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Brașovu, 11 Maiu 1887.
încă înainte de a se deschide ultima sesiune 

a dietei actuale ungare, deputății din stânga es- 
tremă au crediitu de bine a mai agita puțintelu 
cestiunea întroducerei limbai maghiare în armată. 
Asupra petițiuniloriî junimei academice maghiare 
de a se introduce limba maghiară în regimentele 
din Ungaria ale armatei comune, s’a încinsu o 
disensiune viuă, la care au luată parte vre-o 
șăse kosutiștî, în frunte cu Thaly Kalman. Dis- 
cusiunea s’a terminată cu asigurarea ministrului 
honvediloru Fejervary, că limba maghiară nu e 
escliisă din armată, ci se învață ca „limbă a re
gimentului" în tdte regimentele unguresc!, apoi 
că nu se pretinde cunoscința perfectă a limbei 
germane, ci numai pănă la unu gradă orecare, 
ca oficerii nemaghiarî, cari servescă în regimente 
unguresc! suntă dator! a-și însuși în timpii de 
trei ani limba maghiară. In line maioritatea a 
decisă, ca memoratele petițiuni se se predă mi
nistrului honvediloră, se le studieze și să ese- 
cute ceea ce se va putd între marginele legei.“ 
, Agitațiunea" pentru limba maghiară se face 
dăr în cea mai bună înțelegere. Kossuthiștii 
strigă și pretindă multă, pentru ca Tisaiștii se 
p6tă la rândulă loră stdree mai multă dela mi- 
nisteriulă de răsboiu comună.

Nu totă cu acesta tacită înțelegere urmdză 
agitațiunea electorală în Țăra ungurescă și în Ar- 
deală. Aici se lovescă în capete dorințele și as- 
pirațiunile diferiteloru partide maghiare, Ția- 
rele unguresci suntă pline de sciri electorale. 
Guvernamentalii și-au pusă în mișcare aparatulu 
și nu mai trebue să documentămă, că acesta lu- 
cr^ză mai tare prin ținuturile cu poporațiune 
mixtă, unde guvernulă a avută pănă acum cele 
mai mari succese.

De alegătorii români se apropia acum is
pita în tdte chipurile și terorismulu va inventa 
nouă mijldce spre ai trage în partea guverna- 
mentaliloră, ăr ea ultimă refugiu stau la disposiți- 
une: baionetele. T6te aceste însă nu este ier
tată a ne face să ne clătinămă și să ne abatem 
dela calea mântuirii ndstre naționale, care este: 
solidaritatea tuturoru Româniloră pe temeiulă 
programei naționale dela 1881.

țliarele unguresci ne aducă o listă de miș
cări electorale, în care figureză și numele unorfi 
cărturari de frunte români de prin ținuturile un- 
gurene și bănățene. Este anevoie a deosebi ce e 
adevără și ce e născocire în aceste raporturi, dăr 
ar fi timpulă, credemu, ca cărturarii din cestiune 
să nu mai umble cu doi bani în trei pungi, căci 
se voru face de rîsă chiar și înaintea celoră pe 
cari voiescă să-i servăscâ.

Toți Românii de bine și de inimă trebue se 
vegheze cu îndoită atențiune în împrejurările de 
față, ca să nu sufere scădere moralulu națională 
și interesele solidarității ndstre.

Caracteristică este, că Serbii din Neoplanta 
s’au hotărîtu a candida pe Ludovicii Mocsary, 
după ce s’au constituită în partidă oposițională. 
Mocsary pe care, cum scimii, l’au părăsită ale
gătorii săi din Ilalas, a primită candidatura în• . i Sll- 

îll- 
în-

Neoplanta. Lucrnlu acesta îlă miră și 
pără grozavă pe „Pester Lloyd" și cu multă 
gâmfare asigură acesta, că în Neoplanta pdte 
vino-e numai candidat.iilă tiszaistă Paul Moricz(!) 

° In ședința de Sâmbătă a debutată minis- 
trulu-președinte Tisza c’unu răspunsă la cunos
cuta interpelare a lui Iranyi asupra destăinui- 
rilorO făiei bismarkiane privitdre la ocuparea 
Bosniei și a Herțeg ovinei. Respunsulă l’a stabilită 
Tisza la Viena împreună cu ministrulă de esterne 
și l’a cetită de pe hârtiă.

Scimu că „Norddeutsche allg. Zeitung" a 
făcută destăinuirea, că încă la 15 Ianuariu 1887 
s’a încheiată între Austria și Rusia o conven- 
țiune, în care Rusia s’a învoită ca Austria să

ocupe Bosnia și Ilerțegovina și că prin urmare 
mandatulu de ocupațiune, ce l’a primită Austria 
dela congresulil din Berlină n’a fostă dacâtă o 
esecufare a acestei convențiuni. Foile unguresci 
au trasă la îndoăiă adevărulu acestoră destăinuiri 
și Iranyi a interpelată în sensulă acesta.

D-lu Tisza răspunde acum și răspunsulu 
seu nu este decâtă o confirmare a celoră dise 
de „Nordd. allg. Ztg." In ajunulă răsboiului 
ruso-turcescă, declară Tisza, guvernulă austro- 
ungară s’a decisă pentru neutralitate, der spre 
asigurarea intereseloră monarchiei și a păcii față 
cu guvernulă rusescă declara: ,,că monarchia 
ndstră nu țîntesce a lua în posesiune Bosnia și 
Herțegovina, doresce din contră, ca acolo pentru 
esecutarea reformeloră cerute să fiă susținută 
puterea turcăscă, presupuindu că ea va fi în 
stare a asigura în modă durabilă liniștea și or
dinea în aceste țări; la casă însă când acăsta nu 
i-ar fi cu putință, noi nu putemă suferi pe ni
meni altulă, ci vomă trebui se ocupămu înșine 
aceste provincii." Resultatulă acestoru negociări 
fii, că Rusia s’a învoită la acesta eventuală ocu
pare. Numai după încheierea ei s’a împărtășită 
convențiunea și Germaniei.

Foia bismarkiană a voită să se constate, că 
ocupațiunea Bosniei și a Herțegovinei de cătră 
Austria nu este opera ei, ci că ea s’a făcută 
printr’o înțelegere îutre puterile interesate. Nu 
scimu ce scopă a urmărită ea cu acăstă destăi
nuire, dăr prin ea se constată că la 1877 Austria 
a cooperată cu Rusia în contra Turciei. Tăte 
declarările de mai înainte ale d-lui Tisza și ale 
pr°ssei unguresci, că ocupațiunea. nu a fostă în
treprinsă în contra Turciei se dovedescă acum 
ca mincinăse. De aceea Iranyi s’a putută cu 
totă drept.ulu provoca la nemulțumirea ce a fostă 
produs’o între Unguri politica de ocupațiune, care 
a adusă cu sine îmbunătățirea Turciei, din care 
causă condamnă politica lui Andrassy și Tisza.

Interesantă este și destăinuirea ce-o face a- 
cuni fostulă ambasadorii ală Franciei la Peters- 
bnrgu Leflo în diarnlă „Figaro." S’a susținută, 
că Germania la 1875 a voită să declare răsboiu 
Franciei și numai Rusia a împiedecată isbucnirea 
răsboiului. Generalulă Leflo spune acum, că a 
avută în privința acăsta convorbiri cu Țarulă și 
cu principele Gorciacov.

Ambasadorulă germană Radovitz — Țce 
Leflo — a întrebată la Petersbnrgu că ce ati
tudine va observa Rusia în casulă unui nou con- 
flictă cu Francia și a adausă; „Ce voiți să luați 
din Turcia?" Rusia însă a răspunsă că nu vo- 
iesce mai multă decâtă posede. Țarulă a ce
tită corespondența dintre Leflo și ministrulă de 
esterne francesă de atunci Decazes, care cerea 
ca Rusia să tragă sabia, dăcă pacea va fi ruptă. 
Gorciakov să fi disă: „A scăte sabia e multă, 
dăr vomă pută ajunge la scopă și fâr’ de acesta".

In fine spune Lefllo, că Bismark a disă la 
1874 cătră prințulă Orlov: „Nu, nu voimă răs
boiu cn Francia, dăr Francia î.șl reorganisăză 
prea curendă armata, de aceea voimă o garan
ția, o siguranță, voimă să ocnpămă Nancy-ulă".

Destăinuirile aceste dovedescă, că în sînulu 
diplomației se țese acum cu multă stăruință pânza 
unei nouă grupări a puteriloră europene. In pri
vința acăsta crisa ministerială din Francia jdcă 
ună rolă însemnată. Pănă astăcji încă nu se 
scie cum se va compune viitorulă ministeră francesă 
și decă va rămână în postă generalulă Boulanger. 
Mii de adrese din Francia însă au cerută preșe
dintelui Grăvy să nu scătâ din combinația, pe 
generalulă Boulanger.

Voci din pressă asupra conferenței nostre.
Săcuiesculă „Szekely Nemzet" se ocupă și 

elă de conferință, și sub titlulă „Pasiviști" scrie 
următdrele:

In linisce frumăsă și în aplause furtunăse general 
s’a împrăștiată conferința din Sibiiu S’au ridicată stri
gări de ,să trăiască* pentru președintele Bariță, pentru 
membrii comitetului și în sfârșită pentru toți Românii 
presenți și absenți, din punctă de vedere ală unităței 
naționale.

Conferința din Sibiiu așa-deră ,a succesă strălu
cită», A impusă cum se cuvine chiar Sașiloră, cari, cu 
privire la gustulă loră predilectă față cu statuia ma
ghiară, s’au despărțită de Românii conferențiari cu sim- 
țămentulă unei deosebite geloșii. Căci afară de cuprinsulă 
• sîmburosă» ală discursului de deschidere ală președin
telui, adunarea a avută și momente, cari au întrecută 
chiar și cele mai fantastice enunciațiunl ale ultraiști- 
loră sasi.

Punctele resoluțiunei nu suntă nouă; numai „vină 
vechiu în burdufă nou!" Ceea ce lăturile stătute ale con
ferinței din 1884 amestecă încâtva nou, este estinderea 
pasivităței și asupra Româniloră din Țâra ungurescă. 
Pentru părțile ardelene anume s’a esprimată passivitatea 
absolută, pentru cercurile ungurene pasivitatea relativă.

Asupra celorlalte puncte ale resoluțiunei de astă 
dată nu vremă să reflectămu. 0 ore care nebunie, ca să 
nu ijicemă jumătate smintelă, caracteriseză punctele, ală 
căroră nonsens pote fi întrecută numai prin reua loră 
intențiune. La limpulă său ne-amă rostită mai amănun
țită despre acesta. Acum nu le ținemă demne a risipi 
pentru ele cernăla și negrela de țipară.

Pentru acum vremă să facemă numai câteva ob
servări la passivitatea primită cu aplause pocnitâre de 
circă. Să ne adencimă în cugetare. Ce crimă așa mare 
a putută comite statulă maghiară în contra cetățeniloră 
români ai statului, îneâtă o conferință, care „vră să pre
tindă caracterulă generalităței, trebue să enunțe absti
nența dela participarea la vieța parlamentară ?

Ce este ore passivitatea? In casulă de jfață: refu- 
sarea și respingerea unuia din cele mai cardinale drep
turi, a dreptului de a alege deputațl la dietă; renun
țarea la ună dreptă, a cărui esercitare este o datorie; 
mărturisirea pe față că se abțină dela ună actă con
stituțională pe care, dăcă s’ar opri, ar trebui, să-lă re
clame orl-ce patriotă cinstită.

Der ei nu voescă parlamentă ungurescă. Nu .voeseă 
din molivulă, fiindcă n’au încredere în maioritatea esis- 
tentă a partidei. Și nici din acelă motivă refusă ei par
ticiparea la acesta actă cetățenescă constituțională, fiindă 
că nu suntă mulțăiniți cu guvernulă de acjl. Fisionomia 
unei diete se baseză doră pe calcull omenescl și acum ei 
încă nu sciu cu hotărîre, ce feiă de majoritate va eși 
din urne! Decă ei ’șl-ar basa atitudinea loră țpe aceste 
principii, atunci ară trebui să desfășure cu afâtă mai 
mare acțiune țcontra guvernului și majorității de a<JI. 
Decă ei ară fi atacați în interesele loră politice ori na
ționale și confesionale, atunci nici o putere pămentăscă 
nu i-ară pute reține dela o acțiune energică comună 
contra guvernului și maiorității de adl. Ei ară fi atunci 
cei dinteiu, cari ară desvolta in parlamentă o activitate 
în măsura mai mare pentru propriele loră interese. E 
sigură, că ei n’ară lăsa din drepturile loră.

Der lucrulă nu e așa. Ori câtă de multă se plângă 
de apăsarea naționalității loră, ori câtă de mare e stri- 
gătulu loră de durere din causa strivirei confesiunei, 
limbei, moravuriloră și instituțiuniloră loră: acesta e in 
cele mai multe cașuri numai curată flecăriă, forte ade
seori reul.ăciosă ațițare în josă. Ei nu au, nu potă avă 
aslfelă de obiecțiunl îndreptățite. Statulă maghiară con
sideră pe Slovaci, pe Germani, pe Jidovi, pe Sași, pe 
Valahi ca și pe Unguri de copii ai săi; elă nu face 
nici o deosebire intre ei din causa confesiunei seu na
ționalității. Asta o sciu bine ei înșiși. Dăr totuși trebue 
să esiste ună punctă comun de atingere, în care inteli
gența română cu agitatorii sași au ună rendez vous. Și 
acesta puncta -este gura contra [statului maghiarii. In 
acăstă privință Românii întrecă, pote, chiar pe domnii sasi.

Refusândă ei să intre în parlamentulă ungurescă, 
in corpulu legiuitoră, recunoscă totodată tăria conslitu- 
țiunei statului maghiară ce se’ntemeiază pe principii de- 
mocratfice. Neluândă ei parte la legislațiune, esprimă tot 
odată, că consliluțiunea ungurăseă le ofere deplină ga-
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ranțiă despre aceea, că ei și fără conlucrarea loră voră 
gusta neturburați și nescurtați și de aci înainte drepturile 
loră de cetățeni ai statului.

Pasivitatea este unii semnă tăcută ală necondițio
natei încrederi, ce o pună ei in constituțiunea sfalulu1 
maghiară. Credemă că conferința din Sibiiu in principiu 
n’a voită să ne voteze încredere; în faptă insă totuși a 
făcut’o. Căci decă n’ară pune nici o încredere, atunci 
n’ară fi esprimată din nou passivilatea cu atâtă de mare 
liniște.

Mișcarea electorală.
Cetimd în foile unguresc! :
In partea sudostieă a comitatului Sătmaru iși dau 

Românii silințe să pună candidați de „deputațl dietali na 
ționaliști" și anume: in Baia mare pășesce ca candidată 
preotulă gr. cat. Dr. Vasilie Lucaciu: in Crașeu preotulă 
gr. cat. Emilă Pelle-, în Mediașulu de Arieșă Dr. Gavrilă 
Lauranil.

(E de dorită ca d. Dr. Lucaciu să ne lămnrescă in 
privința acestora prelinse candidărl; ce’i și cum?—Red. 
• Gazetei".)

In comitatulă C'arașă-Severină, pășesce într’ună ceri ă 
candidatulă de adv. Babeșă, fiulă d-lui Vincențiu Babeșă; 
într’altă cercă economulă Popă, fiulă locuitorului din Je- 
beliu Vincențiu Popă.

(Aici amă găsi de cuviință ca d-lă V. Babeșă să 
ne dea deslușiri. — Red. .Gazetei").

In Lipova protopopule V. Ilamsea stăruesce pentru 
alegerea candidatului ungură guvernamentală.

(Să ftă adevărată acesta? Și decă adevărată este, 
celă îndemnă pe d. Ilamsea, oină independentă, să se facă 
sluga Unguriloră? — Red. „Gaz.-)

In Oradea mare figureză in comitetulă electorală gu
vernamentală maghiară losifă Romană, losifă Vulcană 
red. „Familiei", și vicarulă Beleșă.

(De d-lă Vulcană, care figureză de multă într’ună 
comitetă redacțională ungurescă, nu ne mai mirămă ; ne 
mirămă insă și nu ne vine a crede lucrulă acesta despre 
d. Ios. Romană și vicariulă Beleșă! Ceremu deslușiri! 
— Red. Gaz.)

In Ceica pășescă ca candidați guvernamentali și 
totodată ad’ersarl losifă Vulcană și profes. Alexandru 
Romană.

(Și pe târemulă guvernamentală voiescă să se com
bată literații și profesorii noștri? — Red. Gaz.)

In Radna, comit. Aradului, candideză 16nă Beleșă, 
celă care s’a lăpădală in „Nernzet" împreună cu tolă fa
milia sa de programulă națională română.

(Cu ce dreptă vorbesce d. fonă Beleșă în numele 
familiei sale? Noi scimă sigură, că suntă membrii de 
aprăpe ai familiei sale, cari nu impărlășescă nicidecum 
vederile sale scrintite politice! - Red. Gaz.)

Guvernamentalii unguri din Aradu au ofirită lui 
Max Falk, redactorulă iui , Bester Lloyd", din nou can
didatura. Cu aceslă ocasiune notarulă publică Bonciu 
i-a ținută ună discursă, in care dise că »ar comite Ara 
dulă o crimă, decă nu l’ar alege (pe Falk) deputată".

(Pentru ce să-lă alegă deputată? Pentru ca să pdtă 
insulta pe Români cu mai mare aplombă în „Pester 
Lloyd» ? In ce consistă .crima" de a nu alege pe d-lă 
Falk? — Red. Gaz.)

SOIRILE PILEI.
Piua de 3 (15) Maiu fii frumosă sărbătorită — 

precum ni se scrie — de tinerii români din Viena. T.- 
nerii, in numără de vre-o 30, s’au adunată in frumdsa 
comună Hutteldorf de lângl Viena, și aci au sărbăto
rită solemna 41 *n liniște și deplină seriositate. Studen- 
tulă medicinistă Aurelă C. Bopovieiu a salutată pe cei 
presențl prin o cuvântare festivă, in care se arătă în
semnătatea 4’lei de (15) Maiu S’a cântată după a- 
căsta „Deșteptă-te Române!" Studentulă de filosofiă G. 
Bogdană prin o scurtă dare de semă arată trecutulă po
porului nostru ardeleană. S’au cetită apoi cele 16 
puncte primite de adunarea din Blașiu la an. 1848, s’a 
cântată încă odată „Deșlăptă te Române" și la tine s’a 
decisă să se trimită din partea junimei române din Viena 
o cunună pe mormântulă lui Avramă lancu. După acăsta 
a urmată petrecerea.

—x—
„Demoeratulă" din Ploesc-I scrie : „Emigrarea Tran- 

silvăneniloră în țâra năstră continuă înlr'o proporția ne 
mai pomenită, venindă cu calea ferată dela Brașovă, in 
fie-care <Jl două trenuri aducă în câte 3 și 4 vagone 
bărbați, femei și copii, cari păiăsescă Transilvania din 
causa miseriei. Ei suntă Români, Unguri și Sași. Unii 
rămână pe aici, alții plâcă cu calea ferată spre Buzău, 
și alții spre Bucurescl.«

Partida poporală săsfscă a pusă candidați de de
putațl 1 dietă pe următorii domni: în cerculă electorală 
I ală Sibiiului Dr. Oscar de Meltzl, în cerculă II Hein- 
rich Kăstner (deputatulă de până acum), în cerculă Cris
tiană losifă Gull (deputatulă de până acum), în cerculă 
Cisnădiă Edmund Steinacker (deputatulă de pănă acum), 

in cerculă Nocrich Samuelă Dbrr (deputatulă de pănă 
acum), în orașulă Brașovă Adolt Zag (deputatulă de 
pănă acum), ală doilea candidată, în cerculă de afară, 
necunoscută; în cerculă Țera Bârsei de susă lohann 
Imrich (deputatulă de pănă acum), in cerculă Țera Bârsei 
de josă necunoscută candidatulă, in cerculă Mediașă ne
cunoscută candidatulă, in cerculă Sighișora Wilhelm 
Wenrich (deputatulă de pănă acum), in cercurile Bis
trița, Cincu mare, Agnita și Gohalmă necunoscuți can- 
didații.

—x—
Proprietarulă din Bilioră Emerică Sztaroveszky, 

care a murită in filele acestea in Oradea mare, a testată 
I6lă averea sa de 100,000 fl. pentru înființarea unui 
spitală de copii in acelă orașă. Singura soră a răpo
satului va folosi, câtă va fi in vieții, interesele capi
talului.

—x—
„Scâla și Familia", foiă pentru părinți și învăță

tori, ce apare de două ori pe lună in Brașovă, a tre 
cută dela 1 Aprilie 1887 sub redacțiunea d loră prole- 
sorl Ioan Popea și Andrei Bârseanu. Trei numeri au 
apărută pănă acum sub noua redacțiune și oricare a ce
tită acâstă foiă pedagogică, înainte și după 1 Aprilie, s’a 
putută convinge, că dela acestă dată din urmă valorea 
ei merge necontestabiiu crescând cu fie-care nou numără 
ce apare. Re când mai nainte se vorbea în foiă numai 
de cutare și cutare pedagogă vestită și se tratau pură 
și simplu lecțiunl de scâlă, cu prâ puține eseepțiuni, as 
tădl pe lângă acestea găsescă in ea părinții și învățătorii 
tractate interesante, învățături trumose, găsescă ună is 
voră de cunoscințe lolosilore pentru vieța de tote calele, 
in familiâ, in scolâ și in societate, află continue infor- 
mațiunl despre progresulă culturală ală Româniloră de 
pretutindenea, despre mișcarea nostră literară ș. a., cu- 
prinsulă celoră trei numeri apăruți sub noua redacțiune 
e: Nr. 1 dela 1 (13) Aprilie 1887: Cătră cetitori. Insem 
nătalea crescerei in familiă și influința ei asupra vieții 
poporeloră. Cum are se facă invățălorulă pe elevii din 
anulă 1 de scolâ cunosciiți cu noțiunea .proposițiunc". 
Invâțătonloră români (po ‘siăj. Bibliografiă Diverse. — 
Nr. 2 dela 15 (27) Aprilie: Ună bărbată vrednică (Epis- 
copulă I. Bopasu). Adresa Brașoveniloră cătră l’rea S. 
Sa Bâr. Episcopii lonă Bopasu. Întocmirea unei grădini 
de scâlă. Leețiune practică din fisicâ. O călătoria prin 
aeră dela Barisă la Norvegia. Odă Episcopului lonă Bo- 
pasu (poesia). Bibliografia. Diverse.— Nr. 3 dela 1 (13) 
Maiu: In aeră liberă! Copii încă se facă odată omeni 
mari. Din convorbirile unei mâine. Afacerile școlare in 
sinodală arhidiecesană din Sibiiu. Cântece de primaveră 
Bibliografia. Diverse. — Recomandâmă cu totdinadinsulă 
părințiloră și învățatoriloră acâstă foia pedagogică de va- 
I6re, care mai are și avantagiulă, că e forle.eltină: 3 II 
pe ană pentru Austro-Ungaria și 10 lei pe ană pentru 
România

D-lă Vasilie Morariu, fiiulă Metropolilului din Bu
covina Silvestru Morariu, și d-șora Olga de Stamati iși 
voră serba cununia la 28 Maiu (9 Iunie.)

—x—
Ni se scrie: In 17 Maiu n. ridicându-se nisce nori 

grei dinspre Șimlău și Nușlalău, adecă de cătră sudvestă. 
veniră in direcțiune nordostică vărsândă ântâiu grindină 
(ghiață, petră) curată, apoi o pldiă torențială preste lio- 
tarulă comunei Zalnocă. Grindina a fostă mare de mă
rimea ouăloră de porumbă, der au fostă fire și de mă
rimea unui orologiu de busunară. N’am informațiuni 
despre dauna ce au suferită alte comune, der locuitorii 
comunei Zilnocă au multă daună in holde, cari fiindă 
grase și sâcârile cu spieulă afară, parte au fostă culcate 
la pământă de tempestate, parte au lostă lovite de grin
dină și rupte. Desastrulă pentru acâstă comună este cu 
atâtă mai mare, cu câtă locuitorii suntă sârmanl și au 
de solvită multă restanță de dare, precum și spesele co 
massărei, carea acuma decurge. „AusoniaA

In săptămâna trecută s’au prenotată în suburbiulu 
Scheiu ală Brașovului, de cătră o comisiune militară, 
încvartirărl de trupe in casele locuitoriloră.

Comisiunea economică a comitatului Sibiiu a stabi
lită pe anulă curentă următorele premii pentru nimicirea 
animaleloră răpilâre: 4 fl. pentru ună puiu de ursă, 6 
fl. pentru ună ursă de celă puțină 1 ană, 8 fl. pentru 
o ursoică de celă puțină 1 ană, 2 fl. pentru ună puiu 
Je lupă (care încă suge), 3 fl pentru ună lupă care pâte 
fugi, 5 fl. pentru o lupdică, care pote fugi.

—x—
La 2 (14) Maiu, scrie „Epoca", s’a încheiată între 

guvernulă austro ungară și guvernulă roirână ună arangia- 
mentă, in basa căruia Austro Ungaria renunță a mai 
avea protegiafî în România eu începere dela 1 lanuariu 
1888. S’a și afișată la consulatulă austro-ungaru din 
Bucurescl ună avisă, prin care se aduce acâsla la cu- 
noscința aeeloră protegiați, și prin care suntă prevenițl, 

d’a se pune în măsură d’a dobândi o naționalitate îna
inte de termenulă indicată.

—x —
In filele acestea a încetată din vieță Dr. A. Vul- 

peană, deeanulă facultății de medicină din Barisă. Mortea 
sa e simțită cu atâtă mai multă durere, cu câtă Dr. 
Vulpeanu era socotită ca o celebritate medicală nu nu
mai în Franța, dâr și în tdtă Europa.

—x—
In ședința din Aprilie a comisiunai administrative 

a comitatului Iluniădora, inspeclorulă de dare a rapor
tată, că in urma releloră perspective financiare sumele 
avisate pănă acum pentru procurare de cărți și toi pe
riodice la bibliotecele școlare s’au stersă. Chiar și diur
nele pentru visitarea prescriseloră adunări invâțătoresel 
li s’au detrasă învâțătoriloră. Zidirea edificiului școlară 
ală statului promisă in Deva de asemenea s’a amânată, 
acestă scolă n’a primită nici măcară mijlâee de învâță- 
mentă gratis. In Siineria s’a sistată relutulă pentru 
invețătorea de lucru, s’a sistată și lef’a invâțătoi iloră de 
cântă din Orăștiă. In Hunedora lipsescă băncile șco
lare, pentru care ar fi necesară 50 II., der și aceștia 
s’au retușată. — Cum vedemă, seolele ungurescl pro
gresezi paralelă cu visteriă ungurescă, adecă dau îna
inte ca raculă.

—x—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industria și co- 

merță a concesă, ca in comuna Ocurișă, comitatulă Bi- 
lioru, sâ se țină în fiecare Marți târgă de săptămână.

—x—
D-șora Christeanu a depusă cu succesă esamenele 

pentru licență in sciințele fisico matematice la universi
tatea din Bucurescl.

—x—
Maialulu scolariloră români dela ambele scdle con

fesionale din Alba-Iulia se va țme in 14 (26) Maiu 1887, 
in berculă ,fraier» (pre timpă ploiosă la ,Sâre“). ln- 
ceputulă la 3 ore p. m. Brețulă intrărei de personă 
60 cr„ de famihă 1 fl. 50 cr. v. a. Venilulă curată 
este menită pentru biblioteca școlară. Comitetulă aran- 
jatoră. Supra solvirile se voră chita pre cale diaristică.

La facultatea de litere din Bucurescl.
Cetiniu în „Românulu11 de Sâmbătă:
Dumineca trecută, d. Șăinenu, licențiată în litere 

și’n filosofiă, autorulă folositoreloră și eruditetoră lucrări 
intitulate Elemente Turcești în limba română și Ielele 
(studii de mitologii comparativă), și-a susținută înaintea 
juriului facultății de litere din Bucurescl tesa pentru ob- 
tențiunea gradului de licențiată.

Subiectulă alesă de candidată este intitulată încer
care asupra semasiologiei române. Modulă de a fi stu
diată, pricepută și îmbogățită cu cercetări proprie și sci- 
ențilice subiectulă tesei sale a atrasă eminentului tânâră 
laudele facultăței. Tesa sa e ună evenimentă in tăcuta 
nostră facultate de litere ; ea este fără indoialâ cea mai 
originală din puținele câte s’au susținută pănâ acum.

.Iuriulă, presidală de d. B. B. Hașdâu și compusă 
din d nii Francudi, Maioreseu, Frollo și Quinlescu, a re
cunoscută meritele lucrării in cesliunile puse recipien- 
darului.

La finele ședinței, intrândă pentru a anunța d-lui 
Lazăr Șăineanu holărirea juriului, președintele, d. B. B. 
Hașdâu a rostită următorele cuvinte:

„Domnule Șăinene! Neinuritorulu milropolită Do- 
softeiu dice într’ună locă din Viețele sânțiloră: în cechipă 
bogătașii dorescă se aibă cuconi pe urmă la avuția loră, 
așa și filosofii la dăscălia loră dorescă si lase ucenici 
pe urmă.

„Ca istorică, ca filologă, ca limbistă, lasă și eu trei 
ucenici, de cari am lot dreptulă de a fi mândru: unulă 
d. Tocilescu, este astăcjl colegă ală meu, și ași dori ca 
și cei lalți doi, d. Bianu și d-ta, sâ-ml fiți de aseme
nea colegi cu o 4' mai curendă.

„In cursă de ani îndelungați, douâ scoli d'ametral- 
inente opuse, de o potrivă tendenț.âse, der fiăcare în- 
tr’o altă direcțiune, pretindeau a studia naționalitatea 
română. Una era mișcată de ună patriotisme râu înțe- 
lesă, care o făcea sâ vadă pretutindeni numai acuila ro
mană; cealaltă se sbuciuma a inegri nemulă românescă 
pe tote terimurile, scâlciindă originele năstre, caracterulă 
nostru, trecutulă și nisuințele.

Din cele douâ scoli, cea prelinsă patriotică era mai 
bună, căci celă puțină ea pleca dela inimă; pe când 
cealaltă era minată de patime seu — ceea ce este și 
mai râu —■ de nisce interese clandestine.

„Der ambele au începută sâ dispară, dândă locă 
unei scoli curată sciințifice, care urmăresee adevârulă și 
numai adevâru ă.

• Cercetările d-tale de pănă acum, și mai alesă ul
tima lucrare, asigură ună ageră luptătorii în sînu! aces
tei nouâ direcțiuni. Felicitându-te, îmi pare bine de a-țl 
vesti că Facultatea te-a admisă cu tâte bilele albe.

La rendulă nostru, telicitămă și noi pe noulu li
cențiată și-i urămă aceeași ardore și același succesă la 
muncă și de aci înainte ca și în trecută.

Asupra Semasiologiei vomă reveni la timpă. Amă 
voită de rendulă acesta a semnala susținerea tesei și a
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ne bucura împreună cu toți iubitorii studieloră înalte de 
faptulă, că Facultatea de litere din Bucuresci dă din 
cănd in când, deși rarissim, semne de bună și scinți- 
fică vieță.

Esposiținnea de antichități din Viena.
La esposiținnea de antichități, Metropolia Bucovinei

— scrie ună corespondentă din Viena diacului , Galații®
— a espusă în luna trecută 41 obiecte, între cari acelea 
cari au provocată admirațiunea visilatorilord prin ve
chimea și măestriă lord simtă urmălorele:

O cădelniță de argintă aurită în greutate de 4 
kgr. din mănăstirea Butna, dăruită de.Șlefană celă Mare 
la 1470. Ună aeră lungă de patru metri, și lată de doi 
și jumătate totă din Putna, cusută cu liră de aură și 
de argintă, dăruită de Bogdană, tiulă Ini Ștefană celă 
Mare la 1490. Ună acoperememă de moi mentă repre- 
sentândă pe Maria, a dona sotiă a lui Ștefană celă Mare, 
cu dala 1477. O cruce de lemnă sculptată cu multă 
măestriă și ferecată cu argintă, dăruită de lonă l’ăreă- 
labu de Orheiu l.i 1566 din mănăstirea Dragomirea. 0 
perdea peniiu ușile Împărătesei, represenlândă adormirea 
Maicei Domnului, lungă de trei și jum. și lată de doi 
metri cusută eu aură și cu argintă, dăruită de Bogdană 
tiulă lui Ștefană celă Mare la 1510 din mănăstirea 
Putna. O evangheliă cu foile de pergamcntă, în slavona, 
cu scorțele de argintă poleite, dată de Ștefană celă Mare 
fără dată. Altă aeră de mărimea celui de mai susă cu
sută in aură și argintă dăruită de Ieremia Movilă la 
1606 din mănăstirea Sucevița.

Străinii nu se puteau sătura privindu măestriă cu 
care Moldovenii din timpurile acelea sciau să infrumse 
țeze obiectele sfinte

s’a dovedită insă că nu e altceva derâtă ouăle unui in
sectă micuță de colâre galbină.

*

Făcendă o escursiune în partea sudostică a comi
tatului Zemplină in Ungaria, am vădutd orașele înveci
nate: Tocaiu, Tarczal, Mâd, Tolcsva, Tâllya, Liszka, Er- 
dobenye, Sârospatak, Ujhely, de */3 oră unulă de alfulă 
depărtate, fără de sale împrejură, fără proletariatul^ a- 
tâtă de necesară la hierulă câmpului, aceste orașe suntă 
în stare infloritore, poporală se îmbracă .și se nul reșce 
bine, își învinge dările, c’ună cuvântă este: îndestulită 
cu sârtea, —■ și decă vomă urmări cu atențiune firuld 
economiei după care trăesce modulă cum economiseză, 
ne convingemă că celă mai esențială contingență ală 
bunăstărei loră provine din cultura viiloră.

Agricultura de aici se ocupă cu semănatulă grâu
lui, secărei, ordului, ovăsnlui, cartofiloră și meiului, âr 
păpușoiu (cucuruză) câtă mai puțină, er grosulă econo
miei se razimă pe vinicullură, productele cereale fluctu 
eză adeseori in preță, vinulă însă loldâuna își ține 
prețulă.

Ce se atinge de vină observeză următârele : că ca
litatea vinului depinde dela momentele urmălore : 1. Si- 
luațiunea pământului cătră medă-(ji, cătră sore. 2. So- 
iulă pământului de sub viiă, 3. Soiulă viței. 4. Lucrarea, 
cultivarea viței.

Viile de aici se află tote pe dealuri, pe câste în 
fața sorelui de mâdădi, cu puțină variațiune. însă și 
acestă puțină declinare cătră apusă ori răsărită produce 
in calitatea vinului o deosebire f'ârte mare.

Câte dealuri și coste mai suntă prin sermana nos- 
tră patriă, Ardealuiă, acomodată spre prăsirea viței de 
viă, incepândă dela Lăpușulă ungurescă cătră Deșiu, 
Betleanu, Bistrița, Reghină, Câmpia totă, Selagiu, Chioră, 
comit. Turda, Blașiu, Mediașiu, cătră Deva, și spre Bă- 
nală. — unde pe acele dealuri, pentru cari sermanulă 
țărână română plătesce numai înzadară darea, căci ni
mica nu producă, viia ar prii de minune? —

Der se revină eră la Tocaiu, cu vinulă ca din raiu.
Dealurile pe aici ca și pe alte locuri constau din 

calcitU, petră vărâsă, silicitii, petră cremenosă, precum și 
din alte petri și tracliyte, pămentulă din viiă este argi- 
losă în deosebite colori, ter.toriulă vinului dela Tocaiu 
până la S. A. Ujhely se numesce „Heyyallya', cele mai 
multe vii se aplecă cătră răsărită amedi, er vinulă mai 
excelentă se face totdeuna în covata (albia) ce se în
clină spre amedi. Ținutulu Hegyallya e scutită de ven- 
tulă nordică prin păduri și munții Carpați, de cătră ră 
sărită se întinde șesulă celă largă brăsdată de apele 
Fisa și Bodrogulă, pe unde adeseori bate vântulă cu săp
tămânile, der chiar acestă venlu e princiosă viiloră, scu- 
tmdu-le de geru și vera după ploi calde de opărâlă — 
pe aici: obiilg. — Acâsta opărâlă se observă adeseori și 
la cereale, incâtă după ploi calde fără ventă arșița so
relui deodată doboră vegelațiunea, holdele și alte săme- 
nături în 1—2 dile se nimicescă.

*

Soiulu viței contribue la bunătatea vinului într’a- 
tâlă, incâtă unele soiuri aducă râde multe, der apătose, 
er altele mai puține și mai nobile, și chiar acesta e puăc- 
lulă cardinală pentru care proprietarulă mai cu putere 
primesce pentru vinulă său mai bună preță ca ctlă mai 
săracă; celă dintâiu prăsesce soiuri mai nobile, cela din 
urmă din contră ochesee mai multă la cantitate decât 
la calitate, sporesce soiuri cari aducă struguri mulți, câtă 
de grași, der apăto.și.

Bănă acum 20—30 soiuri de vițe suntă cunoscute 
și cultivate in „Hegyaliya" er cultura e preste totă una 
și aceeași. Soiurile suntă: 1. Furmintă, 2. Rislingd, 3. 
Muscatelă. 4. Goherri, 5. Isabeila, 6, Balafantă, 7. Bă- 
trînjelă, 8. Teiosu, 9. Burcină negru, 10. Dinca, 11. Sir
miu verde, 12. Bacatoră. 13. lardană, 14. Țița caprei, 
15. Coda oii, 16 Burduhosu. ș. a. totă soiulă axe și 
varietăți, colorea vinului preste totă e galbenă închisă 
pănă la suriă, mai escelentă se produce la Tocaiu ca 
ținutulă celă mai sudică din »Hegyallya“. Dealulă To
caiului e ună vulcană stinsă, de câteva mii metri înaltă, 
plantată de tote laturile cu viiă, alocurea așa petrosă 
și piecjișă, incâtă cu prafă de pușcă se sparge stânca 
ca să se pâtă planta viia.

Insă nu atâta vinulă, câtă bobele uscate polențeză 
prețulă vieloră, în anii priincioșî, decă în Augustă și 
Septemvre domnesce căldura de lipsă, atunci jumătate 
bobele se răscocă, se uscă, și culegendu-se separată se 
vândă seu ca rosine, seu se șlorce din ele esența — 
Ausbruch — din care o bute costă 2—300 fl. Aceste 
bâbe storcendu-se în vină se produce vinulă disă szo
morodni și maslașu. Brețulă vinului se caleuleză după 
vasă, pe aici vasele — buțile — suntă cam de-o mă 
rime — de regulă 120—130 litre și se vinde Iotă în 
vase nouă, prețulă unui butoiu de vină mai fină este la 
SârospatakjlO—80, mai otdinară 20—30 fl. la omeni 
mai sermani se capătă cu 10—15 fl.

De regulă vinulă se trage de pe drojdii in lunile 
de ârnă, vinulă se mănuesce curată. Caracteristiculă vi

Vinulft de Tocaiu.
Mei frate vino ’n raiu 
De țl-ai ui'îtâ alu t6u traiu, 
Că curge vinul0 prin raiu 
Ca și celu dela Tocaiu.

(Cu atee ii rechin popularii).

Multe ramuri de economia și industria s’au reco
mandată poporului nostru spre îmbunătățirea sorții amă- 
rite, der că prin o vinicullură rațională — acolo unde 
se pote —• s’ar da unu impulsă gigantică slărei amorțite 
în care se află adi poporulu țărână românescd, încă nu 
am cetită.

Patria viței de vilă e Taurus, Caucasulă și Ara- 
ralulă. De acolo s’a adusă vița mai întâiu prin împe- 
ratulă Romaniloră Prob is in anulă 281 d. Ch. și s’a 
sădită la comanda acestui împâratd de soldați în Sirmiu. 
Colonii lui Trajană din Dacia nu au avută scire despre 
viță, er mai târdiu, sub iobăgia îndelungată, nu s’au în
deletnicită cu ea, căci pămentuld nefiindă ală iobagiului, 
proprietarul^ după placă lua dela iobagiu pământurile 
Așa poporului română nu i se pote imputa negligența 
viniculturei. Adi insă relațiumle suntă puțină mai favo
rabile.

A mână cu opuld: „Antonii Szirmay, Nolitia topo
grafica polit. comilatus zempleniensis 1803« mă voiu în 
cerca a schița câte ceva din isloriculd vinului de Tocaiu.

Planlațiunea viței s’a făcută cum am cjisâ prin îm- 
păratuld Probă în Sirmiu. De aci s’a lățită și la Panoni, 
căci la descălecarea Ungurilord la Szerencs lângă dealulă 
Tarczal (dealulă Tocaiului) fecerunt magnum dldomas,— 
viile deră erau deja cultivate, deră cu devastațiunea Ta- 
tariloră in 1241, 3 ani fiindă părăsite, regele Bela IV 
aduse și aședă colonii italice în opidulă Patak, Olasz, 
Liszka, Olaszi, astfelă viile s’au restaurată de nou și vițele 
s’au înlocuită cu vițe de Italia.

Vinulă de Tocaiu șî-a câștigată mai târdiu renu- 
mele, când pe la anulă 1560 vierii au începută cu să- 
patulă de 3 ori, și cu culesulă de tomnă mai târcjiu, 
așteptândă până ce bobele mai nobile s’au uscată, stor- 
cendă din ele esența — Ausbruch, — er cu drojdiile au 
întărită mustuiă de vină măszlâs și szomorodni.

Szirmay amintesce ca tradițiune despre viile de 
Tocaiu, — ca afari figureză și celă de Mâd, Tâllya, 
Tolcsva, Liszka, Patak, — cumcă la conciliulă tridenlină 
in 1562 fiindă episcopulă de Cinci biserici, Georgiu Bras 
kovics, la mâsa papală pe lângă alte vinuri, 600 soiuri 
de Italia, episcopulă a îmbiată Papei ală sân de Tâllya, 
et unde? întreba Papa, — ex Tâllya! răspunse epis
copală, er Papa încântată de calitatea vinului replică: 
„Summum pontificem talia vina decent .

Szirmay amintesce între soiurile viței italice urmă 
torele : iurmintu = forro minhio, — formiani pocula coles 
(Horațiu). Romonya = romana se numesce și acji, Goheru 
e vilă de Malvasia, Madârkâs e furmintă măruntă, Mus- 
catelă viță asiatică, frunda teiului — hârsfaleveiu, Bala- 
fantu, aceste soiuri dau bâbe uscate roșiue — malazsa.

Szirmay mai amintesce despre aurulă vegetală, ce 
s’ar desvolta pe vițele și strugurii dela Tocaiu, care în 
seclulă trecută atâta svonă a produsă la literații de atunci/ 

nului de pe aici este o amărelă plăcută, care ilă distinge 
de altele. Durere de capă nu causâză, însă pentru folo
sire cu ape minerale nu e prea acomodată.

Esportul se face mai alesă în străinătate, dela Tocaiu 
se transpârtă în Francia pentru a face din elă Cham- 
paniă și în Germania. Cumpărătorii suntă mai ales Evreii 
cari se terguescă cu săptămânile și cumpără mai alesă 
en gros, apoi trecă in comitatele de susă, la Cașovia, 
Eperjes ș. a. Taxa de transportă cu trenulă de ună 
butoiu pănă la Maramureșă este 1 fl. — Am amintită 
că vinulă se mănuesce pe aici curată, cu tote aceste 
decă l’ai arvunită — sigileză-lă 1

Să nu retacă ală doilea factoră însemnată cu pri
vire la bunătatea vinului de pe aici — și acela e o 
pivniță bună (celariu) erna caldă și vâra rece. Pivnițele 
pe aici suntă tâte in dâlă sâu în țărmure săpate, suntă 
uscate, afunde de 5—10 orgii, în pivniță alte obiecte 
afară de vină nu se păstrâză Cine dâră se cugetă a 
planta viiă, să-și facă preliminariu și de-o pivniță aco
modată. (Finea va urma).

Apela.
Din prima și pănă la finea lui Iulie n. c. se va 

deschide la scâla confesională gr. catolică din Mureșă 
Ludoșă cursă de industria de casă, în care se va pro
pune:

1. Impletitulă de coșercuțe elegante, din nuele gi- 
luite de răchită și cuptușite cu cașmiră de diferite co
lori. 2. Impletitulă de coșerci de mână de ârbă ma
rină și ornate cu trestia sclipieiâsă, în diferite colori și 
mărimi, forte elegante. 3. Auritulă rameloră de icâne și 
oglindi provădute cu cirade și imagini.

Afară de aceste: impletitulă din speteză ală cor- 
feloră, tapeteloru. rogojineloră de pată ele etc.

Onorații domni colegi, cari se intereseză de pro
gresarea copidoră și în industria de casă, suntă rugați 
cu totă stima, ca pănă la terminulă de mai susă să 
binevoiescă a trimite la subscrisulă 3 fl. v. a. pentru 
procurarea niaterialeloră necesare.

Instrucțiunea va fi gratuită. Pentru costă, cvartiră 
și spălată se va îngriji subscrisulă pe câtă se va putâ 
cu prețuri moderate.

Mureș» Ludoșiu, 20 Maiu 1887 st. n.
Teodoră Fekete Negruțu. 

învățătoră.

Mulțămită publică.*)
Cu ocasiunea representațiunei teatrale împreunată 

cu jocă, ce s’a arangială aici la 8 (29) Ianuarie a. c. în 
folosulu școlei nostre confesionale, au binevoită a supra- 
solvi următorii d-ni: Alexandru Belle, protopreore în 
Brand, 1 fl. 80 cr.; George Popă Grideanu, magistru 
poștală in Comana infer., 80 cr.; George Babeșiu, vice- 
notară în Poiana-raărului 40 cr., Georgiu Radu, cassară, 
40 cruceri.

Fără a lua parte la petrecere au binevoită prin 
contribuirile lord a ne da dovedi despre bună-voința ce o 
față cu causa nâstră școlară: din Zărnesci d-nii: Nicolau 
Garoiu, adv.. care ni-a trimisă 1 fl.; lână Danu. v.- 
protopopd 60 cr.; lână Străvoiu, învățătord, 1 fl ; Ge
orgiu Broca, învățătord în Răsnovd, 1 fl. 20 cr.; An- 
dreiu Ilerberth, conducătoră de fabrică, 1 fl, 20 cr.

Intregd venitulă petrecerei a fostă 40 fl., din cari 
subtragendu-se speseie de 32 fl. 73 cr., rămâne venită 
curată 7 fl. 27 cr. v. a., cari s’au și predată eforiei șco
lare din locd.

Subscrisulă îmi aflu o plăcută dalorință a aduce 
prin acesta mulțămita mea sinceră, atâlă on. partici- 
panțl, cari ne-au înveselită prin presența d-lord, câtă și 
luluroră marinimoșiloră contribuenți, cari au binevoită a 
îmbrățișa causa nostră. Recomandându ne în fine și pe 
viitord atențiunei acestoră marinimoșl d-nl, am onâre a 
mă subscrie.

In numele comitetului arangiatoră,
Nicolau V. Popă, 

învățătoră.

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

TIMIȘORA, 23 Maiu. — Pe întregii teri
toriile coniitatelorii Timișora și Torontală sunttl 
inundări în urma continueloru ploi torențiale. 
Multe mii de jugăre stau sub apă, stăvilarele 
Timișului și Begei au fosta rupte în multe lo
curi. Locuitorii din mai multe localități s’au 
mutată în alte părți. Puterea publică de lucru 
e pusă în mișcare și lucrâză di și ndpte.

BUCURESCI, 23 Maiu. ’ — Eri 22 (10) 
Maiu din incidentulă aniversărei încoronărei s’a 
oficiată cu solemnitate unu Te Deum, apoi au 
fostă trecute trupele în revistă, cu care ocasiune 
Maiestățile Loră au fostă entusiastică aclamate.

Intâidietă din causa lipsei de spață. — Red.

2KQT' A'umere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cump&ra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră: lacobă Mureșiann. 
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 104 GAZETA TRANSILVANIEI 188 7.

Uuxanlâ la bur»s <lo Vieas itiirsK <le Itu< iiresci.
din 21 Maiu

Reută de aura 5°/0 . . . 101 90 
Renti de liArtiă . 87.95
ImprumutulO c&ilord (orale 

ungare.......................... 150.75
Amortisarea datoriei căi-

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostti ung.
(3-a emisiune) .... 127 — 

Amortisarea datoriei căi
lor Ci ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . . 115 50 

Bonuri rurale ungare . . 10450 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................ 104 75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

st. ti. 1387. ț

Boruri croato-sUvuue . . 104.70 ' 
Despigubne p. dijma de 

viuU ung........................ 100.—
împrumutata cu premiu 

ung.................................. 120.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 50 
Renta de hărtiă austriacA 81 10 
Renta de arg. austr. . . 82 25
Renta de aură austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile bincel austro-

ungare ........................ 880 —
Act. băncel de credita ung. 284 75 
Act. băncel de credita austr.281.30 
Argiutula —. — Galbiul

împăritescl ..... 5 98
Napoleon-d'orI .... 10.0^ 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 37 
Londra 10 Livrea sterlinge 127.10

Cota oficială <tela 8 Maiu st. v. 1887.

veivi.

Banca națională a României 500 Lei------

Renta română i5"n). 92 —
Renta rom. atnorl. (5°/0) 94—

> convert. (6°/0) 86—
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 31—
Credit tone, rural (7°/0) . . 1051/,

• >> )> (5°/o) • 89-
> » urban i7°/0) . 1021/*
• , (6»/0< . 95—
» • (5°/0) ■ 86—

Aură contra bilete de bancă . . 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.02

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« » » Națională —

92>/,
95—
88 LS
36 —

106—
89>/a 

103—
96—
86>/2

15.75
2.03

Cursuio pieței Brașovu
.tlL 23 Maiu st. n. tbb7.

Banenoii- român<''’<d . Cur. 1. 8.68 I <-1 e. t 70

Argint româneai . . • 8.60 • 8 65

Napoleon-d’or) . . . . . • 1001 . 10 07

Lire turcescl................. . « 11.35 » 11.40

Imperiali..................... . » 10.35 . 10.40

Galbeni.......................... . » 591 » 5.95

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

n n 5°/o . , 98.- » 99.—

Ruble RusescI .... . • 111.— . 112.—

Discontulă . . . » 7—10°/» pe ană.

ABONAMENTE
la

„gazeta transilvaniei11 
se potO face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorti 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămti a ni se trimite esacta arăt.ându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni...........................................3 11. —
„ șdse luni...........................................6 fl. —
„ unu anu.........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni....................................10 franci
„ ș£se luni...............................................20 ,,
„ unu anii .........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.1

TARIFA
anunturiloru si iiisertiimiloru.

■) 11’

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

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori..................................... io°|0

H H » 5— 8 „ ...................................... 15°|o

h n n 9-11 „ ..................................... 20°|o

H » h 12—15 „ ..................................... 30°;o

v n n 16—20 „ ..................................... 40°|o

Dela 20 de repețiri în sustl ..................................... 5o°;0

Pentru anuncinii ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susti.

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

pe linia I®redealtt-I6ii<iapesla și pe linia Teiaișii-Ara«fîi-Bii<iapestta a calei ferate orientale de statti reg. ung.

Budapesta—Predeal»» TeieiNft- 1 i.osdfi-BwUaj’esta Budapesta- Lradft-Teiușft

Bucurescl

Predealâ (
(

Trenă 
de , 

peraOoe

Tren Trenă Trenă 
accelerat omnibus onmibufi

I

7.30
1.14

Trenă | Tren 
de pers, accelerat

Trenă I Trenă Trenă 
omulbntJ de omuibufl 

| peranne

I

Trenă
I oînnibus

Tre .0
onin.bua

TimișO

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalve 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Cops» mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltl 
Teinșft 
Aiudfi 
VințulO de 
Uiora 
Cucerdea 
Bhirisă 
Apahida

ClBț!» 
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
AghirițO 
Stana
Huiedind 
Ciucia 
Bocii 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
F ogyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

l
(

7.47
8 24
8 51
9 14
9.51 
ti 03 
ti 29
11.26
12 00
12.29
12 44
! .05
1.34
1.46
2 09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.55
o.10
5.3i

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare ( 
(

1

2.;t

Viena
Budapesta
Szo'.nok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedm
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nedeșdu

Clttșiu

Apahida 
lihiriș 

Cucerdea

P. Ladâny 
Siolnok 
Buda-peata

Viena >

Nota:
8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36
9.0
9.321

10.11
10.51
12 16
12.50
1.21
2.02
3 06
3.38
3.54
l.Objl
4.50
7.2tJl|

Uiora 
Vințulfl de 
Aiudă 
Teiuță 
JrAciuueta 
Rlușfl 
viicAsasa 
'japșa alt 
Mediașă 
^isabetopolo 
-iglșdra 
tașfaleu 

Momorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

firașova

Timișă

BUSt

Predealfi

Bucurescl

Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grdse.

2 —7.40

(

f 
A

( 
(

(
i

3.10
11 05 3.58 7 38
2 02 5.28 5 40
t - 6.58 9 14

— 9.24
_ — 9 41
_ 7.33 IU 19
_ 8.04 11.38
_ — 12.18
, ■ — 12.54
_ 8.58 1.57
_ 9.28 3.11
_ — 3.40
,_ — 4.15

— 4.36
— 4.58

— 10.28 5.26
1 1,1.0 _ —
H19 _ —
12 30 — —

1.01 __ —
1 06 _ —
1 13 _ —
1.20 _ —
1 41 — —
2.1 0 __ —
2 3" _ —

*2 48 _ —
3.20 _ —
3 36 _ —
4.00 - —
4.35 - - —
5 12 — —
5.37 — —
7.01’. — —
7.43 — —
8.11 — —
8.41 —
9.21 —
__ _ 1.55
— — 2.53

3.28
9.35

1; 20
9.34

11.26
1.31
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55 

—Ău7
6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

b

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28

“6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Teiușft
Alba lulia
VințulO de 
Șibotfl
Orășiia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicîca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă 
Gvorok
Glogovață 
Arad ti
Sîoliiok

josă

t

11.24
11.39
12 30
12.52

1.01
2.03
2 52
3.23
3.55
4.08
4 25
5 30
5.56
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Budapesta
Viena

Ara <■'ft-Tf

5.00

Trenă
cmrdb’.tH

Trenă do 
ponâne

Trenu
mixt

Ae"»A?s
Aradulă nou 
N&neth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczitalva 
'Tfrasișâra

5.48 6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9 08

O.19
6.44
7.16
7.47

9.02

Tisnișâra-Aradlft

Trenă de 
pereâne

Trenă de 
perene

Trenă 
omnibnd

6.25Tinaișâra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nămeth-Sâgh 
Aradul ă nou
Aradft

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Trenă de 
peraâno

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

6.05

Trenă de 
peraăne

Trenă 
dc perene

Trenă 
omnibw

Viena 11.10 12 10 —
>t:a<lapestti 8.20 905 —

Si Inok 11.20 12.41 ---
4.10 5.45 —
430 6.— 7.04

Glogovațfi 4.43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Pauliș . 5.19 6.51 8 17
Radna-1 ipova 5 41 7.10 8 36
Conopă 619 7.37 -Berzova 6 28 7 55 _  II
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 —
Ilia 8 55 9. 8 —
Branicîca 9 19 10.17 —
Deva 9 51 10 42 - -
Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotfl 11.43 12.— —

| VințulO de josă 12 18 12.29
Alba-bilia 12 36 12.46 —

1 TclutșO . 1 29 1.41 —

Hfwaorîa (Piski) JPetroșenS

Trenă de Trenă Trenft
persâne omnlbui mixt

11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 4 16
Put 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — 6 40
Petroșe»iM 3.37 — 7.12

Fetroșenl—Ninteria (Piski)

Trenă 
de pera.

Trenă 
otnnlbua

Trenă 
mixt

Petroșeni 10 07 _ 6.10
Banița 10 48 — 6.53 

7 37Crivadia 11.25 —
Pui 12.05 — 8.20
Hațegtt 12 42 — 9 01
Streiu 1.22 — 9.52
Binteria 1.53 — 10.31


