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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI/1
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe unit t:ou 

abouainentfr pe triluniulfi Aprilie, Maia și Iiiniii. la 
care învitâmu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

l’retulu abonamentului:
1

Pentru Austro-Waria: 
pe trei luni 3 fl.
„ șOse „ 6 „
„ unu anu >2 „

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

Abonarea se pdte face mai ușorfi și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de păn'acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu număruhî fâșiei sub care 
au primitft d,ar,db-

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

Brașovu, 26 Martie 1887.
Șoviniștii unguri dela foile maghiare se o- 

cupă de unu timpii încdce neîncetată cu ces- 
tiuuea naționalităților!!. Ei vădit că fundamen
tală, pe care s a clădită sistemul!! de față asu
pritorii este șubredă și se clatină, de aceea semtă 
trebuința de a mai sări în apărarea principii- 
loră despotice și teroristice, ce le profesdză cei 
dela putere, cu câte tină articulu de diaru plină 
de sofisme.

Astfelă a debutată de curendă și diarulu 
guvernamentală „Kolozsvar11 cu două articule a- 
supra cestiunei naționalităților!!.

In pritnulu articula (din nr. 75 dela 26 
Martie) vorbesce de „idea națională11, care în 
Ungaria, nu scimă pe basa căroru tradițiunl mi
lenare, p6te fi, după elă, numai „idea națională 
maghiară.11

„Idea națională maghiară11 îi indică auto
rului articulului și idea de stată. Aeestă stată, 
care, după elă, se desvdltă înt.r’o sferă ideală, 
deosebită de sfera de desvoltare a popdreloriî 
sale, trebue să fiă întruparea ideei naționale ma
ghiare. Faptulă că se mai află afară de Ma
ghiari și Români, Slavi și Germani în acesta 
stată, constitue pentru autorii numai dovâda, că 
aceste popdre trebue să se sacrifice cu totală 
ideei naționale și de stată maghiare, pentru ea 
acăsta să p6tă prospera conformă dorinței 
inimei lui.

T6te deducțiunile sale le întemeiază „Ko
lozsvar11 pe presupunerea, că Ungaria ca „mo- 
narchiă11 constituțională trebue să fiă. ună „stată 
națională maghiară,11 ca să nu remână îndără- 
tulă Germaniei și a Franciei. Va să clică. în 
casulă de față, conformă ideiloră fdiei ungu
resc!, chiămarea constituționalismului ungurescă 
este de a suprima libertatea individuală națio
nală a popdreloru nemaghiare cu scopă ca re- 
gatulă s lui Ștefană să pdtă figura ca „stată na
țională maghiară,11 după cum cere moda de afjl.

Stranii deducțiunl mai suntă aceste !
E naturală, că urmărindu mai departe acesta 

mersă de idei „Kolozsvar11 se împiedecă în cele 
din urmă și de principiile, ce le-a profesată odi- 
nidră răposatulă ministru de culte și instrucțiune 
br. Eotvos și cari au dată nascere legiloră de na
ționalitate și de scdlă din 1868.

Decă „idea națională" trebue să cuprindă și 
se pătrundă tdtă viăța din stătu, atunci e clară, 
că a fostă superflu ca Eotvos să mai deosebăscă 
și recundscă pe lângă ea și o „ideă a naționali
tățilorfl. "

Ori una, ori alta tjice „Kolozsvar11 (nr. 81 
dela 2 Aprilie). După densulă nu merge ca 
idea din urmă să țină în locă pe cea dintăiu. 
S’a înșelată Eotvos, când a creiJutQ că procesulă 

de desvoltare ală statului pdte să se oprăscă la 
jumătate drumulă. „A cere ca pomulu să tră- 
idscă, se’nverddscă, der totuși să nu crdscă mai 
departe este o absurditate11.

„Statală11, dice „Kolozsvar11, „primindă 
între instituțiunile sale și causa naționalitățilori’p 
a recunoscută deja și apară de sine o altă per
sonalitate de popdre representată prin limbi 
deosebite, și aceste și-au câștigată basa, de unde 
să pdtă continua răsboiulă pentru acea ideiă, 
a căreia țintă principală, ori cum ar voi să-o 
înfrumsețeze omidă, este separarea și indepen
dența.11

Va înțelege de aici fiăcine care este țînta 
principală a celoră dela „Kolozsvar11. Să numai 
fiă nici naționalități și tdte popotele să se con- 
topescă în căldarea ideei de stată maghiară.

Ciudată este închipuirea ce și-o facă cei 
dela „Kolozsvar11 despre stată. In creerii loră 
statulă este ună organism!! deosebită de orga- 
nismulă popdreloru sale, și în consecință trebue 
să urmârăscâ și scopuri deosebite.

Der zadarnice suntă tdte sofismele șoviniș- 
tiloru. Ori câtă de multă ar voi ei să maimu- 
țăscâ de pildă pe Germani, fiă siguri, că nici în 
<|ece mii de ani nu le va succede a face din ță
rile aceste o casarină ungurescă:

NegociArile pentru convenția coinercialA.
Oficidsa „Presse11 din Viena speră, că în 

săptămâna acesta se va decide în principiu 
sdrtea tractatului comercială ală Austro-Ungariei 
cu România. „Convorbirile de până acuma, dice 
ea, au adusă mai mare claritate în situațiune. 
Delegații români au propusă proiectul!! unei con 
vențiuni veterinare și representanții guvernului 
austriacă și ungurescă au precisată obiecțiunile 
loră în materiă contra acestui proiectă. Delegații 
români au împărtășită apoi concesiunile ce e 
aplecată a le face guvernul!! româno în con
venția de tarifă și de altă parte an luată la cn- 
noscință concesiunile de tarifă ce le pretinde 
guvernulă aust.ro ungară11.

„Astfelă s’au stabilita punctele de diferență 
cu privire la cele două materii, ce formăză cu- 
prinsulă de căpetenia ală noului tractată și sco- 
pulti convorbiriloră ulteridre a fosta de a căuta 
modulă pentru aplanarea acestoră diferențe. 
Spre scopul!! acesta au cerută ambele părți none 
instrucțiuni și a sosit în Viena și ministrul!! 
de comerciu conte Szechenyi, spre a mai simpli
fica negociările11.

„ț)iua de erl, 4 Aprilie, s’a petrecută cu 
convorbiri interne. Adi în 5 Aprilie se ținh o 
conferență la ministrulă de comerciu Baequehem, 
la care luară parte afară de contele Szechenyi 
și ministrulă de agricultură Falkenhalm, precum 
și șefulă de secția Szogyenyi. In conferență s’a 
stabilită marginea până la care cu privire la 
convenția veterinară guvernulă austro-ungară 
pdte să satisfacă pretensiunilor guvernului român 
presupuindă adecă, că România în cestiunea ta
rifului va face concesiuni îndest.ulitdre. Mâne se 
voru continua convorbirile. Precum se vorbesce, 
guvernulă română ar fi aplecată a face anumite 
concesiuni esportului nostru de lemnăria, ddr față 
cu cele mai multe articule de căpetenia ce le 
esportămu noi în România se arată neîndu
plecată11.

„Neue jreie Presse" (Jice că greutățile ivite 
în cestiunea convenției veterinare jpotă fi consi
derate ca delâturate. Nu totă așa stă luerulu 
însă cu cestiunea tarifului vamală. Decă Austro- 
Ungaria va face României ușurările cele mai es- 
tinse cu privire la convenția veterinară; ddcă ea 
este aplecată de a scadă câtă se pdte de multă 
vama, pentru vite și cereale, în comerciulă dintre 
granițe, stabilindu-o în tractată și nu ca până 
acum în actele adiționale, atunci trebue ca ea

pentru articolele sale de căpetenia — precum : 
lemnăria, pielăriă, articule de confecțiune, pânză 
și postavuri ordinare, strae, hârtia, sticlă ordinară 
și porțelană ordinară, precum și câteva specii de 
ferit, — să cdră ună tarifă, care să corespundă 
intereseloră ei. Dela atitudinea ce-o voră păstra 
Românii față cu aceste articole, crede „Neue fr. 
Presse11, că va depinde încheierea sdu neînche- 
ierea convenției.

Din camera română.
In ședința dela 23 Martie st. v., luându-se în dis- 

cusiune bugetulă ministeriului de interne, la capitululă 
privitori) la siguranța publică d. P. P. Carpii vorbesce 
despre atentatulă comisă in contra prefectului dela Rus- 
ciucă și întrebă pe guvernă, decă nu trebue să se găn- 
descă la măsuri preventive, ca România să nu devină 
ună locă de adunare ală asasiniloră politici,

0. 1. C. Brătianu, președintele consiliului, regretă 
aeestă atantata și declară, că nu pote sci dăcă elă este 
ună atentată politică seu nu D. primă-ministru <hce 
că dela inceputulă complicațteloră din Bulgaria, guveT- 
nulă a invitată pe refugiații politici din Bulgaria să-și 
alăgă ună locă departe de orașele dela fruntaria ndstră 
despre Bulgaria, spre a se evita orice neajunsuri. Dintre 
refugiații bulgari cei mai mulți au plecată în Rusia. Cei 
rămași suntă sub privegherea guvernului. D-sa s’a gân
dită la măsurile ce ar trebui să ia pentru a opri ca 
România să devină loculă de întâlnire ală asasiniloră 
politici. Mai acum câtva timpă presentase o lege escep- 
țională privitore la refugiații politici D-sa este de pă
rere. ca aceștia chiar când comită crime de dreptă co
mună să fiă eslrădați; seu să fiă judecați în țeră la noi 
și apoi dați țării căreia aparțină Mai alesă acum față 
cu aeestă asasinată și liindă că legile române nu-i spâ
nă cu rnOrtea, ar trebui să se ia asemeni măsuri. D. 
primă-ministru propune o lege, ca străinii, cari nu potă 
dovedi, că au o ocupațiune seu nu suntă veniți pentru 
vre-ună interesă să fiă espulsați.

1). M. Koțjălniceanu recunosce guvernului dreptulă 
și datoria de a ruga pe asemeni străini să părăsiască 
țera. Der nu-i recunosce dreptulă de a’i estrada, când 
s’au lăculă vinovați de o crimă. In țâră au comisă 
crima, prin urinare totă in țeră voră trebui să fiă ju
decați, și fotă in țeră să-și facă osenda.

D. I. Brătianu nu voesce ca România să devie 
țera crimeloră. Noi amă fostă scutiți de crime. Guver- 
nulă, când va vedea că este în periculă siguranța și li
niștea statului, va lua măsurile cele mai severe.

D. P. Carpii, observă că cestiunea se pote împărți 
in două: cestiunea crimeloră deja comise, și modulă loră 
de judecare și de pedepsire — și aci se unesce cu pă
rerea d-lui Kogălniceanu; — și cestiunea prevenirei u- 
noră asemenea fapte Legea expulsăriloră nu este in- 
destulâtore, și alte legi n’avemă pentru a le preveni. 
Așa bunăoră o lege pentru internarea refugiațiloră poli
tiei intr’unulă seu două orașe nu esis'ă. Față cu cele 
întâmplate nu trebue se stămă nepăsători. Golurile ce 
lipsescă in legislațiunea ndstră trebuiesc umplute, și gu
vernulă ar face bine să presinte o lege prevenitore bine 
studiată.

D. Maniu este de părere, că toți criminalii străini 
să fiă judecați după legile țăriloră loră.

I). prim-ministru observă, că aeestă măsură nu 
pdte fi aplicabilă la noi.

După acâstă discuțiune bugetulă ministerială de in
terne se pune la votă in totală și se primesce cu 71 
voturi contra 11.

Rnsia și Francia.
piarulîi rusii No voie Vrem ia, făcându 

alusiune la noufele atacuri îndreptate în contra 
Fr anciei de pressa germană, face următdrele re- 
Hecsinnl:

„Francia trebue să aștepte eu liniște evenimentele 
continuândă a se pregăti pentru a-le pute face față, nu 
numai din punetulă de vedere militară, ci și din punc- 
lulă de vedere diplomatică. Iarna trecută a fostă în 
privința acesta plină de învățăminte pentru guvernulă
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francesă. Ea a arătata deajunsă, că politica esteridră. 
urmată acum de Rusia, tinde la o acțiune comună a ce- 
loră două state vecine cu Germania.

Cu câtă se va vede mai lămurită, că Pruncia se 
pregătesce in vederea acestei acțiuni comune in cestiu 
nile cari intereseză directă pe Rusia, de esemplu în ces- 
tiunea bulgară, eu atâtă sarcina persdneloră cari, înțeleg 
la noi avantagele viitore ale unei depline libertăți de ac
țiune a guvernului nostru in aceste cestiuul țva fi mai 
lesne de îndeplinită.

Nu este câtuși de puțină necesară a face din a- 
câstă înțelegere o alianță formală intre Rusia și Francia, 
alianță, căreia se opună încă din când în când Ore.arl 
piedici. Ceremă numai Franciei de a ne da garanții, 
prin cari să putemă fi siguri că nu o vomă găsi nicl-o- 
dată in tabăra adversariloră noștri politici.

Acesta va fi de ajunsă pentru Rusia ca să urmeze 
de a privi ca nnă lucru fdrle însemnată pentru ea nu- 
numai să nu contribue, der chiar să se opună la o mic
șorare a rolului internațională actuală ală Franciei.

Viitorulă, și păle ună viitoră forte apropiată, va 
arăta ce avantage păte să procure acestă înțelegere ne
formală, nu numai celoră două puteri, cari simpatiseză 
una cu alta, der în generală și păcii Europei.“

Uuti niictt comentarii.
«Protesteze Miletici în contra acâsta, dăr 

nu d-lă deputata».
Polonyi Geza în dieta ungară la 3 (15) 

Februariu.
Când la 3 (15) Februariu in dieta din Pesta »cor- 

bulă albă» între Unguri, deputatulă Mocsary, arătă ne
dreptățile și călcările de lege ce le comite guvernulă ma
ghiară, seu cari sufere să se comită de autoritățile sta
tului față cu naționalitățile nemaghiare, atunci aprOpe 
toți deputății maghiari fără deosebire de colărea loră po
litică, neputendă suferi adevărulă, precum buha nu păte 
suferi lumina, se mișcară și unulă dintre cei mai de frunte 
ai partidului independențiloră, Polonyi Geza, răpită de 
mâniă, pentru că vedea descoperindu se păcatele națiunei 
sale în autjulă lumei mari, s’a scăpată de a disă nisce 
cuvinte, cari pentru națiunea maghiară suntă mieșoră- 
tăre, der pentru națiunile nemaghiare de însemnătate ne- 
dubilabilă.

La ce s’a referită apostrofarea lui Polonyi Geza: 
„Protesteze Miletici in contra acesta, der nu d-lă de
putată»? La călcarea legei de cătră autoritățile statului, 
cari respingă ori-ce hârtia și ori-ce adausă la actele îna
intate loră, decă acele nu suntă compuse In limba ma
ghiară. Așaderă Polonyi Geza aprobândă acăstă călcare 
de lege cu toți acei condepulațî, cari strigară cil sgo- 
motă, că bine facă autoritățile că calcă legea, voiesce să 
țină ascunsă nedreptatea ce se comite cu națiunile ne
maghiare șl să suprime ori-ce voce dintre Maghiari, ca se 
nu se aducă aceste la cunoscința monarehului, a națiu
nei maghiare și a lumei, voiesce aslfelă a înșela pe toți 
despre starea internă a patriei sale. Dăr Polonyi Geza 
cu toți acei ce-lă aprobară, dau națiuniloră nemaghiare 
totodată să înțelegă, că ele nu trebuescă să sufere ne
dreptățile și călcările de lege din partea guvernului și a 
autoritățiloră maghiare fără de a protesta.

„Dăcă Serbii suntă nedreptățiți, [protesteze Miletici 
contra năstră*, așa <jice deputatulă Polonyi Geza cătră 
Mocsary, dândă prin acesta Serbtloră să înțelegă, că pre
cum Miletici pănă cândă a putută protesta șl a făcută 
datoria, așa și-o voră face de aci încolo toți câți numai 

se sămțescă capabili de a utmi esemplulă dată loră de 
bravulă bărbată Miletici.

Der Polonyi Geza prin aceea ne provocă indirectă 
și pe noi Românii, provăcă pe tdte națiunile nemaghiare 
]a protestare de câte ori se sămțescă vătămate prin pro
cedarea ilegală a organeloră statului ungară.

Bărbații națiuniloră nemaghiare, capabili dea și face 
datorința cătră națiunea loră, apărânduo pe cale legală, 
voră primi deră provocarea lui Polonyi Geza. In cașuri 
singuratice voră protesta prin recurse bine motivate con
tra ilegalității respediveloră autorități ale statului.

Ce privesce protestarea în fața dietei, dăcă acesta 
a ințeles’o Polonyi Geza, vedemă multă răutate în acesta 
provocare, căci bine scie elă, cum nu potă națiunile ne
maghiare alege deputați de calibrulă lui Miletici, cari se 
protesteze in dietă, bine scie elă câtă silință î.și dau fote 
partidele politice maghiare cu guvernă cu Iotă să impie 
dece in iotă modulă și cu Iote mijlocele reușirea candi- 
dațiloră naționali, cari suntă și capabili și au și voința 
ca pe lângă permisiunea d-lui Polonyi Geza să protes
teze în dieta ungară in contra călcăriloră de lege, apă- 
săriloră și terorisărei națiuniloră nemaghiare.

Prin apostrofarea atesta a lui Polonyi Geza însă 
ar trebui să se semță loviți în față chiar acei deputați 
maghiari, cari pășescă ca candidați de deputați in cer
curi electorali rămâne, serbesci, slovăeescl, săsesc!, căci 
dânșii, fiindă Maghiari, după Polonyi Geza nu au dreptulă 
de a spune nedreptățirile ce le suferă alegătorii loră. 
Polonyi adecă este de principiulă, că comite crima de 
esă-națiune maghiară acelă deputată maghiară, care 
descopere ca și Mocsary nedreptățile ce le comite gu
vernulă m ghiară, autoritățile statului și societatea față 
cu națiunile nemaghiare.

Dăr logica aduce cu sine, că decă ună deputată 
maghiaro numai comițândă crima de lasă-națiune ma
ghiară, de lesa-ideă de stată maghiară și de lesa-ideă de 
patriotismă maghiară, pole să dea pe față uneltirile în 
contra națiuniloră nemaghiare și durerile loră, atunci 
numai comițendă crima le lesă-egală îndreptățire, lesă- 
adeverală frățietate și lesă-dreptate, pote să candideze 
ună Ungură intr’ună cercă unde nu Maghiarii ii dau 
votulă loră, ci in absoluta loră maioritate Români, Șerbi. 
Slovaci, Sași, căii apriori elă scie că nu le păte fi ale- 
gătoriloră ce nici ună folosă, ba incă le răpesce putința 
de a’și arăta dietei, prin urmare și regelui și lumei din 
afară, gravaminele loră despre nedreptățile ce le suferă.

Logica și lealitatea ar aduce der cu sine, ca Polo
nyi Geza cu soții săi de ună principiu să stăruiască ca 
națiunile nemaghiare să potă fi representate in dietă prin 
bărbații loră naționali de încredere, propunendă și lup- 
tândă pentru casarea legei electorale aciuate nedrepte 
față ca națiunile nemaghiare și crearea altei legi drepte.

Der mai vârtosă din acesta potă trage consecență 
acei slabi de îngeră ai națiuniloră nemaghiare, cari prin 
alegerea de deputați maghiari [credeau a-și folosi cau- 
sei loră.

Cu altă ocasiune voiă urma provocărei lui Polonyi 
Geza de a protesta contra călcărei de lege.

Ioanil Sonea, preotă.

SOIRILE PILEI.
Maiestatea Sa monarchulă a dăruită penlru edi

ficarea scălei și sinagogei evreescl din Clușiu 150 fl.
—x—

Escelența Sa Metropolitulă Mironu Romanulu prin 

ună circulară îndreptată cătră clerulă și poporulă din 
archidiecesa gr. or. transilvană și cătră deputății sino
dului archidiecesană convâcu sinodulu ordinară anuală 
ală archidiecesei pe Dumineca Tomei, 12 Aprilie v. la 
biserica Schimbării la față din cetatea Sibiiu.

—x—
C.ursulă pentru instruirea oficeriloră la glăte se va 

începe in Clușiu în 12 Aprilie n. și va dura trei săp
tămâni. Din Clușiu s’au insinuată mulți la acestă cursă 
și parte din ei au cerută dela ministrulă de honvezi, 
să intocmăscă cursulă astfeliu, ca să nu-i ocupe mai 
multă de patru ore pe (ji. Ministrulă a răspunsă, că 
nu le pdle satisface cererei, declarândă totodată, că cur- 
sulă dureză șepte ore pe cji și cine se simte prea în 
greunată, n’are deeâtă să repășăscă.

—x—
Ună orecare Gâlffy propune în >Ellenzăk“, ca vii- 

torea adunare generală a reuniunei de maghiarisare din 
Clușiu să se ocupe seriosă cu cestiunea colonisărei Se- 
cuiloriî. în Câmpia. Motivele, la cari să provoeâ d-lă 
Galffy, suntă, ca prin acăsta să împedece deoparte emi
grarea Săcuiloră in România, ăr de altă parte să le oferescă 
ună mijlocă de traiu mai ușoră. — Precum să vede nu 
s’au mulțămită »patrioții“ cu -fericirea* Ciangăiloră din 
Bucovina, vrău acum să-i »fericescă“ cu ori ce preță și 
pe Săeui!

—x —
0 femeiă din sînulă aristocrației j din Viena a tri

misă Papei dela Romi, ca cadou pentru diua de Pascl, 
ună ou roșu, făcută din osă de elefantă și împlută in- 
lăunlru cu petrii scumpe, a căruia valore se socotesce 
în 20,000 franci.

—x—
LrășI s’au mai pricopsită dela d. Trefort următorii 

preoți gr. or..- Dănilă Kiraly din Soporulă de Cămpiă, 
losifă Opreanu din Tirnavița și Andreiu Borca din Tompa 
cu câte 60 fl.

—x—
Șefulă stațiunei dela calea ferată din Clușiu pu

blică licilațiune pe cjiua de 12 Aprilie, asupra obiecte- 
loră perdute de pasageri in vagonele seu pe la stațiunile 
drumului de feră orientală reg. ung. și a căroră pro
prietari nu s’au aflată. Venitulă acestei licitațiunl e 
destinată în favărea săraciloră din Clușiu.

—x—
Se aduce la cunoscințagpublică, că guvernulă aus- 

tro-ungară permite importulu ți transitulă din România 
în Bucovina, prin punctulă Ițeam, a pieiloiă, oseloră, 
eorneloră și unghieloră, forte bine uscate, a mațeloră 
de vite sărate și uscate, a cordeloră, săului nelopită in 
butoie și burdufuri, a părului de vacă, capră și porcă, 
a lânei de oi, der aceste din urmă sumă împachetate 
în saci seu baloturi, cu condițiune ca asemenea pro
ducte să fiă însoțite de certificate de proveniență, for
mulară Nr. 2, liberate de mediculă veterinară și lega- 
lisate de prefectulă județului de unde pornescă.

—x—
„Monitorulă ofieială“ ală României de Marți publică 

ună tablou de numerile obligațiuniloră de stată 6°/, C. 
F. R., eșile la sorți la tragerea dela 2) Martie (1 Apr.) 
1887, valorea nomin dă de 320,000.

—x—
Prefectulă poliției din Bucuresci a invitată pe toți 

Bulgarii să părăsBscă capitala, afară de aceia cu domi- 
ciliulă stabilă aici, seu cari voră proba, că au relațiuni 
comerciale în Capitală.

FOILETON U.

O nepte între sfinți.
(Amintire din Joia Pasciloru)

(Fine.)

Durmiam dusă.
Dăcă ași fi fostă mai bine îmbrăcată, păte că ași 

fi durmită pănă dimineța. Der aveamă pe mine numai 
nisce hăinuțe cam subțirele și dela o vreme incepu a mă 
răsbi frigulă. Somnulă mi-se subția din ce in ce mai 
multă.

începusem să mă svărcolescă. Mă trăgeam Ia o 
parte, vrăndă să mă apropiu de mama, lângă care eram 
dedată să dormă, der rnișcându-mă, mă lovii cu capulă 
de ună stălpă ală stranei Mi se părea că acesta ar fi 
marginea patului. Frigulă mă făcu să-mi întindă mâna 
după țolă, ca să mă învălescă cu elă, der mișcândă 
brațulă, dădui de păretele biserieei, care mi-se părea că 
este păretele casei năstre, fiindcă eu lo'denna durmiam 
cătră părete. Devenindă insă totă mai neodihnită, în
cepui a mormăi și a da din câte , precum făceam de 
obiceiu, când nu mă simțiam bine și voiam să scolă 
pe mama. Tăte mișcările acestea le făcui instinctivă. 
Mă loveam insă mereu de stâlpii stranei, pănă ce odată, 
vrăndă să mă dau repede de partea cealaltă, m’am lo
vită așa de tare, incâtă m’am deșteptată.

întunecimea în biserică era mare; nu vedeam ni- 
mică, dăr simțeam că mă aflam pe scânduri și mi-se 
părea, că ași fi căzută din pată; de aceea m’am ridicată 
repede, cu scopă să mă urcă erăși în pată la loculă 
meu, dăr mi-am isbită capulă așa de tare de scândura 
pe care erau cărțile bisericescl, încâlă din momentulă 
acesta începui să fiu forte ingrijată. Mirosulă greu de 
tămâ ă imi spunea, că nu mă aflu acasă. Respirai tare 
prin nașă, ca să mă convingă despre mirosă, intraceea 
dării și conturile ferestrei biserieei, care’ml părea cunos
cută, și după ce am pipăită jură împrejură loculă unde 
mă aflam, vătjui că sunt în biserică, în „strana mea.*

Idea acăsta făcea să mă cutremură in mine. Spaima 
ce mă cuprinse era întrecută numai de mirarea, cum 
am ajunsă eu aicea singură, și dăcă nu m’ași fi isbită 
în drăpta și în stânga de stâlpi, ași fi cretjută că viseză. 
De frică închisei ochii ca să nu potă vedă nimică.

Voiă fi stată așa nemișcată câteva minute. In 
timpulă acesta imi umblau prin capă totă feliulă de tcăne, 
care de care mai ciudată. Aci vedeam fața încruntată 
a sântului George de lângă terestră, luptându-se cu groz- 
nieulă bălăucă, aci mi-se înfățișau fețele posomorite ale 
sfmțiloră Trierarchi de lângă altaril, din colo, in do ulă, 
stranei cântărețului, mi-se presenta figura mohurită de 
sânge a sântului lona, care scăpase din gura chitului. 
Figurile acestea păreau că capătă vieță și, deși n’au- 
cjisem de sfinți deeâtă totă de bine, începusem a mă 
teme de ei și mă gândeam, cum ași pută să fugă din 

biserică. Sc-iam că ușa biserieei, care era închisă nu
mai cu ună răteză, se păte deschide pe dinlăuntru, der 
cum s’ajungă eu acolo, să o deschidă? Ga să fugă nu 
cutezam, căci îmi era temă să nu se ia după mine vre
una din multele figuri, ce-mi umblau prin capă. Mă 
gândeam dăr să mergă încetă pănă la ușa biserieei, să 
o deschidă repede și să o iau la sănătosa spre casă, 
care era aprdpe și pănă unde eram sigură, că nimeni 
nu mă va ajunge.

Tocmai când era însă să mă ridică, să-mi esecută 
acestă plană de scăpare, 'ml adusei aminte, că după 
ușa biserieei se află diavolulă și alăturea cu elă hîdăsa 
mărie, despre care aurisem de nenumărate ori, că (ji 
și nâpte pândesce. Părulă mi-se sburli in capă și inima 
imi înghețase de frică.

Atunci, în acestă înfiorătoră momentă, am sbierată 
de câteva ori de s’a cutremurată biserica, învocândă nu
mele tatălui meu, care deși murise de câteva (jile, ’ml 
remăsese încă viu in memoria, ca mentorulă nostru.

Re când strigătele mele deșteptară ună ecou atâtă 
de puternică între intunecoșii păreți ai biserieei, servi- 
torea năstră Saveta din întâmplare se afla tocmai lângă 
gardulă ocolului din dosulă biserieei. Mama o trimisese 
ca să rupă câteva găteje pentru a ațița cu ele foculă în 
odaiă și în cuină.

Saveta era fricosă, mai multă deeâtă se cuvenea 
unei fete mari, și mai alesă când se afla singură in in- 
lunerecă avea obiceiulă de a se ruga iui Dumnezeu ca
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Aniversarea morții lui C. A. Rosetti.
Ni se comunici următdrele din Bucnrescl:
La 8 (20) Aprilie, împiinindu-se doi ani dela mărtea 

lui C. A. Rosetti, toți cei cart voescă să aducă, în acea 
cji, ună omagiu memoriei sale suntă rugați a trimite 
imediată num ;le și adresa loră la rcdacțiuuea „Româ
nului», 10 calea Victoriei

Cei din județe suntă rugați a trimite prin scrisăre 
adesiunea loră.

In limpulă sărbătoriloră Pasciloriî va apără ună nu
mără escepțională alo •Românului*, care va ti in întregă 
consacrat 0 memoriei t'undatorelui său și va conține mai 
multe din scrierile inedite ale Ini C. A. Rosetti. In acelă 
numără va li reprodusă lină desenă ală tabinetului de 
lucru ală lui C. A Rosetti, tăcută după o totografiă lu
ată in cjiua morței salo.

Personele, care voră să primescă acestă numără 
suplimentară, suntă rugate a trăinile 20 bani, in mărci 
poștale, la administrațiunea „Românului".

Congresuln bisericei gr. or. din Bucovina.
Cetiiuu în „Revista politică11 din Suceava: 
In* ședința eomisiunei bugetare din 10 Martie a. c. 

deputatulă Bucovinei, d-lă l)r. Iiuicu, cavaleri) de Zotta, 
a interpelată pe ministrulă Dr. Qautsch: ce atitudine 
are de gând să păstreze Escelența sa față cu dorința bi 
sericei poporului gr.-or. din Bucovina în privința orga- 
nisării bisericei gr.-or. din țeră?

Dr Zotta a motivată interpelarea sa cu următOrele 
cuvinte:

.Qeeiml de ar.I aspiră biserica gr.-or. din Buco
vina ia constituirea ei finală prin organisarea și înfiin
țarea congresului bisericescă. In anulă 1882 s’au redac
tată sub auspiciile comisariului imperială chiar și statu
tele congresului, conformă dorințeloră și disposițiuniloră 
unui emisă specială ală ministeriului de culte, lncun- 
jurându-se ori ce divergință de păreri între ministeriu 
și intre confesionalii gr.-or. din Bucovina, iotă țera a 
sperată că“ministeriulă se va grăbi să supue statutele 
Coronei spre sancționare. Anulă trecută ați venită Es
celența Vostră la ministeriu, șt noi, representanții țării, 
am sciută că schimbarea acăsta va întrerupe ore cum 
mersulă normală ală organisării și înființării congresului; 
dreptă acesta ne-amă mărginită a Vă recomanda cu 
ocasia audienței, ce ainO avut’o anul trecută la Escelența 
Vâstră sub conducerea Archiepiscopului și Metropoldului 
nostru, ca să bine-votțl a studia cestiunea. De atuncea 
a trecută deja ună ană, și Escelența Vostră ați avută 
destulă timpă, ca să vă informați deplină; iml iau deci 
libertatea să vă întrebă: să nu nutrescă biserica nostră 
speranța, că-ș) va vedă odată împlinită dorința, și va fi 
organisată precum suntă surorile ei din Transilvania și 
Ungaria ?<

La interpelarea acesta, ministrulă a răspunsă, că 
cestiunea se află în stadiulă studiului, că cestiunea cere 
deliberări și studii profunde, și că elă spereză, că in cu- 
rândă va pute împlini doiințele bisericei gr.-or. din 
Bucovina.

Precum vede ori cine, răspunsulă ministrului este 
fărte evasivă. Noi nu facemă deocamdată nici ună co- 
mentar la răspunsul, acesta avetnă însă firma speranță că 
deputății noștri ișl voră pune Iote puterile și voră stărui 
cu totă adinsulă, ca și pănă acuma, ca acăstă cestiune 
vitală pentru biserica nășiră să nu fiă amânată ad ca- 
lendas graecas.

Lupta iu coutra veneticilor^.
„Revista Politică" respingendă atacurile unei foi 

dușmane Româniloră din Bucovina scrie între altele:
Fiă convinși, că noi urmărimă cu atențiune tbte 

invectivele la adresa ndsfră și că cu tăie aceste nemica 
nu ne va abate de pe calea apucată, cu atâta mai pu
țină nisee bârfele pline de pasiune și fără nici ună te- 
ineiu rațională, din partea onoră indiviijî fără căpătâiu 
și de o proveniență fdrte problematică. Revindecarea 
drepturiloră nostre seculare pe cale legală nitne nu e 
in stare să ni o dispute!

Decă ll-a succesă Rotnâni'oră in limpulă de pe 
urmă să șl vedă realisate unele dorințe, ce intr’o stare 
normală ar fi trebuită să fiă de multă împlinite, pentru 
ce și sub ce titlu se înllaeără nisce omeni, cari numai 
ospitalității toleranței Româiu'oră an a iiiulțămi posiți i 
favorabilă, în care se află in iji.ia de astăzi? Românii de
parte, ea să ocupe in țeră posiția, ce le eompele, num ii 
cu anevo? și prin sforțări uriașe se mai ridică de pe ni- 
voulă ceh) umilitoră la care i-au adusă legioncle de 
străini, cari, grația unei politice rău înțelese, nu numai 
că ne-au cotropită în privința economică, ci și in pri
vința socială ocupă o posițiă excelentă. Ce-i dreptă, 
inleligința română s’a mai mărită in timpurile cele 
mai recente, insă sunlemă încă departe, ca să 
ne pnletnă mândri cu omeni de ai noștri spe 
cialî in tole ramurile vieții sociale, măcară că mij- 
loeele nu nl-ar lipsi spre crescerea de bărbați speciali, 
decă nutnat aceia, ce dispună actualminte de averile 
uOsire moștenite dela strămoși, ar fi măcară ceva mai 
echitabili.

Ori ce insfituțiune românăscă în țeră este ună o- 
biectă de atacă pentru numiți! dtari.șii. Respingerea din 
partea guvernului a pretensiunii juste a Româniloră, ca 
să se înființeze o seblă română de lelițe pe spesele fon
dului nostru, ei o salută cu entusiasu.ă și-lă felicită pe 
guvernă pentru pasulă făcută. Inițiatorii ideii emise 
insă să nu se intimideze de sticcesulă nefavorabilă în 
demersurile loră patriotice. I’rocedă numai cu energie 
înainte și munca loră va fi încoronată în fine de suc- 
cesulă dorită.

RaportQ și apela.
Dela ultimulă apelă făcută cătră publiculă română 

in care mă rugasemă să trimită fiăeare după voință și 
putință câte ceva, ca să putemă procura cărți adecă 
abecedare și legendare eleviloră lipsiți dela șeălele popo
rale, până ai)1 au incursă numai 14 fi. 10 cr. și adecă 
dela următorii domni și domne:

Ună Bucurescian, 3 fi. d-lă Floriană cav. de Por- 
cius, binecunoscutuiu botanistă română din Rodna-veche 
1 fl., d-na Susana Porcius văduvă Mârcușiu din Rodna 
veche 50 cr, d-șdra Rafila Porcius din Rodna veche 
50 cr., d lă Inocențiu Clein Porcius, cancelistă la pre
tura din Rodna 50 cr., d-nulă losifă Nemeșiu, preotă in 
Lăpușulă românescă 1 fl., d-lu Clementă Lupșaiu, cas- 
sară la banca Transilvania în Aradă 1 fi., d-lă Cindidă 
Davidă, directoră de mine in Bucium-lsbita 80 cr.. d-na 
Lucia Grapini, preutesă in Rodna, 1 fl., d șOra Sabina 
Grapini în Rodna 10 cr., d-lă Stef. Cardană, posesoră 
in Rodna 20 cr., d-lă Gerasimă Domide, preotă în 
Rodna-veche 1 ti., d-lă Silvestru Mureșană, învățătoră 
in Rodna veche 1 fl., d-na Luisa Issipă din Rodna 
veche 50 cr., d-lă fonă Issipă, pretoră supremă in 
Rodna veche 1 fl., d-lă Dionisiu Longină, olicială la 
pretură în Rodna 1 fl. Suma 14 fl. 10 cr.

Afară de acestă sumă mai suntă la disposițiă 5 
abecedare de Solomonă—Munteană.

Din suma incursă s’au spesată : 1) Pentru preve
derea școlei din Nadășulă română, p. u. Szilâgy-Cseh, 
cu abecedare de Petri suma de 2 II. 2) Spese pentru 
porto 57 cr. laolaltă 2 fl. 57 cr. Deci mai suntă: al 
Depuși la cassa de păstrare din Rodna veche 6 fi. 50 
cr. b) La subscrisulă 5 fl. 03 cr. Laolaltă 11 fl. 53 cr

Abedare trebue sătrimitemă: 1) Scblei române din 
Ulpia traiană 15 esemplare, 2) Scolei române din Bon- 
țida 10 esemplare, răci numai aceste s’au insinuată pănă 
acuma și încă nu li s’a putută satisface.

Cu durere însă trebue să amintescă două împre
jurări: 1) Domnii învățători nu ne comunică lipsa de 
cărți, deși scimă din experință, că lipsă au și încă forte 
mulțl; 2. Din cei ce primiră deja cărți spre a le des- 
tribui Intre elevii loră nu toți nl-au trimisă reverse.

Ca să putemă lucra mai cu succesă pentru pre
vederea eleviloră miserl dela scOlele române rurale cu 
abedare și legendare noi cărturarii români din Rodna 
și jură ne-amă constituită într’ună comitetă spre acelă 
scopă, care e compusă din următorii Domni:

Floriană cav. de Porcius, vicecăpitană emerită, 
membru ală academiei române, ca președinte. Mihaiu 
Domide, învățătoră diligente în Sângeorgiu, ca vice-preșe- 
dinte. Gerasimă Domide preotă română în Rodna ve
che ca casară. Pantfiliu Grapini preotă română în Rodna 
nouă, ca controloră. Ioană Popă Reteganulă învățătoră 
rom. in Rodna veche ca secretară I. Solovestru Mu
reșană învăț, rom. In Rodna veche ca secretară 11.

Așaderă de atji încolo acăstă afacere o ia sub în
grijirea și respunderea sa comitetulă de mai susă.

Aducendă aceste la cunoscința onor, publică ro
mână, miilțărnindă pentru încrederea de pănă aci, în 
sperare, că fie care se va fi convinsă, că colecta adu
nată o-am folosită numai pentru scopulă destinată, mă 
subscriu cu totă respectulă.

Rodna veche, la 6 Râură 1887.
(Apelnlă va urma.) Ioană Popă Reteganulu.

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

SOFIA, 6 Aprilie. — Din incidentulu cailei 
nascerei prințului Alexandru tdte orașele și re
uniunile patriotice, precum și oficerii din armată 
au trimișii telegrame de felicitare prințului.

SOFIA, 6 Aprilie. — Guvernulu a datu o 
provocare, ca în interesulă țârei comitetele in
stituite de curendu pentru apărarea independenței 
Bulgariei să evite a face manifestați uni, ca aceea 
a proclamărei independenței și a regatului bul
gară. — Autoritățile au fostu însciințate, că dina 
nascerei prințului Alexandru nu se va serba în 
modii oficială.

BERLIN CT, 6 Aprilie. — împăratule Wil- 
lielm a e.șitu ieri după amătji pentru prima 6ră 
dela bolnăvirea sa din urmă cu trăsura la pre
umblare.

Liga naționaliloru germani va arangia în 
tomna anului 1889 o esposițiune colonială.

PARISU, 6 Aprilie. — Senatulfl respinse 
cu 156 contra 98 voturi convențiunea comer
cială cu Grecia, deși ministrulu de esterne a 
pledată pentru ea căldurosiî, făcendtl alusiune 
la situațiunea din Orientu.

SOFIA, 7 Aprilie. — Toți, câți au fostă 
închiși din catisa mișcărei plănuite în Bulgaria, 
au fostu puși pe picioră liberu. Karavelow însă 
a trebuită să depună o cauțiune de 40,000. 
Nikiforoiv de 20 de mii de franci. Locuințele 
amândurora suntă păzite de gendarmi spre a 
împedeca ori ce comunicare cu prietenii loră.

BUCURESCÎ, 7 Aprilie. — Administrația 
de răsboiu are intențiune a mări contingentulu 
cavaleriei cu 8 escadrone și ală artileriei cu 8 
baterii. (Soirea acăsta amu adus’o deja de multă. 
— Red. ,,Gaz.“)

LEMBERGtJ, 7 Aprilie, — Tergușorulă 
Kuty a arsă totă. Mai multă decâtă o miiă 
de. persdne au rămasă fără acoperementă.

Editorii: lacobfi Mure.șianu.
Redactori) responsabilă Dr. Aurel Mareșiann

să nu ’i se întâmple nimici). Dăr Saveta ținea multă 
la bunulă ei nume și se temea, că decă nu se va 
duce să împlinescâ porunca mamei, va fi „strigată 
peste sată". Era adecă la noi o vechiă datină, ca fe
tele și feciorii, cari nu s’au purtată bine și cuviincioși) 
în postulă Pasciioră, să fiă in sera Sâmbetei din săptă
mâna mare spre pedăpsă „strigați peste sală", aduceri 
du-se la cunoscința obstei defec'ele loră. Cum (jisei insă, 
Saveta era mândră de numele și cinstea ei; de aceea 
ișl luă inima în dinți și se duse să aducă găteje, sciindO 
tot-odată, că mama era aspră când nu-i făcea pe voiă.

Auijindă făr’ de veste strigătele din biserică, lângă 
care era imormăntată tatălă meu, Saveta, care rupea 
găteje și borborosea rugăciunile ei, creiju că aude glasulă 
tatălui meu din mormăntă.

Era grozavă spaima, ce cuprinse pe sărmana fată. 
Jn consternarea ei aruncă josă lemnele din șorță și 
o luă la fugă, ca o nebună. Ce s’a petrecută cu ea 
după ce ajunse la ferestrele casei năstre, scimă.

Eu încă mă spăriasem cumplită de ecoulă puter
nică, ce’lă produseră în biserică strigătele mele. ’Mi 
veni în minte, in strimtdrea in care mă aflam, să ijică 
„Tatălă nostru", și ași fi voită să facă și cruce, der mă 
temeam să 'ml ridică mâna. Nu 'ml rămase dăr alta 
decâtă să mă înghesu escă in strană și să mă lasă in soi
rea Domnului, 6r ochii mi-i închisei câtă am putută, ca 
să nu vădă nimică. Tremuram in totă trupulă.

In acestă critică momenlă strigă deodată ună glasă 
tare dela ferăslră .Gorițăl* „Goriță 1“

Cunoscui că e glasulă fratelui meu, care mă striga, 
și prinseiu puțină inimă când l’am aurită, der nu cute
zam ori nu mai aveam puterea să-i răspundă.

• Goriță!“, strigă frate-meu a doua 6ră, «Goriță 
dragă, nu te teme! Tata-i în altară, nu te teme!’

Eu tăceam ca și modă.
Frate-meu ml-a <jis0 cuvintele acestea ca să mă 

imbărbăleze, căci scia prea bine, că mie îmi plăcea mukă 
să mergă cu tata la biserică și să-lă vădă slujindă la 
altară. In momentulă acesta însă ’ml veni in minte, că 
tata este mort i, și nu-mi puteam închipui cum a putută 
elă să vină mortă la altară.

Pe când frate-meu ișl continua vorbirea la ferăstră, 
autpii, că ușa bisericei se deschide.

Spaima mea ișl ajunse acum culmea. Nu mai 
sciam ce facă, fmi aducă aminte numai că am sărită in 
susă și am fugită spre ușă. Cu câtă fugeam mai tare 
cu alâlă îmi părea că cineva mă prinde dela spate. 
Ajungendă insă jn tinda bisericei, m’am impede- 
cată și am căijută Dumnedeu scie, pote căzătura acăsta 
m’a scăpată de o mare nenorocire, căci fuga iml urcase 
spaima la celă mai înaltă gradă suportabilă, așa că trei 
pași de mai făceam p6te ași fi cătjulă mortă la pă- 
mentă, er cumnatulă Manoilă stătea in ușa bisericei cu 
țăva puscei îndreptată spre mine și cu cocoșuiă rădi

cată. Elă aurise în biserică sgomolulă unora pași, cârl 
înaintau repede asupra lui, și la întrebarea: cine e ? ne- 
primindă nici ună răspunsă, credea a bună-sămă că eu, 
chiar decă sunt în biserică—ceea ce positivă nu putea 
să scie — trebue că pănă acum seu am inurilu, seu 
am leșinată, căci allfelă nu-și putea esplica absoluta mea 
tăcere, er ființa, ce cumnatulă Manoilă simția că se 
apropia de elă, credea că este... Dumnezeu scie ce. Era 
câtă pe aci să descarce pușca asupra mea.

Dumnezeu insă a vrută, ca în momentulă celă mai 
primejd osă să cadă și cătjendă să mi se deschidă gra- 
iulă, care fă recunoscută. Căzătura acesta m’a făcută 
totodată să-mi viu in fire.

Frate-meu și cumnatulă meu m’au rădicată, m’au 
luată de două mâni și m’au scosă la largă.

Vă puteți închipui câtă bucuriă a simțită mama 
când m’a văijută. Toți mă luau în brațe și mă sărutau. 
O veseliă nemărginită se’ncinse tn casa năstră. Suro- 
riloră mele li se părea, că am înviată din morțl și nu 
voiu pu’6 uita niciodată in vieța mea acăstă revedere 
după o pățaniă alâtă de tristă, care în adevără mi s’a 
înlămplată.

Amă cinată cu toții împreună forte fericiți, er 
după cină m’am culcată lângă mama în patulă meu, 
de cătră părete, și în visă mi se arătară din nou sfinții 
din biserică, der de astădată fețele loră erau vesele și 
rîijătore. Goriță.
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Uozauin la bursa de Vienu Bursa <le Biiciirescl.
din 6 Aprilie st. a. 1887

Rentă de auri 5% . . . 101 4o
Rentă de hârtia 6°/0 . . 88 15
Imprumutulil căiloră ferate 

ungare.......................... 1&050
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de osia ung. 
(1-ma eni isiune) . . , 98.25

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ostă ung 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung, 
(3-a emisiune) .... 116 —

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu el. d6 sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

zmșă.............................. 104.50
Bonuri cu el. de [sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vină uug............................ 98.75
împrumutul! cu premiu

ung.................................. 124.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 75 
Renta de hărtiă austriacă 80 65 
Renta de arg. austr. . . 81 42
Renta de aură austr. . .112 50 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  878 —
Act. băncel de credită ung. 286 25 
Act. băncel de credită austr.281.10 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................5.99
Napoleon-d'orI .... 10.09
Mărci 100 împ. germ . . 62 50
Londra 10 Livres sterlinge 127 50

Cota oficială dela 24 Martie st. v. 1887.

Curvuiu pieței flrașovu

din 7 Aprilie st. n. 1887

Cutnp vend.

Renta română (5°„). 92— 93—
Renta rom. amorl. (5°/0) 94*/, 96—

» convert. (6°/0) 84b, 85-
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 37—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 102’/,

• »» H (5°/o) ' 85*/, 86—
• » urban (7°/0) . 98— 98*/,
• • . (6°/o) • 90*/, 91*/,
• . ’ (5°/o) • 81’/, 82*/,

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

« • • Națională — —
Aură contra bilete de bancă 17.50 18.—
Bancnote austriace contra aură. 2.— 2.01

Bancnote românesc! . . . . Cum fu 8.46 Vând. 8.48

Argint românesc................. » 8.40 • 8.45

Napoleon-d’orI...................... 1 10.04 • 10 07*/,

Lire turcescl.......................... » 11.40 » 11.45

Imperiali.............................. > 10.40 » 10.45

Galbeni.................................. » 5 94 » 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 > 101.— » 102.- -

» ’ » 5°/o • w 98.— . 99 —
Ruble RusescI...................... > 112.— • 113.—
Discontulă ... » 7— 10°/e pe ană.

Nr. 3519/1887.

Publicațiune.
Spre scopulu luărei unui condușii asupra sistărei pășunitului în 

decursuiu primăverei a viteloriî pe locurile private de câmpii și livedl 
neîngrădite de pe liotarulu Brașovului, se eodiiamă pe Joi în 21 A- 
prilie a. c. înainte de prâmlU la 9 ore o adunare a posesoriloru 
de pământii de pe liotarulu Brașovului.

Adunarea acesta are să se țină în casa sfatului din piață, și ori 
ce posesorii de pământii, care doresce să participe, are să se legitimeze, 
cum că are pământuri pe liotarulu Brașovului.

Brașov ii, 2 Aprilie 1887.

Magisti'atitlu oi‘ășeiteseu.

■Avisu d-loru abonați!
f

Rugămd pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cj'ârulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea (farului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtti 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINI8TR. „GAZ. 111ANS*

TARIFAanuiițiiriloru și inserțiunilorO.
AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordâ următorele raliate:

Penti u repețirl de 3— 4 ori...................................... io°|0

11 ,, „ 5 8 ,, . ... . . 15°J0

H „ „ 9—11 .................................................. 20°|o

11 h „ 1^ 15 ,, ...................................... 30’J.

V „ 16—20 „ ...................................... 40°|o

Dela 20 de repețirl în susu ...................................... 50°|o

Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facti în
voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.Mersulti trenuriloru

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia. E’*re«l<‘5îSiî-I5«B<î«]»esttt și pe linia Tei ușii-A.radii-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

l*re<ieai iî-Budapesia

BucurescI

Predealu

Timiș!

Brașov!
t'cldiăra 
Apatia 
Agostonfalv, 
Honiorodă 
Hașfaleu

I

Sighișor» 

Elisabelopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșio 

Nedeșdu 
Ghirbăn 
Aghiriș! 
Stana 
Huiedin! 
Ciueia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhelv 
Vârad-Velințe

susO

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

( 
('

Tren Treml Trenă
, accelerat omnibus omnibut 

ponotko |

1.45

—

1 
1 

1 
1 

1

7.47 4 1
8 24 — 5 02
8 51
9.14

5 4-
— 6.15

9.51 MW 7.06
1 1 Ol! — 8.52
11.29 — 9.19
11.26 — 9.31
120 — 10 Mi
12.29 — 10 57
12 44 11.19

1.05 — II 31
11.52

1.34 — 12 31
1.46 — 12.48
2.09 — 1.22
2.39 — 2 18
3 Ol — 248
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.5- — 4 51
6 10 — 5 28
5.30 — 5 56
— 6 03 —

—
6.21

—

—
7.14

—

— 7.43 —

—
8.22

—

— 8.48 —

—
9.13

—

— 9.18’ 10.55
— 10.38 1 23

12.20 3 24
— 2.15 10 0?
— — 2.15
— 8.00 6.0b

2.32

Orele de nopte sunt!

7.30
1.14,

Tipografia ALEXI BrașovO.

Budapesta—I’redealit

Viena
Budapesta
Szolnok
B. Laiiâny 
Oradea mure

Varad-Veleucze 
f'ugyi-Văsârhely 
Mczii-Tclegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciueia
Huiediu
Stana
Aghiriș 
Gbirbău 
Nedeșdu

2 02 5.28
4.. 2 6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clașiu

Apahida
Ghiris»
Oucerdea

Ui6ra
Vințulă de 
Aludă
Teiușă
Crăciunel! 
Fllaș!
Micăsasa
Copșa Btie. 
aăediașfi 
Klisabetopole 
Slglșdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfi

Timișă

Prodealn

(

sv.st

(

(
(

10.28

BucurescI

cele dintre liniile gr6se.

T renii 
oiunibtiH

Treud 
i de 

pers Ane

3.10
738
5 40

9.14
9.24
9 41

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
<3s
2 06
2 17
2.40
3.24
3.4“
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

Tren & 
oniiiibus

8.09
11.4*'
2.31

11.00
1 19
2 30
1.01
1.06
1 13
1 20
1 41
2.(0
2 35
2 48
3.20
3 36
4.10
4.3
5.12
5.37
7.0’
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.281
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.19
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

Hărfia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, ZernescI

Tein.șfs- *-.' SCiulape.sia- t radft-Teiușfi.

Tronft
OlUIlIbUH

Trc ju 
ouir.bun

1 Treufi de
peraone

TrenO de 
persdne

| Trend
'dc per uut

Trend 
cninlbu

’B'eJușft 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12 10 _
Alba-lulia 11.39 — 3.14 3£in<la]»esta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.21 11.20 12.41 _
Și botă 12.52 — 4.50 8/ țuok 4.10 5 45
Orăștia 1 01 — 5.18 Ar dft 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 GlogevațO 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7 58
Branicica 3.23 — 7.02 Pauliș 5.19 | 6.51 8 17
ilia 3.55 — 7.28 Radna-' îpbva 5 41 1 8 36
(>urasada 4 08 — 7.40 Conoptl 6( 9 7.37 _
Zam 4.25 — «.11 Bârzova 6 28 7 55 _
Soborșin 5 30 846 Soborșin 7 25 8.42 .—
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 — 1027 Ilia 8 55 9. 8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicica 9 19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovațâ 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Arndn 8.28 — 11.39 Orăștiă 11 11 11.37 _
Szolnok ' 8 42 — 4.52 Șibotâ 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
RiidLipesI» — - 1 S.20 Alba-Inlia 12 36 12.46 _
Viena — - 6.05 Tetnșft . 1 29 1.41 —

Aradfi-Tiuișdra Simeria (Piski) Petroțenl

Trcnft Trenfi de Trenu Trend de Trend Trend
omnjbun pereone mixt peraine omnfbua mixt

Arad A 5.48 6.05 Simeria 11.25 2 42
Aradulă nou 0 19 — 6 33 Streiu 11.58 ___ 3.25
Nărneth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinpa 7.16 — 7.29 Pui 1.37 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Mereziialva — — — Banița 3.05 — 64)
TliaHișdiri» 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Tinaișâra- A ria<J ft Petroșeni—Simeria (Piski)

1
Trenfi d« Trenâ de Trenfi Trenti Trend1 persdnfl pera6ne omnlbufl de pera. omnlbna mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 1205 ___ 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
AradulO nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arn<!ft 9.27 — 8 17 Hixwwria 1.53 10.31

t


