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NOU ABONAMENTU
la

GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Apriiie 1887 st. v., se va începe unii nou 

pe trihiniiilii Aprilie, Jlaiti și lunii!. la 
care învifâmu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei noslre.

Prcțulu abonamentului:

Pentru Austro-Uugaria:
pe trei luni 3 fl. pe
„ șese ,, 6 .. •>
„ unu anu 2 „

zlbonarea se p6t.e face

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

mai ușoru și in ni
repede prin mandate poștali*.

Abonațiloru de păn’aeiim li-se recomandă 
a însemna pe cnponfi niiniăruhi fâșiei sub care 
au primită diaruln.

Domnii cari se voru abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Bi’așovu, 23 Martie 1887.
A mai trecută o săptămână fără ca se finiți 

așa de norocoși a pută înregistra vre-o mișcare 
de Domne ajută îu sînulu conaționaliloră noștri.

In curendu se va împlini o lună de dile, 
de când comitetulu centrală electorală a publi
cată ală „cincilea*1 cerculară, în care invită pe 
alegătorii români să se îngrijăscă de organisarea 
cluburiloru și abia astădi s’a întreruptă aclenca 
tăcere prin inițiativa aleg'Ooriloru români din 
Deva pentru organisarea clubului loru de acolo.

Se vede din textulă învitărei ce-o adresdză 
Devenii alegătoriloră din cerculu loru electorală, 
că afară de memoratulă cerculară, comitetulă n’a 
datu nici o instrucțiune mai detailată asupra mo
dului de procedere la constituirea cluburiloră și 
alegerea delegațiloru pentru viit.drea conferență, 
nici n’a stabilită decă deodată cu constituirea 
se urmeze și alegerea delegațiloră său acesta să 
se facă mai târiliu- Rămâne der ca în acostă 
privință să decidă pracsa observată la 1881 și 
1884.

între cele două jumătăți ale monarcliiei dna 
liste s’au ivită și în septemâna trecută orecarl 
încordări.

Alai întâii”) a cântată tinerimea universitară 
maghiară vechia melodia despre armata maghiară, 
care supără întotdedna fdrte multă urechile cer- 
curiloru conducătdre din Viena. Deocamdată 
tinerii unguri n’aii cerută separarea armatei co
mune, ei numai ca esamenele de oficeri să se 
facă în limba maghiară. Ministrulă honvediloră 
n’a avută poftă se intervină în favdrea acestei 
cereri, bine sciirnl că nu va folosi nimicu. De 
aceea însă a trebuită se-și audă, bietulă, dela o- 
posițiune, că n’are sentimente curate maghiare.

Intr’ună timpă cu demostrațiunile din Peșt.a 
au fost distinși în modă estraordinară cu deco- 
rațiuni mari miniștri cei mai de frunte din ca- 
binetulă Taaffe. Și acesta a fost o deinonstra- 
țiune pentru sistemulă ce domnesce în partea de 
dincolo a monarcliiei, sistemă care se conduce 
de principii diferite de ale politiciloră unguri.

Ca să nu fiă numai kossutișt.ii în plăcuta 
posițiune de a-și manifesta indignarea loră, în- 
jurândă pe aceia, cari după ei „s’au nemțită cu 
tot.nlă a debutată în camera senioriloră din 
Viena contele Leo Thun cu niscc idei bizare, 
cari au deșteptată în mare gradă și mânia co
loră din tabăra lui Tisza.

Thun pretinde adecă, că „împărăția Aus- 
triei“ după dreptă mai esistă și astădi și că ea 
cuprinde întrăga monarchiă dualistă, ăr numirea 
de „Austro-Ungaria“, care nu ar fi legală, ar do
vedi numai, că monarchia se află într’o stare 
provisoriă", căci, adause elă, nu se pote cugeta

umî împerată fără împărăția și țările cislait.anc 
nu formeză pentru sine o împărăția deosebită.

Contele Taall’e respunilendu-i s’a silită să 
arate, că stările de adi trebue să fiă privite ca 
nisce stări definitive și a exprimată speranța că 
și în „ Anstro-Ungaria11 se va pute conserva „pa- 
triotismulu celă bună și vechio austriacă11.

Lucru anevoiosă, după, ce scimă că tocmai 
spiritulu celii vechili austriacă voiescă se-lă is- 
goncseă din acâst.ă parte a monarcliiei, oposițiu- 
nalii în unire cu guvernamentalii unguri.

Unulă din evenimentele cele mai impor
tante ale săptămânei trecute este primirea dis
tinsă și căldurosă ce li s’a făcută la Viena Re
gelui și Reginei României.

Se vorbesce că Regele Carolu ar fi cerută 
atâtă la Berlină, câtă și la Viena reeunbscerea 
neutralității României, S’a disă chiar căi s’au în
cepută negociațiuni în acesta privință cu cabi- 
netulă din Viena. Cestiunea neutralității, ddcă 
ea s’a pusă în adeveră de Regele Carolu și de 
gu vernu lă română, despre ceea ce ne îndoi mă, 
este clară că nu depinde numai de cabine
tele din Berlină și Viena. Ni se pare justă prin 
urinare părerea „Coresp. politice11, că în casulă 
de față s’a putută tracta numai de o eventuală 
garantare a neutralității României din partea Ger
maniei și a Austro-Ungariei. Despre o dobân
dire a garanției unei complete neutralități nu pdt.e 
fi vorbă în împrcgiurările de față.

Negocierile pentru convenția comercială.
piarulă oficiosă „Presse11 din Viena anunță 

următdrele, cu data 2 Aprilie: „Astăzi înainte 
de amddl s’au întrunită representanții ministe- 
riului de esterne precum și aceia ai guvernului 
austriacă și ungurescă la o convorbire confiden
țială cu delegații români. S’a discutată cestiunea 
veterinară. Resultatulă conferinței de adi 
este o apropiate deși încă modestă între ambele 
părți, după ce li-a succesă representanțiloră 
aiistro-ungarl de a clarifica mai multe puncte 
asupra cărora domnea neînțelegere și de a con
vinge pe delegații români despre deplina leali
tate a intențiuniloră ndstre. Convorbirea confi
dențială se va continua mâne.11

„Nene freie Presse11 scrie totiî cu data 
de 2 Aprilie: „Astădi s’a ținută convor
birea anunțată între delegații români și în
tre representanții celoră trei guverne aus- 
tro - ungare. Convorbirea a avută unu carac- 
teră confidențială. Disensiunea a privită esclu- 
sivu convențiunea pentru vite și în deosebi ună 
punctă ală pretensiuniloru române, despre care 
au declarată toii representanții austro-ungari, că. 
nu se pdte primi. O înțelegere nu s’a putută 
stabili păn’ acum, dâr după resultatițju convor- 
birei de adi încă mai este speranță, că în cele 
din urmă se va ajunge la o înțelegere. Mâne 
va fi ârăși o convorbire, în care se voră discuta 
și cestiunile vamale.11

Din camera României.
In nmnărtilă trecută amă raportată pe scurtă 

după diarele bucurescene hot.ărîrea luată de ca
mera română. în cestiunea înființărei de consu
late în Brașovă și Cernăuți.

Este de regretată, că raportulă numiteloră 
foi asupra discursiiriloră ținute cu acostă oca- 
siune este, cam ca de obiceiu, fdrte scurtă și 
neconiplectă. De aceea, ca să cunbscemă cn- 
priiisulă loră, trebue să așteptămă o săptămână 
două până ce va sosi „Monit.orulă11 cu raportulă 
asupra ședinței dela 18 (30) Martie.

Organulă guvernului „Voința națională11, a 
aflată de bine a împărtăși pe largă numai răs- 
pnnsulă ce l’a dată ministrulă Pherekyde d lui 
Kogălniceanu. EIu este fdrte caracteristică, de 

aceea îlă reproducemă și noi, reservându-ne a a- 
duee la timpulă său unu raportă completă des
pre aedsta ședință a camerei:

D. M. Pherekyde, ministru atu afaceriloră streine: 
Onor. d. Kogălniceanu a declarată, că este mai teneră 
de câtă celă mai lenără dintre noi. In adevăr, ne a 
dată o dovadă despre acesta: inima sa a vorbită, și o 
inimă tenără; înc-âtă privesce rațiunea vechiului diplo
mată, a bătrânului bărbat de stată, ea a tăcută. Decă 
odinioră ne amă mulțumită cu ună singură cuventă de 
reservă pronunțată de d. Kogălniceanu, pentru a renunța 
ca se mai vorbeseă de federațiunea pusă inainte, am fă
cută acesta pen'rii că am credulă că onor. d. Kogălni
ceanu recundsce că nu este bine și că nu este nici mo- 
mentulă de a se vorbi de aceslă Gestiune.

D. Kogălniceanu: Der rând este momentulă, d-le 
ministru ?

D. Pherekyde, ministru de esterne: D-sa introduce 
aceslă cestiune in discuția bugetului și acăsta intr’ună 
chipă pasională.

D. Kogălniceanu: Astfelă am fostă totă viăța mea.
D. M. Pherekyde, ministru de esterne: Nu tăgă- 

duescă de locă acesta; der am datoria, pentru ca să nu 
se facă o rrore asupra atitudinei guvernului..,.

D. Kogălniceanu: Renegați ori-ce solidaritate (cu 
mine.

D. HI. Pherekyde, ministru de esterne..: pentru ca 
să nu se facă de locă o eriîre în privința atitudinei gu
vernului și a spiritului maiorilăței Camerei, sunt datoră 
să mă esplicu. Căci dăcă cuvintele d-lui Kogălniceanu 
ar rămâne necontradH.se și dăca se va lăsa să se crădă 
că ele inspiră acțiunea guvernului și a maiorilăței, acăsta 
ar fi, de sigur, o interpretare in desacordă cu realitatea. 
Când am admisă că federațiunea nu păte fi decâtă o 
cestiune de viitoră, am voită să atragă atențiunea d-văs- 
tră asupra deosebirei ce esistă intre cele-lalte popăre ve
cine și noi, celelalte popore nu se cred încă ajunse la 
echilibrulu loră și la quantumulă loră definitiv; unele 
din ele manifestă chiar aspirațiuni dincolo de frontie
rele loră (murmure). România nu voesce să se arunce 
in nici o aventură....

Foci: Vă înșelați. (Sgomotă.)
D. HI. Plierelcyide, ministru de esterne: Părerea per

sonală a d-lui deputată lepurescu nu mă va impedeca 
să-mi indeplincscă datoria, ca organă al guvernului, pen
tru a declara care este modulă său de a vedea, împăr
tășită de altmintrelea de țera întregă.

Voci. Proteslămă...
D. M. Pherekyde, ministru de esterne. Politica ță- 

rei este o politică de prudență; ea nu este de locă o 
politică de ambițiuni și de propagandă dincolo de frun
tarii. (Sgomot).

I). V. Maniu: Ceră cuvăntulă.
T'ocl. Ceru cuvenlulă. (Sgomotă),
D. M. Pherekyde, ministru de esterne: In nenu

mărate renduri parlamentulă a avută ocasiunea de a se 
pronunța, și continuu a declarată, că n’are nici ună gând 
care pole să fiă ună obiectă de îngrijire pentru vr’ună 
vecină; elă ișl consacră tdtă activitatea sa in a-șl com
plecta reformele interiore, a întări organisațiunea țărei 
și a apăra drepturile sale.

Adesea parlamentulă și-a manifestată voința sa; 
adesea guvernulă a accerftuată acăslă liniă de conduită 
politică; și de atâtea ori elă a fostă aprobată de majo
ritatea parlamentului, potu dice de țera întregă. Astfelă 
der sunt in dreptă, când idei contrarii acestei politici 
suntă emise de ună deputată, să degajeză politica gu
vernului.

Onor, d Kogălniceanu a început î să vorbăscă de 
utilitatea eonsulateloră ; în aeestă privință suntemă de 
acordă cu d-sa. Der ce interese ne preocupă când vor- 
bimă de consulate? Avemă în vedere esclusivamente 
interesele economice, interesele comerciale. După ce a 
vorbită de aceste interese, onor. d. Kogălniceanu ne a- 
rată drapelulă României fâlfăindă d’asupra eonsulateloră, 
și, d’odată, iată’lă indicândă o tendință și interese poli
tice. Rogă pe d. Kogălniceanu să lase consulatele pe 
terenulă economică și comercială, singurulă care convine, 
singurulă terenă pe care ele se găsescă în realitate.

necontradH.se
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A^tfelti numai vomă putea ajunge la scopulă, pe care 
4ice că’lă urmăresie și d-sa, de a asigura inlr’ună modo 
solidă interesele nostru comerciale. Trebue să fa<emă[-ă 
înlălurămă îngrijirile la cari nisce cuvinte imprudente 
po'.ă da nascere. treime sg facemă să dispară jlemerea 
nicidecum fundată că, sub aparența unoră interese co
merciale, tunîi putea să căulămă să aducemă vătămate 
intereseloi'ă politice ale unui stată vecină. I’e tăreuiulu 
comercială, da, recunoscă, consulatele suntă folosilore; 
der noi n’avemil în vedere decâtă numai acestă scopă, 
și nici unulă altulă.

SC1K1LE DILEL
La esemplulă universitariloră din Budapesta, tine 

rimea maghiară dela universitatea din Clușiii într’o con
sultare generală a hotărîlă să se Irime'ă și din partea 
ei o petițiune la dietă, prin care să se ceră introducerea 
limbei ungurești la depunerea esamennlui de ofiieră în 
reservă. Cu presentarea petițiunei va li însărcinată de- 
putatulă Ugron Gâbor. S’a trimisă o telegramă de feli
citare unțversitariloră maghiari din Budapesta și o adre-ă 
de mulțămire deputatului Meszlenyi pentru „patriotica* 
interpelare ce a adresat’o ministrului de hovedî. Consul
tarea s'a terminală cântândă cânteculă lui Kossuth.

—x—
Joi săra pe la Orele s’au audilă deodată din 

eafeneua dela hotel de Bulevardă din Bucuresci nisce 
detunături de armă. Prefectulă Rusciucului d. Mantov, 
a fost atacată in fața cafenelei, unde voia să între, de 
doi Bulgari refugiați, cari descărnară asupra lui trei fo 
curi de revolveră, dintre cari două îlă răniră. Acești 
Bulgari l’au urmărită totă tjiua, pănă ce înaintea hote
lului s’au hotărîfă a-lă ataca. Mantov, deși rănită, ur
mări pe ucigași, der la vre-o douăzeci de pași cădii. 
Etă fu transportată la spitalulu Colțea. Asasinii încercară 
să fugă, der fură prinși de doi sergenți polițienesc!. Man
tov recunoscu in unulă din acești individ! ună conspi- 
ratoră, care luase parte la răscăla dela Busciucă și scă
pase în urmă. Celălaltă i s’a părută, că este ună Bul
gară maeedoniană, căruia îi refusă de a-i da o slujbă 
ce a cerut’o. Atentatorii se numescă Dum. C. Cavazov 
și Vasilie Ivanov. La ei s’au găsită hârtii cu embleme 
representăndu o femeiă c’ună stegu in mănă, pe care 
stă scrisă: «Bulgaria liberă* și o depeșă din Rusciucă 
despre plecarea d-lui Mantov la Bucuresci. La intero
gatoriu atentatorii au declarată, că au complici și au 
spusă numele acestora, motivulă atentatului, 4'seră ei, 
este «scăparea patriei de tirani*. D-lă Mantov e lovita 
de două glonțe, cari pănă Sâmbătă săra nu s’au putută 
estrage. Starea sa inspiră seriăse îngrijiri. Elă fu dusă 
dela spitală la d. dr. Severeanu spre a pută fi cu mai 
mare îngrijire căutată. Din Rusciucă a primită d. Man
tov mai multe telegrame, cari îi ureză in numele po- 
porațiunei întregi grabnică însănătoșare.

—x—
Joia trecută a încetată din viăță cunoscutulă scuip- 

toră și prolesoră la șcdla de Belle Arte în Bucuresci 
A. Storck, in urma unei pneumonii. Regretatulă artistă 
lăsă o numerăsă familiă în posițiune precariă. Rămăși
țele mortuare au fostă transportate la cimitirulă Șerban- 
Vodă, unde s’a făcută și înmormântarea.

—x—
Societatea șciințifică literară Tinerimea română din 

Bucuresci a avută Sâmbătă în 21 1. c. la Universitate 
ședință publică, în care d. Ștefană Nanii, absolventă ală 
Facultății de litere a ținută conferință despre ereditate 
în degenerarea fisică.

—x—
D-lă R. Krețulescu, care sub pseur’onimulă Rodolphe 

de Vezelay a scrisă frumușele nuvele sub tiilulă „Ma
dame de Prisme1* și despre c are a mă reprodusă in foi 
lelonulă diarului nostru o dare de seină după „Romă 
nulă," a fostă alesă — diee „L’lmiep. romnaine" — 
membru ală societății omeniloru de litere francezi. In- 
trodueătorii săi au fostă d -nit F. du Botsgoln-y și Ileetor 
Malat. D-lă Emil Reiehebourg, reeomandâmlă pe tină- 
rulă literală la volulă colegiloră săi, a disă între altele, 
iă d. Krețulescu este eu desăvârșire demnă, ea se facă 
parte din societatea omeniloră de litere.

— x—
Pentru dina de 20 Miiu v. e. ministerială română 

publică o nouă licitațiunp pentru darea in întreprindere 
a clădire! palatului de justiția ce se va face în Bucu
rești. Suma la care se urcă lucrările de lemnă și de 
lieră^peniru pardoseli și aeoperișe este de 284,919 lei 
45 bani, er suma totală aproximativă la care se urcă 
lucrările de zidăria, pavagiu ele. face 2,481,797 lei 40 
bani. Pentru complecta terminare a iucrăriloră acestui 
pomposă paiață este fixată ună termină de patru ani. 

—x—
Atestatele de proveniență pentru Turcia. Camera 

de comerță și de industriă din Brașovă a fostă încunos- 
eiințată din partea ministerului reg. ung. de agricultură, 
industria și comerță, că atestatele de proveniență pentru 
mărfurile ce se esportă în Turiia numai in casulă acela 
suntă primite de cătră oficiele vamale turces-L decă suntă 
scrise în limba francesă și decă a) La numirea originei 
loră in locă de espresiunea „rfe provenance austro-hon- 
groise" se întrebuințeze espresiunea ^d’origine^ ori rde 
fabricalion ausiro-hongroiseu ; b) Decă se arată loculă 
unde s’a produsă marfa și numele producătorului seu 
fabricantului; c) Decă se arată semnele și număiulă sin- 
guraticeloră collefe, seu de ă nu se potu aplica pe marfă 
semne, greutatea și mărimea ei. Mai departe se cere, 
ca legalisarea (din partea consulatului turcescă, seu a 
oficiului vamală de unde iese marfa) se fiă pusă chiară 
pe atestatulă de origine și ca atestatulă să mergă îm
preună cu marfa pănă la porlulă unde este destinată.

Dela academia românii.
Vinerea trecută Academia română a ținută ședință 

publică sub președința d-lui I. Ghiea. 1). Gr. Cobăl- 
cescu și-a ținută discursul de reeepțiune ca membru ală 
Academiei printr’ună fOrte meritosă diseursă, cars este 
ună adevărată studiu, piivitoră la condițiunik: de zăcere 
ale petroleului în so'u și la esploalarea lui mai eu pri- 
sosă în România. Publicul a resplăiit prin aplause în 
delungale pe r.oulă academiciană. D dr. Brandza, în
sărcinat cu respunsulă, a făcută biografia și a espus, în 
liniamente generale, neobosita activitate a d-lui Cobăl- 
cescu. La orele patru ședința s’a ridicată, anunțându-se 
ședința publică urmUore pentru Duminică, ora 1, când 
voră ceti: d. Odobescu, «dare de seină asupra operei sale 
Tesaurulu dela PetrosaA D. Barițu, „Săpăturile dela 
Cetatea antică Aqaineum lângă Buda. D. Papadopolu- 
Calimachi, „Memoriu istorică despre activitatea comite
lui Kisseleff în România."

♦
Prin încetarea din vieță a regretatului profesoră 

Fontanini din Craiova a rămas vacantă un fololiă din 
Academiă, în secțiunea literară. Acăstă secțiune s’a a 
dunată Joi pentru a-și da părerea asupra candidatului 
care să ocupe fotoliulă vacantă. Dintre omenii de litere 
propuși, secțiunea s’a oprită la doi candidați, cari i s’au 
părut mai bine indicați, și anume: la d-nii N. Gane, 
nuvelistă, și G. Tocilescu, [istorică. La votă secretă, 
amenduoi candidații au avută câte patru voturi, impăr- 
țindu-se astfelă opiniunile in două părți egale. In șe

dința plenară a Academici, nici d. Gane, nici d. >ci- 
le-mu n’a întrunită cele două treimi regulamentare; lecî 
votulă s’a amânată pentru Vineri. Dăcă nici la a oua 
votare, nici unul din ambii candidați nu va întruni ouă 
treimi, se va face a treia votare și alegerea se v de
cide eu simplă maiorilale. Atât d. Gane câtă și d To
cilescu suntă de muliă membrii corespondenți ai . ca- 
deiniei Române.

In afacerea aleg erei de protopop u în 
Brașov ti ni se trimite spre publicare urrnă- 
tdrea declarațiune, subscrisă de mai raulți de- 
putațl ai sinodului protopopescă din tractulii I 
alu Brașovului :J

Declarațiune.

Subscrișii depulați ai sinodului protopopescă din 
t radulă I ală Brașovului,

avendă în vedere, că prin răposarca protopopul i 
losifă Baracă urmată în 28 Augustă 1884, scaunulă 
protopopescă ală tractului nostru a devenită vacantă,

avendă în vedere, că una dintre principalele a- 
gende ale sinodului protopopescă este alegerea protopo
pului și că spre acestă scopă sinodulă protopopescă nu 
numai a făcută cele dr lipsă pentru alegerea unui nou 
protopopă, încă în ședința sa din Maiu 1885, ci în șe
dințele sale din anulă trecută (1886) a și urgitută din 
nou acestă însemnată afacere biserieescă, rugândă pe 
Veneratulă Consistoriu ca să facă disposițiunile de 
lipsă;

avendă in vedere că nici în urma atâtoră urgitări 
repețite, sinodulă protopopescă nu a primită vre-ună 
răspunsă din partea Ven Consistoriu archidiecesană :

declarămă: că pănă atunci, pănă când acestă ces- 
tiune nu se va resolva din partea Ven. Consistoriu ca 
foră competentă, nu mai putemă lua parte la ni;i o 
ședință a sinodului protopopescă, căci datori suntemă 
a susține și apăra vetja și buna ordine în biserica năs'ră, 
care prin Irăgânarea neîntemeiată a acestei afaceri în
semnate sufere în mare măsură.

Acestă declarațiune, căreia i s’a dală espresmne 
și în ședința sinodului protopopescă ținută în 13 (25) 
Martie a. c., s’a comunicată în scrisă presidiului sino
dului prolopopescă.

Brașovă, în 13 (25) Martie 1887.
*

Radu Popea, parochă; Eremia Verzea, parochă * 
George Perșenaru, parochă; Ioană Popoviciu, parochă; 
Ioană Dorea, directoră ; Victoră Popea, parochă; Anas
tasie Bârseanu, învățătoră ; Ioană Găvrușă, notai ă ; Ioană 
Popea, profesoră; Simeonă Damiană, advocată; Burt. 
Baiulescu, parochă; losifă Pușcariu, advocată; George 
Urdea, paro hă; St. Dragomiră, învețăforă; Ioană O. 
Panțu, profesoră și representată alu Brașovului vechili ; 
Andreiu Bârseanu, profesoră și representantă ală paio- 
chieloră Derste și Zizină; Ioană M. Burbea, reptes n- 
t ntă la comuna parochială Sf. Nieolae din Brașovă ; 
Vasilie Pascu; losifă Oncioiu.

Sângeorgiti, 16 Martie 1887.

Astătji s’au așezată la viclnica odihnă rămășițele 
pământesc! ale unuia dintre cei mai vrednici bărbați ai 
noștri. Judele reg. de tribunală, Massimiliamî Lica, re
trasă de vr’o 8 ani în pensiune, nu mai petrei e între noi.

înmormântarea s’a făcută cu eea mai mare pompă 
ce se ptite vedă în satele de rendă; nimică nu s’a cru
țată pentru redicarea acestei triste festivități; sicriulă in- 
frumsețată cu două cununi frumose: una din partea iu
bitului frate Dănilă, și alta din partea linerimei școlare 
din locă — a fostă petrecută la mormentă de o mul
țime imensă de omeni atătă de aici, câtă și din giură.

FOILETONU.
O nopte între sfinți.

(Amintire din Joia Pascitoru)
Luna se’nvălise in nori și o întunecime negră, 

mai negră ca năframa morții îmbrobodea sătulă nostru, 
situată între delurile ple.șuge de sub pola unei păduri 
seculare din Cămpiă. Numai ici colo se dăreau licurindă 
raije de lumină, ce eșiau din casele scunde ale locuito- 
riloră și străbateau greaua întunecime. Era tainică pri- 
velișcea. Tăcere adencă în tote părțile. Sătenii evlavio.și 
erau ocupați cu împlinirea canonului ce li s’a dată in 
scaunulă mărturisirei: unii găteau elemosină pe sema 
săraciloră, alții făceau mătănii pe sub sfreșinele caseloră.

Dăr tainica tăcere a nopții fu de timpuriu între
ruptă de sunelulă clopotului dela biserică, ce vestea în
ceperea rugăciuniloră de nopte. După primulă semnală 
totă sătulă se puse în mișcare. Și din o parte și din 
al:a se aucjiau agerile lătrături ale câniloră și pocnitu
rile de garduri: semnă că Omenii se adună la trasliă 
(deniă). Unii treceau peste pirlaze, alții săreau peste 
garduri, feciorii mergeau pe cătărige, er femeile și bă
trânii neputincioși trebuiau să țină drumulu înolândă în 
glodă pănă’n genunchi. Eu eram copilă abia de șepte- 
optă ani, și cu loți copii ardeamu și eu de dorulă să 

iau parte la acestă trasliă. De durmită nici vorbă nu 
era. Am sărită din pată și am plecată cu ai noștri la 
biserică. Două surori mai mari mă duceau de mâni, 
er ună frate mai bătrână trecea înainte și ne arăta calea 
pe unde să putemă încunjura glodulă. Mama a rămasă 
să facă de cină și să grijască casa, er mica Iuliana dor
mea, fiind-că loiă cjiua lusese ocupată cu păzirea puiloră 
de gâscă, ca să nu-i ducă ciorele, și era obosită

Biseri'-a se afla numai câțiva pași departe de porta 
noslră. Cu tote acestea ’mi-a trecută nespusă de greu 
timpulă pănă am ajunsă la biserică, din causa intune- 
cimei. Inlrândă în biserică însă sufletulă mi s’a învese
lită. Numerose lumini de ceră ardeau lipite de grinzile 
și de păreții de lemnă ai vechiei nOstre biserici, dăr 
tăie împreună abia formau o debilă <jare, care da acestui 
templu învechită de timpuri ună aspectă misteriosă. 
Boltilura blsericei era trasă în pânză zugrăvită cu ima
gini de ale sfințiloră, cari prin diformitatea desemnului 
loră făceau asupra mea o strania impresiune.

Mai vărlosă insă mă înspăimântau iluslrațiunile de 
pe păreți. Față’n față cu mine era bălaurulă; ave cOrne 
la capă, vărsa flăcări din gură și călărea pe ună puiu 
de smeu. Noptea îlă visamă adeseori. In tinda fămei- 
loră era zugrăvită tocmai după ușă diavo'ulă și lângă 

elă mOrtea. Când le vedeam aceste două totdeuna mi 
se făcea părulă măciucă. Totă acolo mai erau și pra 
porii de morți, funiile cu cari se slobotjiau morții în 
grdpă, scaunele pe cari se așe4a sicriulă în timpulă o- 
dichneloră pănă la gropă. Iote acestea erau pentru 
mine nisce lucruri întiorătore, der cu tăte acestea eram 
poftitoră de a le vede.

Eu ședeam în naia bisericei, unde mă aflamă între 
bărbați și de aceea nu mi era frică. Aveam scaunulă 
meu, pe care nu putea să lă ocupe nimeni afară de 
mine- îlă botezasemă cu numele de strană și consta 
din patru stâlpi de stejară ciopliți în patru, deasupra 
cărora era bătută cu cuie o scândură, pe care pururea 
se aflau cărți bisericesc!, ăr de dedesuptă era înțepenită 
încă o scândură. Acăsta era loculă meu de ședere. 
Scândura a doua era fârte îngustă și mă aflam peste 
totă fOrte strîmtorată, căci stâlpii erau cam groși și prea 
aprope unii de alții; cu tote acestea îmi plăcea, fiindă 
că ședeam chiar lângă uitară și mai vârtosă îmi plăcea 
fiindă că sciam că e loculă meu.

Sera a<ăsla îmi causa cu deosebire multă desfă
tare. Vedeam ună poporă fdrte numărosă, care pe ju
mătate era cufundată în ună noră grosă de tămâiă și 
fumă dela luminări. Priveam cu multă plăcere la un- 
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Semnă învederați) despre simpatia, iubirea și populari
tatea, de care s’a bucurată repausatulă intre ai sfii!

Din cele următore se va vede lămurit O de unde mai 
alesă acesta iubire și simpatia:

Massimiliană Lica, lîiulQ preotului de aici, orecândă 
llie Lica, născută la anulă 1828 după trecerea cursului 
scolastică in si ole'e elementară și trivială de airî a tre
cută la scula capitală militară din Năsâudă, de aici la 
liceulă din Bistriță și apei la Oșorheiu unde a ascultată 
• retorica și poesia" seu clasa V-a și Vl-a, după impăr 
țirea de atunci, resolultă a urma celelalte cursuri la lîlașiu 
Der omulu propune, Itnmnedeu dispune! Memorabilele 
evenimente din anulă 1848 l'au răpită și pe elă in ver 
tejulă loră și rămasă cu atâta »carte«, nu s’a mai înlorsă 
la sculă, ci după potolirea revoluțiunei a intrată in func
țiuni și a învățată de aici încolo in scăla vieței.

Câtă și ce a învățată elă în acesta sco'ă ne arată 
nu numai ridicarea lui la demnitatea de primă jude reg. 
de tribunală, der și faptele și înțeleptele lui slaturi, cari 
erau căutate, ea pănea cea de tăie dilele.

Abia e.șiiă din el. Vl-a a unui liceu, ilă idlămă sub 
mâna majorului KaulTinann așeejată ca canceiislă .și în
sărcinata cu afaceri administrative destulă de grele mai 
cu seină < onsideiândă epoca de fieră militară de 
atunci.

Der nu numai atâta, pe umerii lui cădnse și sar
cina de a suplini loculă bunului său părinte, care într’a- 
ceea lăsase după sine văduvă și ortanl.

Și elă și- i lăculă datoria !
Be la anulă 1860 și elă ca mai toți ai noștri im- 

prășliați prin lume vine la Năsâudă și ia parte activă 
la lupta ce amă avută de purtată cu regimulă vienesă 
pentru redobândirea averiloră scolastice și după câști
garea acestora ilă aflămă totdenna intre acei vrednici 
bărbați, cari au avută misiunea a apăra și a regula a 
cestea afaceri.

La anulă 1862 a treculă ca asesoră la Sedria ge
nerală identică cu tribunalulă de judecată, unde a ră
masă până la anulă pensionărei sale 1879, totdenna 
fiindă umilă din cei mai activi și mai drepți judecători

Și cine nu cunosce inima lui româneseă și sufle- 
tnlă lui învăpăiată pentru căușele românesc i ? 1 Cine nu lă 
cunosce și nu l’a văzută totdenna între luptătorii trebi- 
loră românesei! . . .

La anulă 1879 după trecerea lui in pensiune a a 
flată de bine a se aședa in comuna sa natală, a bună 
semă cu scopă ea sâ potă fi mai folositoră numâroseloră 
sale rudenii precum și binelui comună, ceea ce a dove
dită îndată dela începută, căci: in primii ani visita a- 
dese scolele și cu deosebire !a esametie impărția scola- 
rdoră mai buni frumăse sume de bani ca premii pentru 
incuragiaie; ceva mai târdiu a pusă temelia unei lun- 
dațiunl, care va ajunge în scurtă la 1000 fl. v. a. cu 
menirea, ca o pai te din dobândă să se împartă scolari- 
loră ca premiu la esamene, er o a'tă parte să se dea 
ca ajutoră ceioră născuți de aici, cari visiteză scole 
medii.

Pe la anulă 1885 a dată scăleloră de aici ună pă- 
mentă de mare valore, care a și trecută în proprietatea 
și folosința acestora.

In anulă trecută a surprinsă din nou pe consătenii 
săi cu daruri deosebite, a lăsată prin documentă de do- 
națiune comunei sale dane mort cu 5 petri în cei' mai 
bună stare cu condițiune ca din vemtulă anuală de circa 
ț;—700 fl. se se dea ca stipendiu o sumă de 350 fl. 
v. a. unui tânără română din locă, care va studia drep
turile, âr restulă să se foloseseă pentru procurarea vi- 
teloră de prăsilă de ras că nobilă.

Er casele sale le a donată comunei cu îndatorirea 
espresă de a le lăsa ca locuință parochului rom. gr. cat.

T6te aceste disposițiunl în’âtă nu sunlă încă de
plină regulate sperămă că se voră regula in scurtă spre 
binele și mulțămirea donațiloră și pentru liniștea sulle- 
tescă a neuitatului mecenale.

Er noi și pănă atunci, in numele ceioră ce gustă 
și voră gusta din fructele osteneleloră acestui mare bine- 
făcătoră ii (jtcemă: odihnesce in pace sufletă nobilă 
și fi asigurată că vomă păstra amintirea Ta din neamă 
în neamă!! t

Șerpeni, 25 Martie 1887.

On. !)-le Redactoră! Am contată multă la demna 
ținută a »Gazelei“ față cu principiulă națională, din care

dulatiunile prin aeră ale acestui fumă. Ventulă, ce in- 
cepuse a sufla de afară, străbatea prin crepăturile pă- 
rețiloră și stingea adeseori o parte din luminări; acesta 
încă iml tăcea mare plăcere

Mai multă iml plăceau însă mătăniile. Aveau sâ 
se cetâscă cele douâ spre-cjece evangelii din Joia Basci- 
loră și după fiă care evangeliă trebuiau se se facă trei 
cruci și o mătaniă, apoi er trei cruci și o mătaniă, și 
încă odată trei cruci și o mătaniă, adecă trei mătănii 
și noue cruci după fiăcare evangeliă, și fiindu că c- 
vangelii erau douâ-spre-Zece, noi trebuiamă sâ facemfi 
de douâ-spre-Zece ori nouă cruci și trei mătănii.

Acesta era pentru mine ună numără ce trecea de
parte peste puterile mele de calculațiune. Devenisemă 
fâr'e confusă, nu puteam țină rostă de locă cu Omenii 
cei mari. Vream sâ facă și eu ce facă ei: Gând vedeam 
că vreu sâ se plece și eu mâ plecam, der adese-ori mâ 
păcăleam, căci ei se pkcau sâ ingenunche, er eu făceam 
mătănii in locă de a ingtnunchia și adeseori făceam cruci 
în locă de mătănii și mătănii in locă de crud. C'ună cu
vânt: nu puteam sâ aflu gândulă ămeniloră nici intr’ună 
chipă. In cele din urmă m’am obosită grozavă și când 
era pe la evangelia a șâsea eu nu mai puteam sta pe 
piciăre de somnă ; m’am așezată în scaunulă meu și am

punctă de vedere vă impărtășisemă cele publicate în no
tița din Nr. 39 a. c. relativă la alegerea din acestă cercă 
intre ună Română și ună Ungură, caii pășiră ca candi
dați pentru a fi membrii în congregațiunea comitatensă.

Vădă acum că in Nr. 50. ală Gazetei din a. c. să 
dă locă D-lui notară din Vadă cu o justificare, care nici 
de câtă nu o potă privi de întemeiată*). D-sa ca să se 
spele de peta pururea nestersâ recurge la vrednicia D-lui 
Gală, pe care ilă lăuda și preinăresee și pe >Românulă‘ 
ilă degradeză la lipsa de stimă și atragere din partea 
alegâlot iloră români.

Afirmă că eu nu ași fi foslă destulă de esactă in
formată. Și ca să dovedescă că am fostă și sunt lă
murit u in cestiune îmi permită a vă convinge cu date 
și cifre autentice. Alegătorii conscrișî din acestu cercă 
suntă 309 la numără și adecă in Șerpeni 55 și nu 70 
cum a esagerată D-lă notaiă; in Toderița 25, in Vadă 
80, in Riușoră 14, in Mândra 66 și in Gridu 69.

Mai departe binevoiește a te convinge din alălura- 
tulă aciu orig. eșilă din bnoulă eomisiunei de scruti- 
nare estradată de un membru de încredere, că din co
munele acestui cercă câți și unde au votată? Din Șer
peni au votată 46, intre aceștia doi Români pentru can- 
dtdaluiă română, și pentru d-lă Gală au rămasă ca Sași 
uumai 44, va să Qică nu au votată 70 Sași cum pre
tinde justiticantele. Din Vadă au votată 61 intre cari 
pentru eandidatulă românu 49 și 12 pentru Gală. Din 
Mândra au votată 10, prin urmare nu numai primarulu. 
Din Riușoră 7, asemenea mai mulți de cată primarule, 
și nu cum tjice d-lă notară, că numai primarii. Din To- 
derița nu s’a presenlată nimeni și dm Gridu 56 —
180. Resultatulă scrutiniului pentru Gal 131 și pentru 
partida națională română 49. Va se dică 86 voturi ro
mâne au fostă conduse in urma d-lui Gală.

Judeca d-le Redactoră și onorați lectori ce Români 
suntă acești conducători și anumită d-iă notară a cărui 
influință ca notară cercuală se eslinde șitpreste Mândra 1 
Cum cutezi d-le notară a te mai gera de adevărată ro
mână, și că nu ai lucrată contra nemuiui d-lale? Ori 
cretjl, că prin aceea, că afirmezl a fi fostă liberă alegerea 
nu cumva ți-ai lăsată nemulu pentru ca contrariulă să 
ișl recruteze din sinulu lui in bună voiă jertfele sale? 
Acăsta nu-i scusă d le. Bre d-lă Gali, slăpânulă necon
diționată ală d-tale, ilă poți preamări cum vrei—și ’ți 
declară, că de ai fi fostă generală in’armată totuși când 
e vorba de nemnlă nostru pe acesta nu ni-e permisă a’lă 
batjocori cu atâta nesocotință cum ai făcută d-ta, d-le 
notară, acum și cu ocasiunea din Noetnvre anulă trecută 
totă în cerculă nostru, când ați alesă cu voturi române 
pe celălaltă Gali Domokos, despre ceea ce »Gazeta“ 
luase notiță, cabficându te de lingușitori—fără să cutezi 
a te justifica.

Abstrăgeniă dela i6tc acestea sciu că publiculă, 
care ține contă de cele întâmplate, nu privesco acestă 
justificare de acceptabilă — ml-ain permisă însă a re
plica numai pentru omeni, ca d-lă notariu și de pănura 
densului, ca nu cumva să credă că s’a spăl tă. X.

Convocare. A'egfitorii aparținători partidei ncțio 
nale române din cerculă electorală Deva, comilatulă 
Huniedora, suntă invitați a participa lâ conferința elec 
torală cercuală, care va avea locă Sâmbătă in 9 Aprilie

*) Amă dală locă acelei justificări, fără ni<T o 
observare, pentru că era subscrisă de d-lă notară și în
temeiată pe cifre, despre cari nu puteamă sci, dâcă suntă 
exacte său nu, apoi pentru că eramă de firmă credință, 
că dâcă lucrulă in realitate nu s’a petrecută așa, cores
pondentul nostru ne va da lămuriri. Urmândă acum 
aceste, victoria candidatului ungură lesne se p6le ex
plica. — Red.

adormită. Capulă îmi era răipinată în dosă de păretele 
biserieei, er în laturi nu me puteam răsturna, fiindă-că 
eram strînsă înțepenită intre cei patru stâlpi ai stranei 
mele.

Durmiatn fdrte liniștită. Gând era pe la finea ru- 
găciuniloră frate-meu mâ sculă ca sâ mergem acasă; elă 
m’a dusă de mână în tinda feme>loră și m’a dată in 
grija suroriloră. Eu însâ abia iml puteam deschide ochii 
de s-omnu și nu aveam răbdare sâ mai așteptă. Mai avea 
-â urineze binecuvântarea preotului și sâ eșimă; mie 
insă și atâta îmi părea greu sâ mii așteptă, căci som
nule inâ râsbise cu desăvârșire. M’am cerută dela su
rori sâ mă ducă la frate-meu, pentru ca să vină cu elă 
acasă. Ele m’au lăsată, dâr eu în locă de a mă duce 
la frate-meu, m’am dusă ârăși la strana mea, m’am striin- 
torală din nou Intre cei patru stâlpi și am adurmită.

Frate-meu credea că sun* la surori, surorile cre
deau că sunt la frate-meu. într’aeeea preotulă termi
nase rugăciunile, Omenii eșiră pe rândă din biserică, fâ- 
tulO stinse lutninele, închise ușile și se duse, âr eu râ- 
rnăseiu in biserică durmindă singură singurelă.

(Va urma).

1887 st. n. la 11 Ore înainte de amătji, în cancelaria 
advocatului Francisco H. Longină din locă. Agendele 
voră fi; Organisarea clubului electorală cercuală și ale
gerea a doi delegați pentru eventuala conferință gene
rală electorală a partidei nOstre, pusă în prespectă cu 
apelulă comitetului centrală electorală ală partidei na- 
ționale-române, datată Sibiiu 7 Martie n. a. c.

Deva, 2 Aprilie 1887 st. n.
Iotinu Papiu m p. Dr. Petcu Lazariî m. p. Ale

xandru Moldovanîl in. p George Nicora in. p. Alesiu 
Olariu m. p. Pruncisciî IIossu Longinii m, p, alegetori

Ultime soiri.
Petersburgtl, 1 Aprile, (Soirea lui „N. fr. 

Presse11) De6rece Katkov a fost invitată Mercur! 
la wasa împârătescă, este aprdpe neîndoiosu, că 
i-a suecesă, de a stempâra mâuia cereuriloră con- 
ducetore provocată de ultiniulă sâu articula și 
de-a împiedeca adiuoniarea și avertisarea inten
ționată. Victoria repețită a lui Katkov dovedesce, 
că posițiunea ministeriului Giers nu e prea forte. 
Se dice, că Țarulu a ținută parte lui Katkov și 
că a imputată lui Giers, că l’ar fi informată rău 
asupra ceioră ce se petreeă în Bulgaria. Scirea 
acesta nu pare a fi nefundată, după ce Hitrovo 
a fostă cliiămată la Petersburgă, ca sâ rapor
teze. Atacurile din urmă ale lui Katkov contra 
guvernului său se esplică prin erupțiunea senti- 
menteloră sale patriotice. Țarulă să fi c|isă: 
„Dedrece îi cunoscă patriotismulă și de6re-ce în 
fondă are dreptate, nu potu să condamnă pe 
Katkov11.

Petersburgă, 2 Aprilie — Ca succesoră ală 
lui Giers se numesce ărășl contele Adlerberq 
unu politică, care drăși nu va fi după gustulă 
lui Katkov. — Se asigură, că administrația su- 
peridră a pressei a dată d-lui Katkov ună aver- 
tismentă îu numele Țarului.

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

BUDAPESTA, 4 Aprilie. — Impărătdsa și 
regina a plecată erî la Meliadia.

VIENA, 4 Aprilie. — (Scirea lui P. Lloyd) 
Kalnoky a primită erî pe d. Stoilov repețindă 
asigurările liniștit.dre, ce le-a dată Bulgariloră și 
la alte ocasiuni. Kalnoky a disu, căJBulgarii 
să fiă liniștiți, să susțină ordinea publică și tot
odată să nu se abată dela basa legală.

MADRIDU, 4 Aprilie — Erî s’a descope
rită în cursulă ședinței camerei îndărătulă ușei 
de intrare, ce duce în sala ședințeloru, o patrdnă 
umplută cu materii esplosibile. O altă patrdnă 
a esplodatu în ndptea din urmă în coridorulu 
dela treptele c.lădirei ministerului de finance spăr- 
gendu-se în urma acesta mai multe ochiuri de 
tereștri.

VARNA, 4 Aprile. — In contra proveni- 
ențeloriî din posturile austro-ungare s’a ordonată 
o carantină de cinci dile.

DIVERSE.
Bani mărunți de cheltuială. — Unâ băiatâ în vârstă 

de unsprezece ani a câștigată într’o loteria suma de 
120,000 franci in aură. Acestă norocosă este Alexandru, 
fiiulă regelui Milană ală Serbiei. Suma câștigată este 
lotulă cela mare ală împrumutului serbescă, cu premii 
și a intrată acum in cutiuța (tire-lire) junelui principe.

Suvenirl dela cutremurulii de pămentu. — Intr’u- 
nulă din principale'e hoteluri din Niza, ună Englesă, 
bine cunoscută in saldnele din Monte-Carlo, lordulă B... 
se deștâptă spăriată în momentulă când cade în pată 
o bucală de tavană. Sună ca se vină chelnârulă, care 
vine în grabă și c’o hnisce mare .îi tjice: — Emilio, 
da’ml o cameră; în care n’a căzută tavanulă in pată!..

f (Necrologil) Subscrișii cu inima frântă de durere 
aducă la cunoscmța consângeniloră, amiciloră și tuturora 
cunoscuțiloră, cnmeă iubitorulă loră frale, cumnată și 
nepot ă Ioană Marinoviciu în ală 44-lea an ală vieței 
sale, după un morb îndelungată de plumânl în 1 Aprilie 
st. n. la 2 Ore noptea șl a dată sufletulă în mânile Cre
atorului. Remășițele pământescl s’au așeZath spre odihnă 
eternă în 3 Aprilie st. n. la 2 ore p. m. în cripta fami
liară a cimiteriului gr. c. din Regină. Fiă-i țârena u- 
ș6ră ! — S.-Regină în 1 Aprilie st. n. 1887. Carolina 
Orbona.șă n. Marinoviciă, Maria Sclnvarz n. MarinovicI, 
ca surori Nicolae Marinoviciu, Eugenă Marinoviciu, ca 
frați. Carolă Schwarză, colonelă de gendarmerie în pens. 
Michaelă Orbonașiă, adv. ca cuinnațl. Cornelia Marino
viciă n. Datco, ca cumnată. Maria Lemeni, Ecaterina 
Marinoviciă, ca mătușl. Agapia Crișiană n. Marinoviciă, 
ca vară.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiauu



Nr. 66 GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Curaulu la burau de Viens
din 2 Aprilie st. u la87

Rentă de aura 5°/0 . . . 101 20 
Rentă de hărtiă 5’/0 . . 88 10 
împrumutul^ editorii ferate

ungare........................  150 75
Amortisarea datoriei căi- 

loril ferate de ostil ung.
(1-ina emisiune) .

Amortisarea datoriei
lorii ferate de ostil
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorii ferate de ostil 
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișii
Bonuri cu cl. de (sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 50

. . 98 70 
căi- 
ung.

. . 126 — 
căi- 
ung.

. . 116 25 

. . 104 50rurale ungare
cu cl. de sortare 1C4.50 
rurale Bauat-Ti-
...............................104.50

Hursa «le Btueiire.sei

Cota oficial A dela 21 Martie st. v. 1E87.
Bou uri cruato-slavunc . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

viud ung............................ 98.75
hnprumutulO eu premiu

ung.................................. 1-8 uO
Losurile pentru regularca

Tisei și Segedinului . 123 75 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. auslr. 
Renta de aură austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro-

ungare ....... ^81 — 
Act. băncel de creditd ung. 285.— 
Act. băncel de credită austr.285.40 
Argintul^ —. — Galbinl

împărătesc!
Napoleon-d'orI

82 85 
. 112 85 
. 133.75

Renta 
Renta

» 
împr. 
Credit

»

6 —
. . 1010

Mărci 100 imp. germ. . . 62 57
Londra 10 Livrcs stcrlinge 127 50

română t5°„). 
rom. amort. (5°/0) 
eonvert.
oraș. Buc. (20 fr.) 

' (7°/0) 
(5°/o) ■ 
(T’/o) 
(6°.o'' • 
(5°/o) ■

Cump

94 —
84—

101 —
81 —
96*/a
91 —
81 — 

națională a României 500 Lei------
asig. Dacia-Rom. ------

» Națională ------

V >>
» urban

>

Banca
Ac. de

< »
Auro contra bilete de bancă . .
Bancnote auslriaee contra aurii. .

18.—
1 99

*Avisu d-loru abonați!
_ __ 1 f

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou sâ binevoiască a scrie 
lămurită și să arate și postaultimă.

Decă se ivesefi iregularități la primirea fțiarului onor, 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca
depinde dela noi, să se delătureze ADMIS ISTM. „GAZ. '11ÎANS“

adresa

abonați 
în câtu

93 >/,
95—
85 —

102—
82—
97>/2
92—
83—

18.’/«
2.01

Cursuiu pieței Erașovu

din 4 Aprilie st. u.

Bancnote rumânesci .... Cuinf . b.45 Venii. H 48

Argint romane

Napoleon-d'Ori . .

Lire tureesel

Imperiali . .

Galbeni

Scrisurile fone. «Albina» 6°/0 .

n

Ruble RusescI

5°/» /o • TI

»

8.40 fi.45

10.05 10 09

11.40

10.40

5 96

101.—

98.—
112.—

11.45

10.45

6 —

102.- -

99 —
113 —

Discont ulii 7—10°/e pe ană

TARIFA
’ll

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

Pentru repețiri se acordă nnnătorele rabatc

TI

1)

v

Dela 20

— cr. 6.

repețiri de 3— 4 ori

V 5— 8

11 9—11 20° |O

11 H 12—15 H 30°|io
h 16—20 40°|o

de repețiri în susft 50°|o
Pentru an unei uri

voiri și reduceri și peste
ce se publică 
cele însemnate

pe mai multe luni se
mai susu.

facîi în-

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predeaitl-Budapesta și pe linia Teiașfi-Aradd-HudapeMta a calei ferate orientale <le stătu reg. ung.

Predeal îi-Buda pesta Budapesta -Predealîî «
'i .-htșii- ’ esta Budapesta- kradii-'ffeiușfi.

BucurescI

Predealu

Timiști

Brasovă
J

Feldiora
Apatia 
Agostoufalva 
HomorodO
Hașfaleu

Sighișvri 
Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teinșfi 
Aiudd 
Vințuld de 
Uiora 
Cncenlea 
Sbirisă 
Apahida 

Chișin

TrenQ Tren Trenu Trenă
A accelerat oianlbiin omnibus peraone

(
(

1
(

(
(

susft

i 6 03
Nodeșdu — 6.21 —
Ghirbfiu — —
Aphinști — — —
St&na — — —
Huiedinft — 7.14 —
Ciucia — 7.43 —
Bucii — — —
Bratcn — — —
Râv — 8.22 —
Mezd-Telegd — 8.48 —
Fugyi-Văsărhely — — —
Vărad-Velințe — — —

Oradia-mare
P. Ladăny

__ 9.13 —
— 9.18 10.55
— 10.38 ’ 23

Szolnnk — 12.20 3 24
Bnda-poita — 2.15 in Of

Viena
(

— — 2.U‘
— 8.00 6.0:

Nota: Orele de ndpte suntâ cele dintre liniile gr6se.

7.30 Viena | 11.101 - 1 —
1.14 Budapesta 1 7.40 2.— 3.10
_ Szoluok 1 07 3.58 | 7 38

1.45 P. Laiiaiiy 2 02 5.2.x 540
_ Oradea mar» 4 2 6.58 9.14

2.32 Vârad-Velencze — —i 9.24
Fugyi-Văsărhely — — 941
Mezo-Telegd 7.33 0 19
Răv — 8.04 11.38
Bratca — 12.18
Bucia — — ■ 2.5-
Ciucia ... 8.58. 1 57
Huiedin 9.28 3.11
Stana — 3.40
Aghiriș — 4.15
Ghiibftu — — 4.36
Nedeșdu — 4.58
Ciușiu — 10.28 5.26

11 (10 ♦._ _ —
Apahida 1 19 — —
Hhirii} 2 30 _ —

— Cucerdea 1.0! — —
_ 1.06 -— —

Ui6ra 1 13 — —
_ Yiuțuiti de surt 1 20 — —
_ A.mdfi 1 41 _ —
_ IsiLșă 2.(0 — —

8.00 t’rj-ciuuelG 2 3^ — —
8.36 R laș fi 2 48 — —
9.0. Micăsasa 3.20 _ —
9.321

10.11
Copța mit
Mediaș fi

3 36
4( 0

— —

10.5 îltsabetop-jlc 4.3 — -
12 16 ^îșora 5.12 — —
12.50 Hașfaleu 5.37 — —

1.21 Hornorod 7.0 > —. —
2.02 Agostonfalva 7.43 — —
4.06 Apatia 8.11 — —
3.38, Feldiora 8.41 — —
3.54 9.21 _ —
l.0.b| Brașov 6 > — .— 1.55]
4.50 Timișd — — 2.53
7 2 Predoaîn

i
_ _ —
— — 3.28

— București — — 9.35

Tipografia ALEXI Brașovft. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZeruescI

Trend Tren Trenă Trenu | Trenă
do pers. | accelerat omnibui de loiuuibus

| I ' persone |
| Trenu
1 omnibtis

Trc iu 
omr<bup

Trenă de "
persoue

1 Trenil de 
persdne

Trenă
de per on

Trenă 
utnnibu

Tescsșft 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3 14 Uii«lapeMO« 8.20 9.05 ---
Vințulă de josC 12.30 — 4.2 5 11 20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 ilzolHek 4.10 5.45
Orâș’ia 1 01 — 5.’8 Aa’-'-.'țSft 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5 47 Glogovață ■l 43 6.13 7.22

2 52 — 6.35 ' Gyorok 5 07 6.38 7 58
Braniciea 3 23 — 7.02 Paulișiî 5.19 6.51 8 17
lila 3.55 — 7.Î8 Radna-Lipova 5.41 | 7.10 8 36
Gurasada 4 ■ 8 — 7.40 Conopă 6'9 7.37
Zatn 4 9t> — <<11 Berzo-'a 6 28 7 55 —
Soborșin 53) — 8 46 .Soborșin 7 25 8.42 —
B&’zova 5.n6 — 9 33 Znm 8 01 9.12 —
Conopfi 6.27 — 9 53 Gu-asada 8 34 9.41 _
Radna- Lipova 6.47 — 10 27 ilia 8 55 9. 8 _
Bauli.șă 7.28 — 10.42 Branielca 9 19 10 17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glopovații 7.59 — 11 25 Sisteria (’Pi.'-kt) 10.35 11 07 _

ăi 8.28 — 11.39 Oiă.știă i’.ll 11.37 _
Szohiok 8 42 — 4 £2 Șibot ii ! 1.43 12.— —

( — — Vințusâ de josC 12 18 12.29 - ■
3fitii«5 ajpesi » — — 8 20 Aibâ-îuHa 12 36 12.46 _
Viena — — 6.05 1 29 1.41 —

Siszaeri» țPiski)

Trt’tnl Tremă de Trcuu Trenu de Treufi Trenă
oranibOK per*5n<5 mixt perene omnlbus mixt

Avadft 5.48 6 05 ^faaerlM 11.25 2 42
A radul 6 nou 0 19 — 6 33 S^reiu 11.58 _ 3.25
N&neth-Slsgk 6.44 — h.58 ÎLțegă 12.46 — 4 16
Vinua 7.1'5 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7 47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Me/eziîalva — — — Banița 3 05 — (•: 4 i

9.02 — 9 08 Fetroșeni | 3.37 — 7 12

£*etroșeni—Siberia (l’iski)

Tronfi de Trenă de Tren fi Trenă Tren» Trenă
perp.âoe pcrnOne omnlhu» de pers. omnlbufl mixt

Timișdra 6.25 5.00 VetroseiiH 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
y-up 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.20
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 I-Iațegă 12 42 — 9 01
A radulă nou 9.11 — 811 Sfreiu 1.22 9.52

9.27 — 8.17 1.53 — 10.31


