’a vorbită de comitatulă slovacă Solii, 
în care nu sar afla, dicu ei, nici o singură co
mună maghiară ori germană, pe când în evulu 
mediu era poporațiunea mai tdtă germană. „Eco
nomii academici11 găsescă că noua transformare 
etnografică e în favorulă maghiarismului; massa 
poporului va rdmând, ce e dreptă, slavă, ddr în 
orașe, în centrele de comunicațiune și de „cul
tură11 limba maghiară se lățesce puternică și limba 
din casă a generațiuniloru mai tinere, celă puțină 
în cercurile mai culte, va fi cea maghiară. Acestă 
resultată, clicii academicii, e a se mulțămi îm- 
prejurărei, că limba vieții publice, a oficieloru, a 
scălei, a literaturei este*  cea maghiară, și cu tim- 
pulă va deveni și limba comerciului și a indus
triei, și p6te că generațiunea viitdre trăesce să 
vdtjă, că Ungaria are o burgesime, care să vor- 
bescă neaoșă unguresce, etc. etc.

Ne e cu putință, ținendă sdmă de cadmiu 
unui articula de <J.iartî, să raportămu despre po
litica de maghiarisare ce se face mai în t6te șe
dințele societățiloru de „cultură și sciențifice11 
unguresci. Ori ce omO cu mintea sănătdsă, ce
tindă dările de sdmă despre lucrările acestoră so
cietăți, nu p6te decâtu să le compătimdscă, vă- 
(jendă calea greșită pe care au apucată ele, 
căci numai binefăcătdre nu pdte fi pentru so
cietate o activitate „culturală11 și „sciențifică,11 în 
care politica, și încă cea șovinistă, j6că rolul princi
pală. Din contră, ea (deștdptă antipatii, ură și 
desbinare în locă de-a înainta adevărata sciință 
în modă folositoră, și prin urmare să nu se mire 
învățații unguri, ddcă Nemaghiarii se ferescă de 
asemenea cultură și sciință, ca de o plantă ve- 
nindsă, căci venindse suntă tendințele acelei „cul
turi11, care ’și-a pusă ca țîntă desnaționalisarea 
celoră de altă ndmu.

Este tristă când vrendă nevrendă trebue să 
primesci din tdte câte le autji și le vecjl impre
siunea, că societățile de cultură și sciențifice un
guresci, neescepționândă nici academia din Peșta, 
nu formdză decâtă ună mare „Kulturegylet11. 
Ddr înzadară suntă tdte, țînta acestoră societăți, 
fiindă încă dela începută demascată, nu se va 
pute ajunge niciodată, șoviniștii nu voră avă 
niciodată bucuria de-a vedd pe Nemaghiari prinși 
în capcanele loră.

E întrebarea numai, când voru feșteli-o cu 

totulu și cu acestă soiu de reclame, care de si
gură nu suntă în favorulă pretinsei culturi ma
ghiare, ce voră face ? Ore atunci mai putd-va 
spiritulu de invențiune ungurescă născoci alte 
reclame pentru amăgirea lumii? Și ddcă nu, care 
va fi resultatulă?

La acdsta de siguru, că nu s’au gândită 
încă „patrioții1- noștri, ddr noi scimu una și 
bună, că tdte trebue să aibă unu sferșitu.

Agitațiunile studențiloru unguri.
Scimă că nu de multă s’a dusă o deputațiune de 

studenți maghiari universitari la ministrulă milițieniloră 
(honveijiloră) br. Fejervary, spre a-i cere să stăruiască, 
ca in viitor i voluntarii pe ună ană unguri să pătă de
pune esamenulu de oficeri în reservă în limba maghiară. 
Ministrulă a răspunsă, că nu se pdte, dedrece oficerii de 
reservă facă parie din armata comună și în acâstă ar
mată limba oficială e cea germană, precum la milițieni 
limba oficială e cea maghiară.

Acestă declarațiune n’a mulțumită pe studenții din 
Pesta și de aceea ei s’au hotărîtă să agiteze mai de
parte. Au conchiămată o adunare, la care au luată 
parte vre-o 200 de studenți universitari unguri și jidani. 
Aici s’a discutată răspunsulă ministrului, făcendu-i-se 
acestuia imputări, că nu scie să respecteze dreptulă 
limbei maghiare și că a dată ună răspunsă nedemnă de 
junimea maghiară. Intre strigăte asurditOre de »Eljen« 
studenții au decisă să trimetă o deputațiune la rectorulă 
universității ca să le dea voiă să țină o mare adunare.

Acestă adunare s’a și ținută, luândă parte la ea 
vreo 600 de studenți. Adunarea a decisă să adreseze o 
petițiune dietei, ca să obțină pentru regimentele ungare 
din armata comună limba de comandă ungurăscă. De 
câte ori se pomenea numele ministrului milițieniloră stri
gau viitorii representanți ai națiunei unguresci ,.Abzug“ 
(josă cu elă). Unulă a voită să citescă o poesiă agită- 
tore, der căpitanulă poliției l’a împiedecată. S’a declamată 
o poesiă „negru-galbenă11 în care se atacă în cela mai 
violentă modă Austria.

După alte demonslrațiuni de feliulă acesta aduna
rea s’a terminală cu cântarea cânteceloră revoluționare 
unguresci.

In ședința dela 26 Martie a. c. deputatulă Afeszlenyi 
a interpelată pe ministrulă Fejervary asupra memoratei 
sale declarațiunl și l’a întrebată, decă e gata a face pași 
ca celă puțină tinerii unguri, cari nu cunoscu limba ger
mană, să-și potă face anulă de voluntari la honvetjl?

Ministrulă br. Fejervary a răspunsă, că la depu
nerea esamenului de oficeră în reservă e de lipsă cu- 
ndscerea limbei germane în acea măsură celă puțină, 
ca candidatulă să-o înțelegă și să se pdtă esplica în- 
trînsa. Limba germană e de lipsă ea mediu de comunicare 
in armata comună. Voluntarii pe ună ană nu potă servi 
la honvezi, ci după lege ei facă parte din armata co
mună. Fejervary a condamnată în fine agitațiunile și de- 
monstrațiunile.

SOIRILE DILEI.
Maiestatea Sa împăratulă a conferită ministrului- 

președinte Taaffe marea cruce a ordinului Sf. Ștefană, 
ministrului de finance Dr. de Dunajevski marea crucea 
a ordinului Leopoldimi și ministrului de instrucțiune Dr. 
de Gautsch marea cruce a ordinului Cortinei de ferit. 
Acestoră distincțiunl li se dă o mare importanță poli
tică și suntă privite ca ună evenimentă politică de pri- 
mulă rangă; prin care s’a întărită posițiunea ministerului 
contra tuturoră atacuriloră din drăpta și din stânga. 
Marea cruce a ordinului s-lui Ștefană se da pănă acum 
ministrilor-președințl numai la retragerea loră, o escepți- 
une a făcută pănă acum numai ministrulă-președinte 
Tisza, căruia i s’a conferită la 1880 fiindă în funcțiune, 
x —x~

Delegații guvernului română pentru încheierea con
venției comerciale, d-nii: Aureliană, Cantacuzino, Gr. 
Ghica și Protopopescu au sosită în Viena la finea săp- 
lămânei trecute și pe Luni la amăifl era conchiemată de 
cătră ministrulă de esterne Kalnoky prima ședință, în 
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care aveu sâ se începă negociările. Ca plenipotențiar ai 
guvernului ungurescă au plecata la Viena Duminecă 
domnii; Lipthay, consil. minist. și Mihalovits consil. de 
secțiune. După ce guvernului română i s’au comuni
cată propunerile Austro Ungariei se așteptă acum contra 
propunerile guvernului română. Dăcă aceste voră li 
astfelă ca să fiă prospecte de-o înțelegere, atunci —dice 
„Budap. Coresp." — va merge la Viena și secretarulă 
de stată Matlekovits spre a lua parte la negociări.

După cum scrie ,,Familia," deodată cu Escelența 
Sa Metropolitulă Dr. Vancea, fu primită în audiență de 
cătră Maiestatea Sași Ilustritatea Sa Dr. V. Mihali Epis- 
copulă Lugoșului.

—x—
Comitetulă Kulturegyletului din Marainureșiu a ți

nută la 10 Martie o adunare sub președința fișpanului 
Averea în bani gata se urcă la trei mii fl. Din rapor- 
tulă secretarului și din preliminară se vede, că pentru 
remunerarea învățătoriloră, cari și-au dobândită merite 
pentru resultatele obținute întru instruirea limtei ma
ghiare s’au proiectată 300 fl.; pentru premiarea scola- 
riloră progresați în limba maghiară 100 fl.; pentru dis
tribuire de cărți între școlari 25 fl. Din suma destinată 
învățătoriloră se voră face: ună premiu de 100 fl., două 
de câte 50 fl. și patru de câte 25 fl. Din 100 fl. des
tinați scolariloră, 80 fl. se voră da inspectorului de scole, 
ca să-i distribue câte 1 fl., cu ocasiunea visilăriloră 
scoleloră, eleviloră mai meritați; eră din restulă de 20 
fl. se voră face patru premii de câte 10 franci în aură 
pentru patru școlari, cari au făcută progresulă celă mai 
mare în limba maghiară, ceea ce se va censura și ad
judeca prin o comisiune specială în frunte cu fișpanulă. 
Intre acești zeloși propaga’ori ai limbei maghiare în con- 
tulă instrucțiunii poporale găsimă nume «neaoșe" arpa- 
diane, pre cum suntă: Zagoczky, Marikovsky, Feld, 
Grunwald, Românyi, Sicherm mn etc. etc. — Sci-voră 
învățătorii și părinții să se ferescă ei și să ferescă pe 
copii loră de aceste daruri desnaționalisătore? Nutrimă 
convingerea, că da.

—x—
Ungurii din Șiinleulil Silvaniei se plângă, în ra- 

părtele ce le-au adresată foiloră din Pesta, despre ser
barea dilei de 3/15 Martie, că sera toți au iluminată, nu
mai vicarulă română gr. or. nu. — Der ce are vicarulă 
cu serbarea ungurăscă? Și apoi datu-nl-au Ungurii 
esemplu că și ei au iluminată la 3 (15) Maiu ală 
nostru ? ■

—x—
După cum scriu diarele din Pesta, acum doi ani s’a 

întemeiată acolo unu coră vocală numită „Egyetertes,*  
care cu mari ostenele și jertfe ’.și-a procurată și ună 
steagă forte prețiosă. In dilele acestea însă .patrioticulă' 
stegară cu numele Kohn, avendă lipsă de bani puse stea- 
gulă zălogă la unu altă „patriotă" cu numele Friedmann 
și apoi o luă la sănătosa. Reuniunea, neavendă în- 
cătrău, scdse stegulă, depunendu 60 fl. și acuma caută 
urma «patriotului" stegară.

In Aprilie aveau să țină Kulluregyleturile ună „im- 
posantă*  congresu kulturegyletislă, der „fiindă că spiri
tele suntă preocupate de susținerea păcii, de mișcările 
electorale, mai vină apoi și vacanțele Pașteloră când de
putății nu suntă în Pesta, mai e și cursulă de oficeri la 
glote“ etc. etc., Kulturegyletiștii se temă că nu va fi des 
tulă „însuflețire'1 la congresă. De aceea au hotărîtă ma- 
ghierisătorii, ca congresulă să se țină când se va desvăli 
menumentulă lui Deak, probabilă în Septemvre. Așa a 

făcută cunoscută președintele kulturegyletiștă și neao.șidă 
maghiară Geiioezy (Gamperl). — E și mai cu cale să se 
amâne, căci stau cam rău fondurile bancheteloră, pe 
când până la tomnă abia se mai adună ceva, și apoi oii 
să fiă ună tămbălău in lege ori nimică.

La 4 Aprilie n. se va deschide calea ferată Mun- 
caci-Beszkidîl

—x—
Profesorulă Valkovsky dela scola reală snperioră 

din Alba regală e acusată că are o atitudine «nepatrio
tică." Ună comisară ală ministerului de instrucțiă, Me- 
szaros, e însărcinată cu afacerea unei anchete. Mai ân- 
teiu a cerută lămuriri dela foia ungurescă locală „Sze- 
kesfehervâr es Videke,« care a adusă acusațiunea contra 
numitului profesoră, apoi a ascultată corpulă profesorală 
și mai mulți cetățeni. — Nu cumva „nepatrioticulă" 
profesoră va fi comisă «crima" d’a nu voi să maghiari- 
seze și să se maghiariseze ?

■ ■—x—
Din Baden lângă Viena se comunică, că în săptă 

mâna trecută pe la fP/a 6re săra s’a simțită ună vio
lentă cutremură de pămentu, care a sguduilu ferestre ș' 
uși. De asemenea a fostă cutremură in Travnică, pro
vinciile ocupate, și în St. Veit lângă Friesting.

Proiectulu programei serbărei jubileului preoției de 50 
ani a P. S. păr. Episcopii lonu Popasu.

După cum i se scrie din Caransebeșă „Luminăto
rului-, serbarea se va începe Duminecă în 12 (24) Aprile 
a. c. după amecjl la 4 ore, se va continua Luni și se va 
sfârși Luni sera. Decurgerea serbărei se va întâmpla în 
modulă următoră;

I. Duminecă în 12 (24) Aprilie. 1. In Dumineca 
Tomii la 4 ore după amedi se face vecernia în biserica 
catedrală. — 2. Sera la 7 ore se ilumineză inslilutulu 
diecesană și casa diecesană cea nouă. Comitetulă aran- 
giatoră se va îngriji ca totu atunci să ilumineze și con
cetățenii noștri ortodocși. La casa diecesană se va face 
unu transparentă cu insigmile episcopiei, avendă acela să 
pdrte inscripțiunea: 9 Martie 1837. — La (î’/j 6re se 
descarcă 3 trescuri; imediată după aceea plăcă dela in- 
slitutulă pedagogică-leologică ună conductă de torțe, 
purlândă torțele deputății sinodali și cetățenii de frunte 
din orașă și diecesă. In decursulă conductului totă la 5 
minute se descarcă ună trescă. Soâindă conduclulă îna
intea reședinței episcopesJ, aici se opresce, salută pe ju 
bilantă prin cântarea festivă ocasională esecutată de Iote 
corurile de față; ună deputată sinodală ține o cuvântare 
festivă cătră jubilară, după aceea corurile se mai producă 
în parte. Conductulă apoi se îndepărteză și întorcendu-se 
pe strada magistratului se sfirșesce în sunetulă musicei 
și cu îngrămădirea torțeloră la crucea din piața cea 
mare.

II. Luni în 13/25 Aprilie. 1. Dimineța la 5 ore 
se descarcă 24 de trescuri, după aceea urinâză ună re- 
veil (deșteptare) cu musica pe stradele cele principale. 
— 2. La 9 ore se începe liturghia, la care Ilustritatea 
Sa Dlă Episcopă, la casă că va fi timpă frumosă, va ti 
condusă cu litia cântândă corulă corale bisericesc!. — 
3. In decursulă liturghiei se voră ține cuvântările în nu
mele clerului diecesană. — 4. După liturghia întărcerea 
acasă, decă va permite timpulă, ărășl cu litia. — 5. La 
’/a oră după sosirea acasă presenlarea deputațiuniloiă de 
felicitare în ordinea ce se va stabili mai lârdiu. — 6. La 
2 ore d a. banchetă. — 7. Sera la 8 ore concertă îm
preunai cu danță.

Afară de aceste : 1. Comitetulă centrală a dispusă fa
cerea unei monete comemorative din broză, care pe o 
parte înfățișâză portretulă Ilustrității sale cu inscripțiunea 
Ioană Popasu, Episcopulă Caransebeșului, pe altă parte 
portă inscripțiunea: In memoria jubileului de 50 ani ală 
preoției, 1837—1887. Monetele se facă în 1000 de e- 

semplare. — 2. Comitetul' centrală a dispusă compu
nerea unei cuvântări oeasionale bisericesc!, ce se va dis
tribui pe dina serbărei tuturoră bisericiloră din dieccsă. 
— 3. Textulă cântării festive a bintvoită sâ-lă scrie d. 
Zacbaria Boiu, prolopresbiteră și asses. cons. din Sibiiu 
er aria a compus’o d. G. Dima, profesorulă de cântă dela 
Seminariulă Andreiană din Sibiiu.

Din comitatulă Făgărașului, Martie 1887.
In corespondența din Faură a. c. publicată în «Ga

zeta Transilvaniei" Nr. 47, referitoră la prestarea petri- 
șului de pe drumulă statului, se dice; «La licitațiunea 
ținută pentru acesta petri.șă a rămasă comitatulă ■— plus 
oferinte. Așternendu-se acesta artă de licitațiune minis- 
leriului spre aprobare, acesta a aflată de bine a da apro
barea cu condițiune, ca fondulă acela să se întrebuințeze 
pentru construirea poduriloră de pe drumurile comita- 
tense. Adanarea generală estra-ordinară din Noemvre a. 
Ir. neinvoindu-se la aceslă condițiune, fiindă că acestă 
fundă — între parentesă disă — avea altă destinațiune, 
s’a lăpădată de conclusulă de întâi și a îndrumată pe 
oficiulă de edile a scrie licitațiune nouă, la care comitatulă 
nu va mai lua parte.

Bănă aici este corespondența din cuvântă în cu
vântă adevărată. Der se vede, despre ce a urmată mai 
departe cu conclusulă adunării generale estraordinare 
din Noemvre a. tr. corespondentele nu a avută cunos- 
cință, căci de avea nu putea cjice unu neadevără ca 
acesta: «Numai din întâmplare au scăpată comunele si
tuate pe drumulă statului, l’o umbaculă inferioră pănă 
inclusive Vlădeni, de o sarcină fără precauțiune ,și fără 
nici ună pică de dreptate, ce era se fiă aruncată în 
spinarea loră etc*:  Și etă pentru ce nu:

Comunele cari se legănau in acestă dulce speranță de 
ună noiocă orbe, au fostă surprinse de ordinulă vice- 
comitelui Nr. 8793, 22 Faură 1887, prin care se publică 
următorulă estrasă:

„Din protocolulă ședinței generale ordinare de t6mnă 
a comisinnei municipale din comitatulă Făgărașului, ți
nută în 26 Oetomvre 1886, sub presidiulă Ilustrității 
sale d-lui comite supremă Horvafh Mihaly.
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7462 pune ‘a ordinea (Jilei prestarea gră-

medilorO de pe drumulă erarialO prin comiiatâ împârlilO
după puterea publică a comitatul ui care a împărțită la
comune prin oficiulu de edile regiu

rit a
Ducerea petrișului pe 

in următorulă modă :
drumulă de stată s’a st.do-

1 Corn. Borumbacul infer. dela k n. 166—177 342 grăm.
2 „ Scoreiu * r 177—187 275 «
3 , Castia » » 187—193 242 „
4 » Arpașiulă inferioră 193—199 .158 „
5 „ Ucea inferidră » s 199—202 129 „
6 „ Corbi » •n 202—204 92 „
7 „ Viștea inferioră r n 204—209 231 „
8 « Resenbacă » a 209—210 94 „
9 „ Sâmbăta inferioră > » 210—211 106 .
10 « Voila fl fl 211—213 146 „
11 » Dridif » fl 213—215 208 „
12 „ Beeleani • 7! 215—218 226 „
13 „ Făgărașă »• 218—220 259 „
14 , M undea •» n 220-224 256 „
15 , Șărcaia A * 224-233 354 „
16 „ l’erșiani a * 233—242 311 „
17 Gridu » » 242—248 125 «
18 » Vlădeni » a

1
248—2 .2 135 «
66— 52 3690 grăm.

ceea ce are să se stalorescă și primescă de comi
tetulă permanentă, eră pentru îngrijirea și conducerea 
lucrului se se stalorâscă 2 conducători de lucru fiăcafe 
cu câte ună salară anuală de 400 fi.

După pertractarea meritoria propunerea comitetului 
permanentă se primesce și se ridică la valorea de con
dusă, cu acea observare, cumcă lucrarea să o ducă în 
deplinire comunele respective pănă la finea lui Augustă 
și acestea comune să fiă scutite de relutulă de drumă.

Aceslă condusă s’a așternută la locurile mai înalte 
spre aprobarea înaltului Minist. de comunicațiune și lu-

FOILETONU.

Cum scriu Ungurii istoria?
(Urmare).

In generală cjisă, nici o situațiune nu se părea 
mai statornică. Vechia împărțire în comitate a Transilva
niei se desființa: o schimbare internă dela sine și prin sine 
destul de mare. Autonomia fondului regiu săsescă 
încetă.

In fine se ordonă și esecută în 1784 conscripțiunea. Ce 
altă țintă putea fi, dăcă nu militarisarea întregei popula- 
țiuni? Chiar și comitatele au pricepută lucrulu astfelă; 
numai în chipulă acesta se esplică oposiția loră. La 
ValachI însă era numai o mică agitațiune de lipsă, ca 
să-i îndupleci a se înscrie ca soldați. Sate întregi plecară 
spre locurile centrale ca să se anunțe. Ce șciau ei de 
statistică seu sciință; împăratulă voia să vacjă din ochii 
lord, pe câți soldați pole conta. Vorbirile hiperzeloșiloră 
oficeri îi întăriră în părerile loră; der abstragândă dela 
tote, veni domnitorulă prin conscripțiune așa (Jicândă în
suși în contactă personală cu supușii săi cei mai atnă- 
rîți. Proprietarulă se opune ordinațiunei, lucru ce de si
gură a fostă în avantagiulă țăranului.

Guvernulă din Transilvania raporteză despre revo- 
luțiunea, ce a eruptă în 18 și 25 Augustă in comitatulă 

Huniădorei. Comitatulă amenințată cere ajutoră urgentă, 
altmintrelea se pote face din scântei mici ună focă mare. 
Comanda militară luase atunci altă atitudine, nu ca gu
vernulă civilă. După o săptămână se lățescă vești liniș- 
lităre și conscripțiunea se continuă in pace fără ajutoră 
militară.

Presidentulă consiliului de răsboiu, Gr. Hadick, 
ii dă comandei din Transilvania o instrucțiune forte 
strictă, după care soldații n’au să mai conscrie și să 
aducă pe țărani la supunere față de superiorități, ca să 
ie ia orl-ce speranță de a deveni soldați. Acestă proce
dură a miliției a avută efectulă dorită, și baronulă Bru 
kental nu mai observă în 8 Septemvre nimică, din ce 
ar pute deduce isbucnirea unei adevărate revoluțiuni. 
Ce-i dreptă toți se plângeau că supușii nu suntă mulță- 
mițî, der și plângerea acâsta va înceta în curândă.

Totulă se pare atâtă de liniștită, încâtă Cancelaria 
privesce totă lucrulă ca isprăvită și pretinde numai a se 
esecuta admonițiunea comandei și închiderea celoră 
ce au începută revolta. împăratului i se pare situațiunea 
și mai favorabilă, căci crede că e numai de lip.-ă, ca 
domnii să se pdrte mai bine cu supușii loră.

Cu totulă altfelă gândiau nobilii amenințați despre 
revoltă. După raportulă vicecomitelui din Huniădără, Va- 
lachiloră nu le mai pasă de superioritatea loră și chiar 
supunerea loră față cu împăratulă e forte dubiăsă. La 

priraăveră se așteptă o mare mișcare. Granița valachă 
nu trebue părăsită, armată regulată e necesară. După 
alte raporte poporulă amenința cu o nouă revoluțiune a 
Curuțiloră.

In scurtă, în partea sudvestică a Transilvaniei 
domnia din vera anului 1784 o anarchiă completă. Mi
lita n’a făcută nimică contra acesteia, guvernulă forte 
puțină. Împăratulă regretă aceste evenimente, folosește 
însă ocasiunea, ca să acuse nobilimea maghiară.

Afară de acâsta mai e ună evenimentă deosebită, 
care a ațițată mânia împăratului. Baronulă Nicolae Wes- 
selânyi purta din castelulă său din Zsibo ună răsboiu in 
totă forma contra contelui ’Stefană Haller. losifă voia 
să pedepsăscă pe noulă Gotz de Berlichingen ca să 
simtă.

Procedura lui Wesselănyi n’a călcat numai legea, ci a 
ofensată chiară și demnitatea suveranității. Cestiunea i 
se aduce tocmai în timpulă acesta la cunoscință împă
ratului. Trebuia să-și aducă aminte împăratulă acum de 
luptele principiloră contra domnilor feudali. Elă se privia 
pe sine ca apărătorulă triumfătoră ală legii și ală sta
tului contra trufașiloră și neinfrânațiloră magnați. Lui i 
se opune numai domnulă, nu țăranulă, care nu cere de- 
câlă numai scutulă legii. Nu împedecă nobilimea cons
cripția? Țăranulă e prea zelosă, nobilulă nesupusă.

Guvernulă crede, că una dintre căușele, cari au 
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crări publice, și după întărire se însărcineză cu esecu- 
tarea lui officiulă de vice-comite comitatensă.

S’a dată din originală, Făgărașiu 30 Oct. 1886.
I. Turcii, m. p. protonotară.

Pentru identitatea Copiei; Făgărașă 2 Mart. 1887.
Csato Mihalți m. p. espeditoru.

Nr 8793, 22 Faură 1887.
Notariloră eercuali
Se impăitășesce ordinulă de a se publica și după 

modulă prescrisă de a se duce la îndeplinire
Gremoiu Daniilă in. p. v.-comite.

Sub Nr. 604 18S7 oficială de vice-comite publică 
rescriptuiu ministerială Nr. 3768 1887 cumcă prestarea 
pietrișului pe drumulă statului este fixată pe anii 
1887—1892 și fondulă care se va înființa să se între
buințeze parte pentru drumulă ferată, parte pentru alte 
trebuințe comitalense.

Abstrăgendă dela nedreptatea, care se face numai 
la 18 comune — din 86 ale comitatului intregă —■ care 
singură din sudorea feții loră — pe ună teritoriu streină 
— in depărtare de comuna loră pănă la 20 Km. în 
timpulă celă mai scumpă de vâră să facă comitatului 
ună fondă de 8000 11. gratis.

Abstrăgendă dela nedreptatea strigătore Ia ceriu ca 
suma de 8000 11. storsă din sudorea poporului să se în
trebuințeze pentru clădirea drumului ferată Homorodă- 
Făgărașă, de care drumă nici comunele însărcinate cu 
crearea fondului și nici ce'elalte comune din comită tulă 
intregă nu au nici ună folosă — trebue din contră să 
constatămă că prin acesta drumă ferată comunele sunt 
atinse chiar și in miseria loră esistenta de acuma, cur- 
mându-se prin drumulă ferată și puținulă și uniculă is- 
voră de câștigă prin diverse cărăușii.

Pentru ce să face drumulă ferată Homorodă-Fă- 
gărașiu? O spune limpede • Kolozsvâr» in Nr. 9 5/1 1887.

Nu avemă nimica de disă nici la facerea drumului 
ferată Homorodă-Fâgărașiu și nici la drumuri ferate cru 
ciși și curmecjișu prin tote unghiur.le comitatului pre
cum le dorescă cei dela „Kolozsvar“ de?ă ei au paralele 
loră. Oer avemă de a dice și de a protesta ca nu din 
sudorea poporului să se tacă, care neavendă nici ună 
tâșt'gă este ingenunhiată sub dările cele grele fără ca
pătă și margini.

Si.ălele și bisericele loră din lipsa mijldceloră bă- 
nesci, fiind regalele uniculu venită pentru casselc co
munale, tote în manile statului și a altoră îndreptățiți 
cu dreplulă regală — surită din di in Z1 în decadență și 
cum nu? Când d-nii dela putere —ișî întrebuințeză pu- 
jerea — precum în casulă de față — pentru de a sforce 
și uniculă câștigă, care a avută poporulă săracă pănă 
acum cu facerea prismeloră pe drumulă statului e'ună 
preță dela 2 — 8 fl. pentru o prismă. Și pentru popo- 
rulă săracă din comitalulu Făgărașului nu este de des
considerată acestă isvoră de câștigă pe ună ană în sumă 
de 8000 fl. pe 6 ani suma de 48000 fl.

Dar e'ă In fine ce este de cjisă: Adunarea gene
rală estraordinară dtn Noemvre a. t. a adusă in unani
mitate conclusulă : că deorece înaltulă ministru de comu- 
nicatiune și lucrări publice a pusă condițiune ca fondulă 
din întrebare se se folosescă pentru construirea de po
duri pe drumurile comitatense, adunarea generală estra
ordinară se lapedă de conclusulă din 26 Octomvre 1886 
și îndrumă pe of ciulă de edite de a scrie licitațiune nouă 
au la care comitalulu — nu va mai lua parte. — Este 
deci întrebarea că <e a făcută cu acestă condusă? des
pre care în ordinală vice-comilelui nu se face amintire 
de felii.

Vine deci acuma rendulă la representanța popo
rului alesă pentru apărarea Iui — ca se tragă la răs
pundere pe vice-cornițele pentru acestă violentă căl
care de lege, — deeă acestă representanță nu voescă 
să fiă nu numai de poporală care a ales’o, ei și de lu
mea civilizată timbrată de teatru de păpuși pe cari, ună co
mediantă isleță le jocă prin firele de drotă după bună 
placulă său. _________

Nou atentată contra Țarului.
,W. Tgbl.“ allă pe cale indirectă din Pelersburgă, 

că la 15 Martie, pe când se ’ntorcea părecliea imperială

dela o serată dată la marele principe Vladimir din Pe- 
tersburgă la Gacina, trenulă imperială se sgudui puter
nică aprope de Pelersburgă. Conducătorulă locomotive’ 
opri îndată trenulă. Conductorii cercetară causa neaș
teptatei sguduiturî și descoperiră că sub trenulă impe
rială era așeejată curmeijișă o șină peste cale. Șina fu 
înlăturată și trenulă ișî continuă neimpedecată calea.

Privitoră la primulă atentată, „Times, află din Pe- 
tersburgă, că cele șese persăne arestate la 13 Martie au 
fostă spânzurate. Totodată a fostă esecutată și nihilis- 
tulă Degajeff. Ună înaltă funcționară de poliția a încer
cată sâ se sinucidă, fiindă amestecată in încercarea de 
atentată Același diară află, că au fostă arestați 300 de 
sludenți, și anume acei studenți, cari au făcută deună- 
Zile demonstrațiunea filonihilistă, când rectorulu printr’o 
publicațiune își esprimă indignarea contra atentatului. Se 
Zice că în curendă se va închide Universitatea și cămi- 
nistrulă instrucțiunei și-a dată demisiunea. Bombele ce 
s’au găsită suntă fabricate in Finlanda.

Procesulu auarclii.știloru în Viena.
Acusatulă Sehustaczek se recunosce vinovată întru 

câtă a luată parte la consultări. A scrisă la foia „Zu- 
kunft». Planulă d'ală jefui pe Reich, travestiți ca comi
sari polițienesc!, a fostă ală lui Schwechla, der ordinulă 
de revisuire l’a scrisă interogatulă. Banii s'ar fi întrebu
ințată pentru scopurile partidei, decă ară fi putută jefui. 
Sehustaczek protesleză in contra numirei ce i se dă: a- 
narhistă, și Z>ce că elă e socialisto, e în contra vio
lenței.

Acusatulă Hospod.-ky Z‘ce nu aparține partidei 
și nici n’a luată parte la adunările lucrătoriioră. La a- 
mintita afacere a luată parte numai ca se primescă o 
parte din bani și la indemnulă lui Sehustaczek. Acesta 
insă îlă contraZice.

Acusatulu Schwechla, însurată, are 5 copii, Zice că 
planulă jefuitei a pornită dela Sehustaczek. Banii s’aru 
fi împărțită familiiloră lipsite, decă furtulă ar fi ishutită. 
Acusatulă Z’ce că e în relațiuni cu cercuri socialiste. 
Hospodsky aparține partidei. Nu scie ce 'nsemnâză a- 
narhistă.

Acusatulă Friedmann declară că n’a luată parte la 
nici o întreprindere socialistă ori anarhistă, u’a fostă nici 
odată socialistă. învinuirea ce i se face e o calumniă. 
Ceilalți acusați însâ îlă contraZică.

Martora losefina Abeles și Ilka Fischer, cele două 
femei dela Reich, istorisescă cum s’a petrecută faptulă.

Acusatulă Hofermeier, întrebată asupra faptului dela 
Francisca Tiil, etice că idea a fostă a lui Friedmann 
Ordinulă de revisuire l’a făcută Sehustaczek și l’a pro- 
vâZută cu ceră sigilată oficială, ce o cumpărase dela fu- 
gitulă Csermak Furtulă n’a isbutită. Cu banii avea sâ 
se ajutoreze familiile lipsite.

Se ia la interogatoriu Francisca Tiil, bătrână de 
83 ani. Ea istorisesce cum au venită la ea mai mulți 
bărbați uniformați cerându-i banii sub pretextă că ară 
fi falși. Bătrâna a scosă banii, 470 fl., der la amenin
țările fiicei sale vitrege lohana Reibel, care bănui totâ 
afacerea, observându că unulă din ei are barbă falsă, și ale 
servitOrei că aducă poliția, s’a depărtată ,comisiunea.«

'l’elalulă Pteffer spune, că ună tânără bărbată a 
cumpărată dela elu o uniformă de comisară polițienescă; 
acela pare a fi fostă Friedmann.

După aceea s’au cetită notițele direcțiunei poliției des
pre Friedmann și Hospodsky, care suntă in defavorulă loră.

(Va urma.)

Ultime sciii.
Viena, 21 Martie. — ,,Neue Freie Presse“ 

anunță că delagații români cari au sosită la 
Viena pentru începerea negociăriloru relative la 
încheerea unui tratată de comerță, au adusă din 
partea guvernului loru unu programă intregă în 

care se prevedu t6te punctele ce suntă a se dis
cuta precum și concesiunile ce s’ară putd face.

Betersburgu, 27 Martie. — .,Gazeta de Mos
cova* *1 dice, că Țarulă scăpândă Francia de ca
tastrofa, ce o amenința neapărată, a scăpată echi- 
librulu Europei. Germania, apucată între Francia 
și Rusia, va fi silită să fiă mai modestă. Alianța 
celoră trei împărați, conchide „Gazeta de Mos
cova11, este contrară intereseloră Rusiei.

provocată turburările valache, suntă unele rubrici ale 
tabereloră de conscriere, cari te lasă să presupunl in- 
tențiuni rele și de aceea caută a le delătura. Cancelaria 
aprobă faptulă acesta, Zicendă, că mișcarea se începe 
din nou, îndată ce se putea numai presupune, că 
scopulu conscrierei e recrutarea. Impăratulă judecă 
astfelă:

• Turburările ce s’au întâmplată în Transilvania și 
neorînduielele, ce au urmată după acestea, după câtă 
șciu eu, n’au provenită din grija ce o au avută supușii 
me., adecă să nu devină soldați, ci cu deosebire ca să 
se scape de maltratările superioritățiloră și comi- 
tateloră.

Trebue deră însărcinat guvernul, ca împreună cu toți 
amploiații și clerulă tuturoră religiuniloră să învețe po- 
porulă și să esecute îndată conscrierea, avândă drep- 
tulă de a închide pe aceia, cari de sine, pricepândă falsă 
lucrulă voră voi să se opună și să emigreze, căci de 
sigură, decă li se va spune lămurită, care e adevărata 
intențiune a conscrierei, ei nu se voră spăria ; se voră 
spăria însă numai nobilulă și proprietarulă, cari voiescă 
bucurosă să se porte despotică cu supușii loră“.

Conscrierea e îndreptată contra nobiiimei; oposiția 
acesteia e esplicabilă. Der pentru ce să se revolte ță
ranulă? Nimenea nu se gândea, că conscrierea, cu atâfă 
mai puțină miliția, e numai pretextă. Miliția voia să

Berlina, 27 Martie. — Guvernulă germană 
va refusa definitivă să participe la exposiția. uni
versală ce se va țină în Paris în 1889.

Madridă, 27 Martie. — S’a descoperită ună 
complotă care are ramifioățiă peste tdtă Spania, 
îndreptată în contra Regenții. S’a secvestrată 
ună mare numără de proclamațiuni clandestine.

DIVERSE.
0 orbă cătră Rege. -- O fată ârbă eu numele 

Mărie Knefel, care locuesce in Timișâra, ală cărei tată, 
ună fostă pompieră, murise de mai multă vreme, în
mâna magistratului de acolo o petițiune cu scopă de a 
se trimete la cabinetulă cancelariei ces. reg. din Viena. 
Acâslă interesantă petițiune nu era scrisă ci inpunsă de 
fata cea orbă în hârtiă. Literile gotice, cari erau inpunse 
cu-o acurateță vrednică de (admirată, dovedescă o scdlă 
eminentă, ce a avut’o acestă fată într’uuă instituia de 
crescere pentru orbi din Viena. Acum râgă sărmana pe 
monarehă pentru primire in institutulă de îngrijirea or- 
biloră adulțl din Viena. Scrisorea cea de 5 foi e nu 
numai corectă der și minuțiosă și acurată lucrată.

Chelnăriță princiară. — Se scrie din Triestă: 
,Maria Gaetana, princesa Pignatelli di Cerchiara, care 
ne părăsise de curândă, ni s’a reintorsfl ârășl. Impre- 
sariulă ei cu care voia să pășâscă tn Fiume a părăsit’o, 
și cu energia, care ii e proprie, s'a decisă princesa a 
funcționa in orașulă nostru ca chelnăriță. Și astlelă se 
pote vedâ in fiăcare seră, în hala de bere de Bud- 
weis, înalta princesă servindă mustulă celă cafeniu de 
orZă.

Doi pungași. — „Galații*  raportăză următorele: 
Ună locuitoră anume Gheorghe D Bagu, din comuna 
GănescI, județulă Covurlui, aflându-se in Galați a vân
dută ună vasă cu vină unui cârciumară din Vadu-Un- 
gurului. Pe când se întorcea spre piâța Negri, după ce 
predase vinulă, avândă asupră-și prețuia în sumă de pa- 
truZecî lei, se apropia de dânsulă ună individă necunos
cută, care ’i adresă cuvântulă mergândă pe lângă elă. 
La ună momentă dată, necunoscutulă se plecă josă și 
culese ună port-monet, pretinZândă că l’a găsită și spu- 
indu apoi țăranului, că conține o sută de lei. Nu multă 
după acăsta, ună altă individă eșindu-le înainte reclamă 
dela dânșii ună port monet ce Z’cea ,’că perduse și pe 
care presupunea că lă găsiră ei. Țăranulă în naivitatea 
lui spuse că elă nu l’a găsită și ca dovadă arătă că nu 
posede decâtă două bilete de bancă, de câte douăZecI lei 
unulă, pe care le și dădu in mâna individului, care gă
sise port-monetulă. Acesta, cu multă abilitate, înlocui 
biletele de bancă prin două bilete d’ale lotăriei Ateneu
lui și le inapoiă țăranului, care le puse în busunard fără 
cea mai mică bănuială. Puțină în urmă amândoi necu- 
noscuții apucară in direcțiuni deosebite și se făcură ne- 
văZuțl. Tocmai peste câteva cesurl s’a convinsă bietulă 
țărână, că fusese victima unoră pungași fdrte abili.

Rectificare. In numărulu de eri ală foiei nostre, 
la titlulă: „Documente privitore la istoria Româniloră< 
este a se ceti: 1199—1345, âr nu 1845.

Editoră : lacobă Mnreșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

conscrie, pe de-o parte pentru că așa ii plăcea împăra
tului, pe de altă parte pentru că era îndreptată contra 
guvernului și domniloră. Chiar și în nefinita istoriă a 
miopiei omenesc! este păte fără soță casulă, că baro- 
nulă l’reiss, comandanlulă militară din Transilvania, încă 
in 2 Noemvre, așa der când isbucnise răscdla, acusă pe 
guvernă la consiliulă de răsboiu, că amână con
scrierea.

Atențiunea împăratului și a miliției era îndreptată 
in altă parte. Nu se temea de o revoltă a țăraniloră, 
ci de o revoltă a nobiiimei cu sccpă de a apăra dreptu
rile naționale ale diferiteloră clase atacate prin cons
criere și prin introducerea limbei germane. Țăranii în 
feliulă loră voiau să ajute pe impăratulă contra dom
niloră.

Impăratulă însă la 31 Octomvre orddnă aplicarea 
forței militare contra nobililoră și proprietariloră, ce se 
voră opune conscrierei. Câtă de departe a mersă reso- 
luțiunea sa, se vede dintr’o epistolă adresată fratelui 
său Leopold în aceeași Z1 în care îi comunică, că încă
pățînata oposițiune a domniloră unguri îlă va constrînge 
să-i lovâscă astfelă, încâtă să li se pună capătă trufiei 
loră.

După o Z> n’a iruptă răscdla constituțională, ci 
răsboiulă haiducescă valachă, ai cărui conducători se pri- 
vâu ca instrumente ale împăratului.

Ar fi ună păcată, a apăra numai în modă seriosă 
pe impăratulă contra acusei, că elă a pusă în mâna 
neumaniloră armele. Consonanța tendințeloră sale cu 
acelea ale revoluțiunei e totuși evidentă, și am văZută, 
că elă privea cu 6re care simpatiă mișcarea, câtă timpă 
acăsta n’a luată ună caracteră fărte periculosă. Impă- 
ratulă voiesce să ridice privilegiile sociale, naționale și 
religidse; acăsta e și ținta consoțiloră lui Horia. Im- 
păratulă vrea să pună capătă sclăviei omenirei, și Va- 
lachii propovăduescă evangelia egalității. Conscrierea a 
documentată separațiunea ce esista între autoritățile mi
litare și politice; în totă casulă cele dinteiu au trebuită 
să cunoscă bine voința împăratului. Zarva dintre auto
rități produse în. Transilvania anarchiă, discordia dintre 
principe și clase a înlesnită răscăla.

Ca elementă anarchistică apare înainte de tâte 
marea bandă de haiduci, care se stabilise în vâra și 
tămna anului 1774 prin munții și pădurile, ce despartă 
comitafulă Aradului de Transilvania; din întâmplare său 
eu calculă, acâstă bandă ajunsese în vecinătatea acelorQ 
ținuturi, cari suferâu pdte mai greu sub jugulă abusu- 
riloră urbariale.

(Va urma.)
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OturauJâ l*  baraa do Viat.’- Bursa «le 18u< uresci.
din 28 Martie st. u. 1887

Cursulu pieței Brașovu

din 29 Martie st. n. 1887
Rentă de aura 5°/0 . . . 101 75 
Rentă de hârtia 5“/0 . . 88 Bă 
Imprumutulâ căilord ferate

ungare........................ 145.— ]
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98 801

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 11520

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.5O 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișd.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vină ung............................ 98.80
Împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 80 70 
Renta de arg. austr. . . 85.75
Renta de aură austr. . . 113-50 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 291.75 
Act. băncel de credită austr.284.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................6 02
Napoleon-d’orI .... 10.12 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 127.80

Cola oficială dela 15 Martie sl. v. 1887.

• Cump. vend.
Renta română t5°0). 90 — 91 —
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 94>, 3

> convert. (6°/0) 84— 841/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 101 — 101’/»

> >> >> (5°/o) • 84*/ 3 85—
> » urban (7°/0) 96Va 97—
» , (6°/o) • 91 — 92—
> ’ (5°/o) ■ 81 — 82—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Roin. — —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 18.»/, 18.’/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Bancnote romanesc!

Argint romanesc.................

Napoleon-d’orI......................

Lire tureescl..........................

Imperiali..............................

Galbeni..................................

Scrisurile fonc. > Albina > 6°/0

„ ’ „ 5°/o
Ruble Rusesel......................

Discontulă

. Cup.i| . 8.45 Vii.d. 8 4!)

> 8.40 8.45
* 10.07 * 10 11
» 11.40 > 11.45
> 10.40 » 10.45
» 5 96 » 6.01
> 101.— > 102.- -

98.— > 99.—
> 112.— » 113.—

7—10°/8 pe anii.

9
Bunulă comasată dela Bucerdea grândsă aprope de Blașiu, cu sta

țiunea de cale ferată în Crăciunelu , care este proprietatea fondului Ba- 
silitană din Blașiu, constătătoru din circa 500 jugfere lo că arăt oră 
și grădini, 260 jugăre fenațfe, împreună cu dreptulă regală 
de cârciumăritu , se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe 
periodulă de 6 (șdse) ani, încependu din 1-ma Ianuarie 1888 
pănă la 1-ma Ianuarie 1894.

Licitațiunea se va țin6 în 21 Aprilie a. C. st. 11. la 2 61‘C 
p. m. în cancelaria advocaturei arcliidiecesane. — Doritorii de a licita 
au a depune ună vad iu de lO°/o dela suma de esclamare de 6000 fl. v. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate pro- 
vădute cu vadiulu de 10°,o întru atâta, încâtă în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentele va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce. Condițiunile de licitațiune se potă ved6 în cancelaria 
subscrisului.

Blașiu, în 26 Martie 1887.
Ludovicii Csato.

2—3 advocată archidieces.

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

Pentru r e p e ț i r I se a c 6 r d ă u r mă ti r el e r a b a t e:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ......................................10-0

11 11 V 5— 8 ii • • • 15" 0
11 11 11 9 — 11 ii • • • • 20" o
11 11 11 12—15 ii . . . 30” o
V 11 11 16—20 ii • • • 40” o

Dela 20 de repețiri în susu • • • 50" 0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Ddcă se iveseă iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntiî rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADM1NIST1L „GAZ. UiANb11

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predesilii-ISiMiapestn și pe linia Tei«i«»i-AraaS.ft-55iidapeNta a calei ferate orientale <Ie stată reg. ung.

Predeal ît-SSudsapesto Bliidwjpewtn- -JtPE’edesBÎîl

BucurescI

Predealn

Timișil
Brațovâ

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu

(
(

Trenă 
de 

persane

Tren Trenă 
accelerat omnlbns

Trenă 
omnibuB

1.45

2.32

Trenu | Tren Trenă 
de pers, accelerat omnibus

Sighișdn 
Elisabetopolo 
MediașO 
Copsa inicâ 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușft 
Aiudii 
Vințuld de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăr.y 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mczii-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

r ll.lol
7.40

11 05
2 02
4.12"

sush

( 
(Clnșiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinâ
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peita

(
(

Viena ’■

Clnșiu

Apahida 
bhiriș 

Cucerdea

(

l

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

6.05

Uiâra
Vințulfl do 
Aiudii
1’einșA 
Cr&ciunelO
Blaștt 
MicAsasa 
Copța mit 
Mediaș ii 
Elisabetopok 
8Igiș6ra

susC

II io 
’ 1 19
> 2 30

1.01
1.06
1 13
1 20
1 41
2 i O
2 3r»
2 48
3.20
3 36
4(0
4.3
5.12

Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Rrașovfi
Timișil

Predealu

BucurescI

k
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovă.

5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

Trenu Tren fi 
de omnibns 

peraone |

___ — — 1 -3o_ 3.10 6.20 8.09
3.58 7 38 9 31 11.40
5.28 540 11.26 2.31
6.58 9.14 < 38

9.24 . (16
— 9 41 2 17 —
7.33 10 1.9 2.40
8.04 11.38 3.24 —
— 12.18 S 1 —
— 1.2.54 > 07 —

8.58 1.57 4.33 —
9.28 3.11 5.15 —
— 3.40 5.31 —
— 4.15 5 55
— 4.36 t1.v7
— 4.58 6.24 —
10.28 5.26 6.43 —

— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53

__ — — 10.—
— — 10.09
— — 10.19
— — 10.48
— — 11.14
— — 12.12
— — 12.30
_ — 1.12
_ — 1.32
_ — 2.18

— 3.03
_ — 3.49

_ — — 4.28
_ — 6.16
_ — 7.06
_ — 7.46
_ — 8.25

_ — — 9.15
__ 1.55 — —
— 2.53 —

3.28 — —
9.35

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony. ZernescI

'i'eiss.șft- HudapcMta- l radfi-Teigișfi.

Trenă Tre iu Trenu do Trenu de Trenu Trenă
omnibuB orar di un poradno peradue ,dc person 3 omnlbu

Teiușfi 11.24 — 2.40 V i e n a 11.10 12 10 —
Alba-lu I ia 11.39 — 3.14 K$aedapcNta 8.20 9.05 —

Vințu'ă de jostl 12.30 — 4.2.î
Ssoinok 11.20 12.41 —

Și bot ă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — •

Orăștiti 1 01 — 5.18 A r.-cd fi 4 30 6.— 7 04
Snneria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Leva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Bauîișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 748 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 (’8 — 7.40 Conopă 6( 9 7.37 _
Zasn 4 25 — «.11 Berz.ova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bgrzova 5.56 — 9 33 .•iam 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 —
Paulișă 7.28 — 1'142 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Sinteria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradăt 8.28 — 11.39 Orășiiă 11.11 11.37 —
Szoluok - 8 42 — 452 Șibctă 11.43 12.— —

— 5.12 Vințulă de joșii ■ 2 ;8 12.29
B cidit — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teinșfi . 1 29 1.41 —

Aradft»TiB«Jș4ra Sfjsjeria (Piski) SPelroșeait

Treufi 'LTonfi do Trenu Trenu de Trenă Trenă
ournlbu- peraone mixt peraone omnlbna mixt

Aradft 5.48 6.05 'Sinaerîa 11.25 2.42
Aradultt nou o 19 — 6 33 Strein 11.58 — 3.25
N6met.h-Sagb 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16l
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifaîva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.581
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64)

9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

T jmișâra-A rad fi Petroșeni—Siineria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trer.fi Trenă Trenă
pormSne peradne omnlbns de pers, omnibus mixt

'fiminfira 6.25 5.00 Peti'oșenI 10 07 6.10
Merczitalva — — — 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
Nâmetb-Sâgh 8.36 — 6.23 HațegO 12 42 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Strein 1.22 — 9.52

9.27 — 8 17 Wfj5W<erf>; 1.53 — 10.31

Trer.fi

