
GAZETA TRANSILVANIEI.
REDACȚirKFA ȘI ADMININTKAȚ1IÎN EA: 

BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE IN FIECARE DI.

ie un fi an fi 12 fior., pe șăse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
RheirbIb țl strAinfttRtei

Pe anfi 40 fr., pe șfise luni 20 fr.. pe trei luni 10 lianei.

ANULU L.

Să PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUKTIUBILE:
O serii garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlaori nsfranoita nti aa prlmeaou. — ainuaorlple nu aa ratrimltw.

NR 105 Mercur i, 13 (25) Maiu. 1887.

Brașovu, 12 Maiu 1887.
In timpii ce ne sbueiumămti pentru îmbu

nătățirea soitei poporului nostru, luptândii-iie dil- 
nică cu dușmanii Ini neîmpăcați, .și cu slăbiciunile, 
prejudețele și ignoranța celoru din sinul ti nostru, 
cari ni suntu numai o pedecă în ajungerea sco- 
purilorti nostre, mai vine și urgia elementeloru 
deslănțuite ale n, turei nimicindu cu o singură 
lovitură rbdele miincei celei grele a bietului po- 
poru românii și aducendu la sapă de lemnu co
mune și ținuturi întregi.

In scurtulu timpii ce ne desparte de înce- 
putulii lunei acesteia, toculâ și apa au distrusă 
aprdpe cu desăvârșire mai multe comune române 
din comitatele Făgărașii, Alba-inferidră și lluniă- 
dora. Bieții țărani au remasit fără case, fără îm
brăcăminte, fără nutrimente, și în părțile inun
date în dilele acestea, nenorociții locuitori 'și-au 
perdutu și singura speranță ce le mai rămăsese 
în rddele câmpurilorii lorii.

Le este cunoscută cetitoriloru noștri din 
apelulii ce l’amu publicată acum trei săptămâni, 
că comuna Galați de lângă Oltu în comitatulă 
Făgărașului a cădutu mai tdt.â pradă flacăriloră, 
așa că aprdpe 600 suflete, toți Români, au ră
mașii sub cernii! liberă, lipsiți de t.6te cele tre- 
buincidse. Câteva d>le după aceea a arsă comuna 
Ciuyudulă mureșianu situată lângă Alba-Iulia, 
locuită esclusivfi numai de plugari români, ră- 
mânendă nedistruse numai șepte case în totă 
sătulă. De asemenea a suferită perderi însemnate 
din eausa incendiului Toplița română din nordulă 
Secuimei, Mărgăulu de lângă Iluedină, nude au 
arsă 90 de case cu t.6te clădirile economice.

N’a fostă destulă cu atâta, ci a mai tre
buită să cadă și alte nenorociri peste capetele 
biețiloră dmeni, cari locuiescă pe lângă Mureșă 
și Ampoi. In urma ploiloră torențiale s’au re
vărsată Mureșulu și Ampoiulu cu o vehemență 
ne mai pomenită, înecândă satele din apropiere, 
surpândă casele omeniloră și nimicindă sămână- 
năturile pe mii de jugăre.

După ună raportă ce ne vine din Grura- 
sadu, comitatnlă Huniăddrei, furia apei a causată 
stricăciuni îngrozitore. Comuuele mari românesci 
Strdea, Dobra și Ilia-mureșiană simtă sub apă, 
nimeni nu se pote apropia de ele și nu se scie 
ce s’a întâmplată cu ele. Dâr acesta este numai 
o parte a ținutului inundată și așteptămu în fiece 
momentă raporturi infionitore și din alte părți.

Vechia cetate Alba-Iulia este, după scirile 
ce le-amă primită, mai de totă inundată. Subur- 
biele tdte, locuite mai numai de Români, și o 
parte chiar a centrului orașului stau sub apă și 
comnnicațiunea se face cu luntrile. Mulțime de 
case s’au surpată și pagubele causate biețiloră 
dmeni simtă enorme.

Nu mai încape îndoială, că și multele co
mune vecine, situate la țărmii Ampoiului și tdte 
românesci, voră fi suferită în mare măsură și 
sărmanii nenorociți în desperarea loră nu voră 
fi mai seiindă unde să’și aștârnă capulu și la 
cine să câră ajutoră pentru ei și pentru copilașii 
loră goi și flămânzi-

Când ceteamă astă eruă despre nenoroci
rile pricinuite de cutremurele de pământii în 
Francia sudică și în Italia, mulțămeamă lui 
Dumne4eu că noi p’aici, între Carpați. suntemu 
scutiți de asemenea îngrozitdre catastrofe. Dâr 
âtă că asupra nostră puterile furidse ale naturei 
au adusă alte catastrofe totă așa de înfricoșate.

Par’ că cruda sdrte, acum când paharulu 
suferințeloră neamului nostru e plinii pană la 
gură, a voită se ne mai pună și la acâstă grea 
încercare, ca să se vâtjâ dâca suntemu viednici 
să ajungemă odată cu toții la o stare fericita 
și mulțămită, dâcă, cu alte cuvinte, scimă să ne 
ajutămă unii pn alții, scimă să ne împlinimă 
unii față cu alții datoria de frați? Căci numai 

lucrândă astfelă, fiindu ună trupă și unu su- 
tletă în timpuri bune ca și rele, la câștigă ca și 
la pagubă, la bucuria ca și la durere, ne voind 
tace demni de o sorte mai bună.

Mai trebue ore să spunemă care e datoria 
ndstră față cu nenorociții noștri frați din comu
nele bântuite de focă și de apă?

Ajutoră, grabnică ajutoră trebue să dămă 
nenorocițiloni cu toții, dâr cu toții, fiăcare după 
puterile sale!

S’au formată în unele părți din cele bân
tuite de furia elementeloră comitete de ajutorare 
și ar fi de dorită ca pretutindenea să se for
meze asemeni comitete. Dâr comitetele acestea 
trebue să aibă ce să împartă, trebue se adu- 
nămiî contribuiri din tdtă țâra, ca să alinămu 
durerile sermaniloră nenorociți.

Suntemu convinși, că colegii noștri dela ce
lelalte tjiare românesci voră apela împreună cu 
noi la caritatea publică.

Câtă pentru noi, deschidemu cu 4'llii 
mâne subscripțiune în fdia nâstră pentru frații 
noștri nenorociți și apelămă la toți Românii să 
le sară în ajutoră, dându’șl obolulă pentru aii 
narea suferințeloră loră.

Celă ce dă grabnică, dă îndoită!

istoricul u ocupă re i Bosniei și Erțegovinei.
In urma certei încinse între pressa oficidsă 

germană, rusescă și austro-ungară despre isto- 
riculu ocupărei Bosniei și Erțegovinei, dâr mai 
alesă în urma destăinuiriloră organului bismar- 
kiană „Nordd. Allg. Zeitung“, deputatulă Iranyi 
a adresată ministrului președinte o interpelare 
— ceea ce la timpulă său amu comunicată — 
ca să dea lămuriri în acâstă privință.

In ședința de Sâmbătă 21 Maiu n. a ca
merei deputațiloră ministru lu președinte 
Tisza a răspunsă la interpelare, său corectă 
cjisu a cetită de pe liârtiă următorulă răspunsă :

Este cunoscută, și atâtă conducetorulă de atunci 
ală politicei nosire esterne câtă și eu la diferate oca- 
siunî arnă arătată dietei și delega(iuniloră, câ punctulă 
de vedere conducători ală politicei nosire esterne în 
anii, ce au premersă răsboiului ruso-lurcă, a constată 
in aceea: d’a îmbunătăți pe cale paeluică sortea crești- 
niloră. cari trăescă în turcia, nianținendu-se integritatea 
imperiului turcescă.

In cursulă ulteriori aii evenimenleloră s’a arătată, 
că cu Iotă intervenirea nostră pentru pace și neinter- 
venire, Rusia scriindii pe stindardulă său liberarea po- 
porațiuniloră creștine înrudite după nemă cu ea, se află 
in punctulă de a declara răsboiu Turciei.

In acesta situațiune tnonarchia nOstră trebuia să 
ia posițiune, și după matură ehibzuire se jhotări pentru 
neutralitate. N’amă voiti să intrămă in nicî uni răsboiu. 
nu numai cu privire la înlrega situațiune europănă, ci și 
avendă consciință despre aceea, că în interesulă propriu 
bine cumpănită n’ar fi fostă corectă nici aceea, decă 
amă face răsboiu Turciei, și nici decă amă lua parte la 
luptă în altă direcțiune și amă arunca în cumpănă pu
te ea nâstră ca dușmani ai îndreplățiteloră pretențiuni 
ale poporațiuniloră creștine loeuitore în peninsula bal 
canică.

Neutralitatea monarchiei fu așadără hotărîtă; cu 
t6fe astea datoria conducătorului de atunci a politicei 
esterne fusese d'a se îngriji, că în cursulă răsboiului său 
in urma acestuia s'ară pute nasce astfelă de formațiuni, 
pe care noi nu Je-amă pute suferi din punctulă de ve
dere ală intereseloră nOstre de vieță.

fn astfelă de împrejurări și spre a apăra câtă se 
p6te interesele monarchiei de tdie întâmplările, s'au fă
cută cu Rusia acele trădări la care s’a provocată d-10 
interpelantă.

(iuvernulă nostru pentru afacerile esterne s’a ți
nută strinsă și în cursulă acelora de punctulă de stadiu, 
că elă din parte’i în privința imperiului turcescă doresce 
mănținerea statului guo ală posesiunei; der fiindă-că elă 

voia să asigure monarchiei pacea și față cu Rusia ș 
fiindă-că în acâstă privință a conlucrată și Rusia, elă 
fără a se gândi vr’odată la aceea, că să lase puterej 
amintite în urmă mână liberă în Orientă, trebuia în 
același timpă să ia mai nainte posițiune și față cu even
tualitățile posibile și de o parte față cu acele cașuri, care 
l'ar constrînge să iasă din neutralitate, de altă parte 
să și desemneze clară aceea la c n’ar consimți monar
hia în casulă, când în raporturile de posesiune în Orientă 
s’ară ivi cu tote astea schimbări.

La aceste tractărl s’a esprimată pe față, că mo- 
narehia nostră nu nisuesce la posedarea Bosniei și Er
țegovinei, ci mai multă doresce ea acolo, esecutându-se 
reformele țintite, să rămână neștirbită puterea turcâscă, 
presupunendu că ea ar fi în stare se asigure permanentă 
liniștea și ordinea în aceste teri vecine, der că, dâcă 
n’ar fi posibilă acâsla, n’amu pute suferi pe nimerii 
altulu, ci amu trebui se ocupantă noi înșine acele 
provincii.

Resultatulă acestoră tractărl fu amintita conțele- 
gere, în care Rusia a consimțită la punctulă nostru de 
stadiu și care după stabilirea ei a fostă comunicată și 
amicalei Germanie.

Trebue încă să amintescă, față cu cele aucjite aci 
atâtă de desă, că în ea n’a fostă vorba de o împărțire 
a imperiului turcescă între noi și Rusia; sunt nevoită 
să repetă și aceea, că disa conțelegere peste totă nu era 
destinată a forma basa unei acțiuni, ce era se fiă ese- 
cutată îii comună, ci avea scopulă să asigure interesele 
monarhiei față cu anumite eventualități ce se puteau 
ivi și contra voinței nâstre și a îngriji la timpă de 
acesta e datoria fiăeărui guvernă.

Veni pacea dela San-Stefano. Aceea nu corăspundea 
condițiun'lcră ce se stipulaseră în acea conțelegere; gu- 
vernulă nostru de esterne a rădicată obiecțiunl energice 
contra aceleia și în astfelă de împrejurări se făcu con- 
gresulă dela Berlină, care — precum flăcăruia îi e cu
noscută — a modificată în modă esențială stipulațiunile 
acelei păci și i-a dată monarhiei nostre mandatulă de a 
ocupa Bosnia șijErțegovina.

Intru câtă ar sta acesta în contrazicere cu aceea, 
că noi cu ocasiunea ocupărei Bosniei și Erțegovinei 
ne-amă provocată la congresulă din Berlină, și de ce 
să se tragă de aci la îndoială, că guvernele nostre ară 
spune adevărulă: — asta nu o pricepă, deirece not 
n’amu esecutatu ocuparea în urma acelei conțelegeri, ci 
numai pe temeiulu mandatului primită dela congresu.

Totdâuna, în întregă cursulă desvoltării acestei afa
ceri procederea oficiului nostru de esterne a ținută semă 
de interesele imperiului turcescă, intre marginile posibi
lității. Față cu nimenea n’a fostă condusă de intențiuni 
dușmane ori egoiste, și tocmai de aceea procederea lui 
de sigură nu pâte oferi pricină d’a sdruncina bunele 
nosire raporturi cu vre-o putere esternă.

Asupra singuraticeloră fase dealtmintrelea numai 
atunci se va pute da o sentință, decă tâte împrejurările 
privităre la acestea voră fi clarificate în publică prin 
acte, ceea ce însă adl încă nu e cu putință.

Conducătorulă de atunci ală politicei nâstre esterne 
și eu însumi, care am sprijinită acea politică, afară de 
cele 4>se trebue să ne mulțămimă pănă atunci cu aceea 
— și acesta pdte că nu e puțină lucru — că arătămă 
ca resultată ală acelei politice situațiunea schimbată, în 
care ne aflămă noi a<jl în Orientă, și posițiunea ce 
ocupă a<ji în genere monarchia între puterile europene-

La acestu respunsu replică interpelantulă 
următdrele, după care ârășl răspunse ministrulu :

Daniil Iranyi aruncă o privire indârălă asupra eve- 
nimenteloră întâmplate în Orientă în cursulă ultimului 
deceniu. Opiniunea publică a Ungariei sta pe partea 
Turciei și n’a apropată atitudinea guvernului, care față 
cu Rusia era mai multă decâtă o neutralitate binevoităre.

Oratorulă n’a împărtășită părerea acelora, cari ce
reau o intervențiune armată în favorea Turciei, căci elă 
era convinsă, că o apărare energică ar fi ajunsă a îm- 
pedeca pe Rusia în realisarea intențiuniloră sale. Guver- 
nulă nostru inse a stăruită în atitudinea sa binevoităre 
față cu Rusia — oratorulă amintește numai de libera 
trecere a oficeriloră ruși prin Ungaria — și acăsta a a
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dusă in țără la ivâlă vederea, că intre guvernulă nostru 
și intre Rusia trebue că esistă o deosebită învoială. Gu- 
vernulă a contestată atunci și a<JI ârăși, cum că in pri
vința ocupațiunei s’ar ti făcută înainte o învoială cu Ru
sia. Der dâcă nu s’a făcută mai dinainte nici o învoială, 
cum s’a intemplată cu (Ote astea, că Rusia, care precum 
se scie, nisuesce să unâscă poporele slave balcanice, a 
consimțită atâtă de ușoră, ca Austro-Ungaria să ocupe 
aceste două provincii, ceea ce după susținerea ministrului 
nostru are tocmai urmarea, de a împedeca unirea popo- 
reloră slave. Guvernulă a cJisO, că la incheiarea păcii 
nu va lăsa să se’ntâmple nimică contra voinței nâsfre, 
Ei bine, a voită elă să se imbucătățăscă Turcia ? Ocu- 
pațiunea Bosniei și Erțegovinei s’a făcută contra opiniu 
nei publice din țără. Istoria va aduce lumină în acăstă 
privință. Și ca să nu se pară că oratorulă ar aproba 
acea politică, care a dusă la țăndărirea Turciei; nu ia 
răspunsulă la cunoscință. Vii aplause in stânga estremă).

Ministrulă președinte lisza țjice, că ocuparea s’a fă
cută cu consimțămăntulă Rusiei și împuternicitulă ei a 
sprijinită chiar acăstă propunere a Angliei, căci decă ar 
fi protestată, esecutarea acestui condusă ală congresului 
ar fi intămpinată pedeci în cale.

Acăstă nu e secretă, ci o păte ceti oricine în ac
tele congresului. Privitoră la cele întâmplate cu Bul
garia, oricine pută sci positivă, că decă monarchia nos 
tră ar fi intervenită cu armele, nimenea pe lume n’ar 
fi putută face pe popdrele Orientului să crecjă, că mo
narchia nu este ună inimică ală libertății poporeloră 
creștine de acolo și a<}I tote acele popore ar privi cu 
ură la monarchia năstră. A disă d, deputată, că amă 
lăsată să catjă Turcia. Nu scie ce se cuprindea în pacea 
dela San-Stefano și ce s’a întâmplată cu ea la Berlină? 
Credă că e rară esemplu, — de cumva mai e ună ase
menea in istoriă — ca o putere după o espedițiune vic- 
toridsă să părăsâscă teritoriele ocupate cu putere ar
mată și să permită a i se pune termină scurtă pentru 
evacuarea loră. (Aplause în drepta). Credă că, întru 
câtă a fostă compatibilă cu interesele de libertate ale 
poporeloră creștine, ne-amă făcută datori i și cu privire 
la integritatea imperiului turcescă. Decă amă primită 
a ocupa Bosnia și Erțegovina, amă făcut’o fiindă că 
condițiunile erau de așa natură, precum amă arătată în 
răspunsulă meu. Ocupațiunea n’a fostă în contra inte- 
reseloră monarchiei, și decă s’a putută cineva mânia de 
acâsta, in prima liniă e pressa panslavistă din întrâga 
lume, din care face parte și Zastavele esisfente ia noi 
și asemenea foi. O politică, care nu place acestora, nu 
păte fi rea nici pentru monardiiă, nici pentru Ungariă. 
Rogă a mi se lua răspunsulă la cunoscință. (Vii apro
bări in drâpta.)

Răspunsulu ministrului fii luată la cunos
cință.

Inundări.
O telegramă de erl nl-a comunicată numai despre 

inundările din comitatele Timișâra și lorontalll, pe când 
apele s’au revărsată și in alte părți.

La Deva stau mai multe mii de jugăre sub apă și 
pagubele, mai alesă în porumbă, suntă considerabile. 
La Aiudu revărsările au pricinuită asemenea pagube 
enorme. Calea ferată și șoseaua suntu inundate, edifi- 
ciulă stațiunei e încunjurată de apă, care amenință edi
ficiile și zidurile de apărare. De pe șoselele comitatense 
au fostă luate de apă mai multe poduri. Pldia încă tofă 
continuă.

Pe linia ferată leușu-Ilia mureșiană întrâga co- 

municațiune a încetată din causa apeloră mari. De ase
menea a încetată comunicațiunea în valea Someșiitlui, 
fiindă calea ferată stricată în mai multe locuri.

Boroșineulil e inundată de Cri.șă, afară de câteva 
case. Butinulii e intregă sub apă. De asemenea hota- 
rulă Boroșă-Sebișului e intregă inundată. Calea (erată 
din valea Crișului e forte periclitată în mai multe locuri. 
Sebișulă a eșită din albiă în mai multe părți.

Intre stațiunile Mehadia și Iablanița pământulă pe 
care erau aședate șinele căii ferate a 'fostă spălată de 
apă. Circulațiunea trenuriloră de persone se pole face 
numai cu întrerupere, fiindă siliți călătorii să facă pe 
josă distanța câtă e stricată calea. Trenurile de marfă 
nu mai circulă de locă.

Inundațiune în coiuitatulfl Uniădorei.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.«)

Gurasadu, 22 Măiu st. n. 1887.

Murășulă eri dimineță a eșită peste țărmuri și de 
atunci în continuu a iotă crescută cu o ast-felă de re- 
pediciune, incâlă aici la noi din linia eălii ferate pănă la 
Dobra e totu o apă. Priveliscea e îngrozitâre. Comuna 
Stretea, care e situată pe maluiă stângă ală Murășului, 
în drumulă ce duce dela Gurasadă la Dobra, e de totu 
înnecată în apă. Murășulă curge ingrozitoră prin sală și 
în jurulă satului ast-felă, că nu e posibilă a se apropia 
nimeni de sală; aseră se audia din sală din când in 
când mugetulă viteloră și strigătulă de desperare ală 
âmeniloră.

Omenii de pe aici nu și mai aducă aminte despre 
o vărsare de Mureșă atâtă de grosnică. — Totu ca și 
Strelea, încă pote mai rău, e înnecată și llia. Pănă 
acuma nu se scie, ce va fi în llia și în Slretea, de orece 
nimeni nu se pole apropia acolo.

Tote. sămănăturile de pe valea Mureșului suntă de
vastate cu desăvârșire. Eri a fostă întreruptă lângă llia 
și comunicațiunea pe calei ferată.

Acjî la (5 ore dimineță a începută apa încetinelă 
a scădâ.

Mărgău, Maiu 1887.

Domnule Redactorul Puține comune voră fi asfăcji 
mai năcăjite ca comuna nostră. Ea este situată in partea 
sud-vestică a Ardeiului, la polele Vledesei, pe ună le- 
teritoră inuntosă si puțină productivă. Poporațiunea 
acestei comune, respective Mărgăuanii, se susține eselu- 
sivă din păduri. Alții mai facă și comerță cu ouă pe 
Cămpiă, er alții cu sticlă, der în urmă fiă-care este si
lită se mârgă la șindde în pădure, decă vre să nu moră 
de lome. Astădi inse. în urma segragărei păduriloră din 
partea domniioră. și acelă modă de subsistență l’au per- 
dută mai cu totulă.

Afară de aceea în 4 Maiu diminâța ună incendiu 
înfricoșată isbucni in comuna nâstră, care prefăcu în 
cenușă 37 case, 24 șuri și mai multe clădiri economice. 
Așa deră 37 familii au rămasă in ușile âmeniloră și nici 
atâta nu 11-a rămasă câtă să bage odată în gură. Da
una după socotela d-lui pretore și a notarului se urcă 
la 12,000 (1., der după a mea părere posibilă că a fostă 
și mai mare. Asigurată nici unulă n’a foită.

Năcăjiți-să nenorociții aceștia și amărîți pănă la 
sufletă, dâr nu au ce face. In urma segragărei păduri
loră loră li-a rămasă partea cea mai rea și nu au în 
a loră păduri nici lemnulă de lipsă pentru a-șl face nisce 
locuințe câtă de slabe pentru iernă. La t6te astea să 
adauge contribuția cea enormă, aruncurde, drumurile, 
plata la notară, la medică, tutoră orfanală și mai scie 
Dumnezeu câte și mai câte, pentru cari nu mai potă 
scăpa de esecutori. B.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungureștii de instrucțiune a încuviințată, 

pănă la încheierea contracteloră în afacerea ajutorului 
de stată ală scâleloră medii confesionale pentru anulă 
școlară 1887/8, următârele ajutâre- gimnasiului ev. ref. 
din Zălău 5500 fi., celui ev. ref. din Orăștiă 5000 fl., 
ce.lui ev. ref. din S. St. Georgi 3500 fl., celui ev. ref. 
din Ciurgău 4000 fl., celui ev. ref. din Mișcolță 3500 fl. 
celui unitară din Clușiu 300 fl. Afară de acâsta au pri
mită ajutore pentru lucrările de construcțiune și instalare 
gimnasiului ev. ref. din Pesta 20,000 fl., cela din Zelău 
4090 fl., celă din Orăștiă 6000 fl., celă din Sigetulă 
Marmației pentru restabilirea edificiului arsă 10,000 fl. 
— Din atâtea miliăne ce se iau ca dare din spinarea 
Românilor n’a găsită cu cale ministrulă ungurescă să 
dea câteva miișâre și pentru scdlele medii confesionale 
nemaghiare? Asla’i „misiunea culturală a Ungariei în 
Orienta/ ca cu banii altora să se promoveze esclusivă 
numai «cultura maghiară1'? Tristă misiune!

—x—
La 14 Maiu n. s’a dată la oficiulă poștală din Si- 

biiu o carte de corespondență cu adresa.- „An Herrn 
Gott im Himmel“ (Domnului Dumnezeu în ceră), prin 
care era rugată să dea sore, pentru ca să se pdtă țină 
in fine festivitățile în pădure. Fiind-că în Viena esistă 
o stradă „am Himniel1 și „Stoss in Himme),“ se vede 
că espeditorulă poștală din Sibiiu, care credea că adre- 
satulă locuesce în aceea stradă vienesă, a espedată carta 
la Viena, de unde însă a fostă reespedată la 15 Maiu 
cu observarea: „keine Verbindung", adecă că poșta din 
Viena n’are legătură cu cerulă.

—x—
D-lă Dr. Băbești, care s’a dusă pentru câteva cjile 

in BucurescI, va începe cursulă său la facultatea de me
dicină de acolo, unde e numită profesoră, cu începerea 
anului școlară viiloră.

—x—
Sodalii români din locă au arangiată Duminecă în

10 Maiu ună maială in •Stejcrișă*.  La ârele 11 ®/4 a, 
m. sodalii au pornită dinaintea localului societății loră 
in sunetulă musicei și cânlândă, spre Stejerișă. După 
prântjă, tinerii meseriași, luândă veste despre sosirea d-lui 
preotă Bartolomeiu Baiulescu, președintele societății loră,
11 eșiră înainte sprj întâmpinare, îlă primiră cu entusiaste 
strigăte de „să trăiâscă", apoi îlă conduseră la locuia de 
petrecere, unde d-lă Baiulescu prin câteva cuvinte le 
mulțămi pentru primire și le arăta adevărata chiămare a 
meseriașului română, făcându-le totodată și ună dară în 
bani. S'au danțată între altele și jocurile naționale »Că- 
lușerulă" și „Bătuta" de mai mulți tineri imbrăcațl in 
costume naționale. Sera, la drele 9, meseriașii s’au în
torșii in orașă și înaintea localului societății au cântată 
încă câteva cântece. Cu acâsta s’a încheiată petrecerea.

vândută de frații săi," după cum se nu
mea Grigoriu însuși pe sine, istorisi îm
păratului causa suferințe’oră sale. „Nu
mai Domnulă l’a cercetată și Ta mân
gâiată", ii dete ârăși libertatea dorită, 
dispunândă o nouă cercetare cu privire 
la causa Jeromonachului Maioră. După 
ce însă a fostă alesă și denumită epis- 
eopă la 1772, prin popularitatea sa cea 
rară, câștigată prin abnegațiune și iu
bire față de nâmulă românescă, „a fă
cută ca năcazurile și durerile suferite la 
Muncaciu, să fiă cântate și eternisate de 
nâmulă românescă, pentru care s’a ro
bită." D. D.

—x—
Prințulă Luitpold, regentulă 'tBavariei a venită în 

Viena, unde a visitată pe membrii casei domnităre. La 
monarchulă nostru a durată visila o jumătate de oră.

—x—
Qiarele din Sevilla vorbescă de ună nou și mare 

triumfă ală d-rei Teodorini pe scena teatrului „Fer- 
nando" din acelă orașă. D-ra Teodorini va părăsi Sevilla 
peste câte-va dile pentru a merge la Padova în Italia, 
unde este angajată pentru o seriă de representații. De 
tâmnă dânsa se va întârce la Lisabona.

—x—
In 1 (13~) luliu se voră țină in Sibiiu esamenele 

de cualificațiune ale învățătoriloră români gr. or. La a-

FOILETONU.

Versulti lui Grigoriu Maioru.
Plouă, plouă, iârba cresce 

Muntele ’nverijesce
Șl-ală meu doră nu mai sosesee 

Nici nu se ivesce.
Floricica floriloră

Și mie mi-e doră
De ună frate de departe

Din străinătate.
Unde sunteți fii mei,

Voi, prietinii mei?
Voi pe mine m’ațl lăsată

Și m’am depărtată,
Dâr Domnulă m’a cercetată

Și m’a mângâiată,
Căci pentru ală meu păcală

— Și eu n’am fostă vinovată —
Pentru nâmulă românescă

Eu acuma mă robescă,
C’am vrută să-lă scotă din robiă, 

Dintr’a lui mare prostiă,
Să-lă pună ârăși în piciore,

Vai inima rău mă dore 1
Plouă, plouă prin copaci,

Eu sunt robă atjl la Muncaci,
Ocolitu-să de dușmani

Ca valea de bolovani,
Ocolitu-să de străini

Ca garduiă de mărăcini, 
Și mâncatu-să de străini

Ca erba de boi bătrâni, 
Mâncatu-să de fii mei

Ca ârba de mielușei.
Căci mila dela străini

E ca umbra dela spini,
Când gândescl să te umbresc!,

Mai tare te dogorescl. 
Și-așa’mi vine câte-odată

Să mă suiu la munți cu piâtră, 
Că n’am mumă, nici n’am tată

Pare c’am picată din piâtră; 
Șlașa’mi vine uneori

Să mă suiu la munți cu flori, 
Că n’am frați, nici n’am surori,

Pare c’am picată din nori. 
Plouă, plouă prin copaci

Maioră e robă la Muncaci.*)

*) Jeromonachulă Grigoriu Maioră, în 
urma strășnicei sale oposiții făcută Epis
copului Atanasiu Rednică, după denu
mirea acestuia din partea Împărătesei 
Maria Teresia de episcopă unită, a fostă 
pedepsită tare aspru, trimesă fiindă dm 
partea acestuia la Muncaciu în mănăs
tire, ca aslfelă să petrecă acolo în po
căință pănă la mârte. Impăratnlă lo- 
sifă II în călătoria sa făcută la 1771 a 
visitată și acea mănăstire. >Iosifă celă

Poesii poporale
de pe Visa, culese de D. D

Leostină cu frunda verde
Când voiniculă măndra’și perde 
Merge, plecă’n cătăniă
Mândra și-o lasă pustiă; 
Mândra plânge și-la întrebă: 
Un’te duci bădiță dragă?
— F6iă verde și-o lelea 
Acum plecă din țâra mea, 
Foiă verde lemnă pârlită 
Acum vremea mea sosiiă 
Să te lasă și să mă ducă. 
Mândra decă-lă autjia

Ună plânsă mare-o cuprindea 
Și curândă a și grăită : 
Mai bin’ de n’ași fi iubită, 
Când era’n lume mai bine 
Tu te duci de lângă mine, 
Plângi inimă și oftâză 
Că n’are cin’ să te crâtjă.

♦♦ * 
Te duci badio’n cătaniă 
Lasă-mi grădina ta mie, 
Că-i arată și grăpată 
Numai nu e sămănată; 
Sămăna-voiu busuiocă 
Să mă lași cu mare focă, 
Sămăna-voiu ochișele 
Să mă lași cu mare jele.

•* *
Cine trece pe uliță ?
— Trandafiră șl-o frunzuliță. 
Trandafiru-i badiulă meu, 
Frunzulița voiu fi eu.

♦* 4
Mândră, ochișorii tăi 
Ca cireșele’n oltoiu, 
Carl’sh căpte la răcâre 
Și nu să atinse de săre, 
Carl’să copte Ia pământă 
Și nu-să atinse de vântă.
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ceste esamene se voră admite numai cei cari au absol- 
vatd studiele teologice ori pedagogice, și pe lângă aceea 
au servită ca învățători la vre-o scdlă publică poporală 
Se vord admite insă și aceia, cari n’au absolvatâ acele 
cursuri, der in urma studieloră făcute pe cale privată 
potă documenta, că simtă capabili a trece cu succesâ a- 
cestă esamenO. Cererile se voră așterne Consistoriului 
pănă la 15 (27) Iunie a. c. împreună cu: carte de bo
teză, testimoniu despre studiele făcute, atestată despre 
practica invățătorescă și suecesulă aceleia, atestată de 
moralitate și o scurtă descriere a vieței de până acuma 
a candidatului. Concurenții mai au a trimite o taxă de 
10 11. de personă, escepțiune făcându-se numai cu cei de 
totă săraci și rău salarisați.

—x—
Pe hotarulă comunei Lomană au fostă omorițl de 

trăsnetă ună economă de oi împreună cu servitorulu său.

Comitatele Oedenburg și Eisenburg au fostă din 
nou bătute de grindină, nimicindă tăie sămănătu- 
rile mai multoră comune, așa că câmpurile voră trebui 
din nou arate. Paguba se cjice că e de aprope 100,000 11.

—x—
Comisiunea alâsă de clubulă artiștiloră și scriitori- 

loră dm Peșta a hotărîtă ca, pentru a promova cum- 
plrarea de cărți, să invite printr’ună cerculară direcțiu
nile băiloră din țeră a înființa, b bliotecl la băi. Dease- 
menea să fiă rugată clerulă a înființa, respective a 
înavuți bibliotecile poporale și școlare.

—x—
D. Grigorescu, distinsă pictoră română, a deschisă 

Luni in 11 Maiu o esposițiă de tablouri, în care a es- 
pusă aprdpe 200 tablouri din operile sale. Acăstă es
posițiă se află in stabilimentulă băiloră Eforiei de pe 
bulevardulă Elisabeta Domna, în Bucuresci.

Privitoră la demonstrațiunea de deunăzi a studen 
țiloră din Dobriținu, despre care amă comunicată, se 
dau următorele amărunte: Colegiulă de acolo a deschisă 
cursuri gratuite pentru limbile moderne (germană, fran- 
cesă, englesă). Comisiunea de instruire constată, că ju
riștii evită aceste cursuri și că din 115 nici măcară u- 
nulă nu s’a înscrisă. Acestă împrejurare a făcută pe 
deputatulă Gyorgy să (Jică, că juriștii pună prin acesta 
gradulă loră de inteligență intr’o lumină forte nefavo
rabilă. De aci apoi a pornită demonstrațiunea.

—x—
A sosită în Bucuresci d. Wilhelm Westerling, că- 

pitană in regimentulă 1 de artileria (Svea) din armata 
regală svedesă, în garnisonă la S'ockolm. I) sa are mi
siune de a face o călătoria in Francia, Italia, Bomânia, 
Grecia și Turcia, pentru a vede organisafia artilerieloră 
din aceste state.

Abecedarii, seu întâia carte de cetire pentru copiii 
și copilele din anulă 1-iă de scolă, întocmită de mai 
mulți prietini ai scâlei. Brașovă, editura librăriei Nico 
lae 1. Ciurcu, 1887. Prețuia unui esempiarO cartonată 
= 20 cr. — Acestă abecedarii, alcătuită după sistemulă 
scriplologică și tipărită pe 79 pag. în 8°, este împărțită 
în trei părți. In partea dintâiu, după unele deprinderi 
pregăti'âre bine combinate, se tracteză literile mici scrise 
și după aceea paralelă cu acestea, literile miel tipărite. 
Preste totă abecedarulă în cestiune prinlr’o succesiune 
naturală și printr’ună paralelismă potrivită caută a ușura 
școlarului câtă să pâte de multă deprinderea în scriere 
și cetire. Partea primă se închee cu câte-va mici piese 
de cetire tipărite cu litere mici, lângă care se află ală
turate câte-va ilustrațiunl bine esecutate. In partea a 
doua se desvâltă de asemenea în modă paralelă și pe 
lângă esercițiile de lipsă literile mari, și apoi sub titlulă 
.Ființe și lucruri" se atrage atențiunea școlarului asupra 
obiecteloiă dimprejurulă său, și’lă înveță a le considera 
din deosebite puncte de vedere. In fine în partea a treia 
suntă cuprinse mai multe „istoridre, cântăriși rugăciuni, 
împărțite în cinci secțiuni (șcdla, casa părintescă, ani
malele, grădina și câmpulă, biserica). Piesele acestea de 
cetire, dintre cari unele suntă însoțite de ilustrațiunl 
destulă de reușite, suntă — după câtă amă putută ob- 
serva cu totului totă nouă (nereproduse din alte abe
cedare) și scrise într’ună limbagiu de totă potrivită pen
tru începători. Preste totă acestă abecedarii ni se pare 
a fi ună progresă în literatura pentru scălele nfistre e- 
lementare, și prin urmare ne simțimă îndreptățiți a-lă 
recomanda atențiunei d-loră învățători. — Adjutarea din 
partea editurii este de asemenea corăspumjălore.

Au mai e.șilO de sub țipară următorele opuri: 'Ma
nuală de gimnastică la scalele poporale*  pentru candi- 
dații învățâtorescî, după I. Nighiler din Bernă, lucrată de 
Nicolau Ieremievici-Dubău, învățăforu la șcâla practică 
a pedagogiului c. r. din Cernăuți. Prețuia 25 cr. Se 
află de vântjare la autorulă în Cernăuți.

EditorQ: lacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilii Dr. Aurel Jlureșiauu,

„Extrasă din regulamentulu de exerciră' pentru 
pedestrimea cesaro-regescă. Partea I. A doua edițiă de 
regulamente! din an. 1874. Sibiiu, 1887. In proprietatea 

traducătorului £>. Blasiu, locotenenta c. r. în regimen- 
tulă de infanteria Nr. 64.

„Dimitrie Bolintineanu", conferență publică, ținută 
la Ateneulă din Craiova la 5 Aprilie 1886 de P. Chițiu. 
Se vinde in beneficiulă statuei lui Bolintineanu și costă 
1 leu.

„Dumitru Borcanu*  conferență ținută la 26 Oc- 
tomvre 1886 de Alexandru I. Șonțu in societatea „Ti
nerimea română."

„Oposanții, Bratieniștii și Poporală" de Constan
tină A. Filitisu. Prețulă 30 bani. Bucuresci 1887.

' Discuți unea generală asupra Trarifului autonomă," 
discursft pronunțată [de Dimitrie C. Butculescu în ședin
țele camerei dela 4 și 5 Aprilie 1886. Bucuresci, tipo
grafia statului (strada Brâncovănu, 9) 1886. Prețul 1 1.

Vinilin de Tocaiu.
(Fine).

Cu tdte că intențiunea mi-a fostă a vorbi despre 
viile de pe aici în genere, fără a intra în amănuntele 
cultivărei, ciuntărei vițeloră: totuși mă aflu silită a vorbi 
în specială despre acăstă procedură, ca on. publică ce- 
titoră să-și câștige o ideiă chiară despre diferința ce esislă 
intre cultivarea pe aici și între cultivarea în alte districte.

Pămentulă sub viia este rigolată, — întorsă — de 
3 urme afundă, seriele depărtate de 1 metru, trupinele 
deolaltă 40—50 cm., trupiDa e fdrte scurtă, chiar in fața 
pământului, are capă grosă ca de 2 pumni, primăvera 
se ciunteză netedă de pe trupină tote ramurile, lăstarele, 
din anulă trecută; așa e silită sărmana trupină a înmu
guri din nou, din acei muguri se desvâltă 3—4 ramuri 
nouă, cari aducă apoi rode, fiă-eare câte 1—2 struguri, 
cu lotulă 5—6 strugurași, cari mai ajungă la pământă.

Ordinea operațiuniloră economice e cam următorea: 
primăvera în Martie deslupatulă, pe șirulă trupineloră se 
deschide canală, după care ciuntatulă, păruitulă, săpatulă 
intâiu; acum ramurile suntă desvoltate, fructulă celă de
licată, strugurașii, incepă a se desvolta, așa înainte de 
înflorită se legă ușoră cu erbă, ori cu rafiă, cătră pari 
in contra vântului, săpatulă ală 2-lea în luniu, săpatulă 
ală 3-lea in luliu ori Augustă, acum tdtă săpătura se 
adună ca movile între șire spre conlrolă In contra fura
tului, — td'ă urma se cunosce, — er după 16 Oclomvre 
se începe culesulă.

Ineâtă pentru ciuntată omenii pe aici încă nu suntă 
în curată, ciuntatulă loră așa numită capă de bubă (Eu- 
lenkopf) e dovedită că nu priesce la totă soiulă de viță, 
unele rămână sterpe, altele se înnecă, guvernulă adese
ori trimite profesori ambulanți, să-i facă atențl la ciun- 
tarea nepractică, — deci unii proprietari au și începută 
a ciuntă pe 2 ramuri cu câte ună mugură, și etă că s’a 
obținută vină și în cantitate și in calitate mai superioră, 
ba nici trupină nu s’a periclitată ; numai câtă puțini se 
abată dela procedura vechiă. — Observeză că precum 

lte pâme sunlu mai gustose de pe pomii mai scundi, 
așa și viie, cu câtă e trupină mai scurtă, mai aprope de 
pământă, cu atâta se desvâltă în struguri mai multă ma
teria zacharâsă.

Pe la Seleușă (Saloșulu mare?), Muzsaly, Beregh- 
szâsz ș. a. viia se cultiveză cu trupină înaltă pănă la 
genunchi, ciuntatulă se face cu câte 2 ramuri cu 3—4 
muguri, așa vinulă se face de minune multă, der cu atâta 
mai inferioră, să nu uită că în Italia vița se urcă pe 
pomi și pe edificiurl, dâr apoi calitatea vinului ’ vino 
picolo, la anulă s’a stricată, — pe soldații noștri adese
ori îi chemau „fratelli" cu sila să le bea vinulă, căci și 
altcum nu mai era de nici o trebă.

Ce folosă aduce viia?
Pe lângă cultura mai susă arătată, adecă ciuntatulă 

netedă, ca să se capete vinulă celă mai fină, pe ună 
pătrară de jughără â 4(>0 orgii cu calculă mediu Jse 
producă 5 — 10 butdie de vină, pe ună jughără 20—40 
butoie, calculăndă butoiulă numai cu 25 11. face o sumă 
de 500—1000 fl. de jughără, dintr’ună deală secă, pustiu, 
care nici de pășune nu se putea folosi. E înzecită pre- 
țulă, decă jumătate bobele s’au rescoplă până la uscă
ciune, atunci o merță de bâbe uscate — rosine — costă 
In piață 8—10 fl. și se cumpără parte pentru esență — 
Ausbruch, din care litra costă aici 5 fl. — și care din 
economii noștri rurali se pâte lăuda eu ună astfelă de 
câștigă după ostenela lui de întregă anulă?

După cultivarea mai ușâră cu ciuntarea cn 2 cor
nițe și 3—4 muguri pe ele se produce vină de 2—3 ori 
atâta, vendându-lă cu jumătate prețulă resultă totă acea 
sumă de câștigă, numai butâie trebuescă de 2—3 ori 
atâtea.

De unde să se procureze butâie? Numai lipsă să 
fiă, butâie se voră afla; in Ardeală nu suntă dogari, căci 
nu se produce nici vinulă în aceea măsură, prin Hegy- 
allya suntă în totă orașulă mulțime, cari Iotă anulă nu
mai la butâie lucră. Prețulă normală de 2 butoiă e 5 
fl. și cu trenulă se transportă vagone întregi de butâie.

Der filoxera cum stă?
Acestă părăsită produce multă spaimă în viierii de 

pe aici. Pănă acum numai în Tarczală s’a observată, 

chiar în grădina seâlei din vincelerl, plantată dâră chiar 
din America eu vițe nouă de viiă.

Der s’au luată măsuri spre sterpire, eră bătrânii 
spună că și mai de multă s’a observată acelă insectă 
măruntă pe trupinele bătrâne, — la totă casulă vițele 
ară fi de procurată din locuri scutite de phyloxera, — 
er plantațiunea se face cu ramuri de viiă împlântate în 
pământă de 2 palme, mugurulă din urmă afară din pă
mântă, la anulă va avea rădăcini bune, când se pâte 
transplânla în pămentulă pregătita de viiă, unde lucrân- 
du-se, în ală treilea ană aduce râdă. — Vița cultivată 
trăesce peste 30—50 ani, âr ce s’ar strica — se supli- 
nesce prin aplecări dela vița vecină — homlitâs, — parii 
încă servescă 10 ani, — in giurulă și la pâla viiei se 
sădescă pomi; sub viiă se clădesce o căsuță pentru co
moditatea culesului.—

Nu se poftesce ca întrâga comună să întreprindă 
săditulă viței, der se poftesce ca baremi 5—10 posesori 
să se alieze, căci viile trebue păstorite, aici ună păzitoră 
e destulă.

Pe astă cale — spereză eu — de-o parte s’ar des
chide pentru proprietari ună isvoră nou de câștigă, care 
pănă acum a stată îngropată în stâncile dealului, — de 
altă parte pentru clasa mai săracă asemenea altă isvoră 
de câștigată pânea de tdte dilele, învățându-se și dedân- 
du-se la lucrulă viiei, cu atâta mai ușoră cu câtă lucra- 
tulă viiei nu coincide cu alte lucruri economice.

Cine să ne învețe la lucratulă viiei?
Tinerii rămași din causa sărăciei dela studii să-i 

trimitemă la scâla de vincelerl ce dâră e și deschisă de 
ministeriu la Aiudă — Nagyenyed — seu lângă Tocaiu 
la Tarczal, unde potă să-și câștige o carieră splendidă. 
Numai înainte! — domnii preoți și învățători în grădina 
scolei potă plânta câteva lăstare de viiă, ca pruncii de 
tineri să se dedea cu cultivarea și natura acestei plante 
atâtă de mulțămifore

Și încheiându-ml tractatulă despre vinulă de Tocaiă 
(jică, că decă ași trăi și ași vede că viile de prin Ardeală 
facă concurență vinului de Tocaiu, Szegszard, Somlyo, 
Ermellek, ș. a. și că prin acesta în măsură câtă de mică 
s’a pusă fundamentă ameliorărei sârtei vitrege a popo
rului: mai voiosă m’așl dori cătră sinulă lui Avramă.

Sdrospatak, în Maiu 1887.
Rtigașanulu.

Mulțumită publică.
Prin d-lă George Moiană, învățătoră la scola de 

fetițe in Brașovă, care în vera trecută a participată la 
cursulă de industriă in Sântejude și s’a convinsă de sta
rea mea materială decăzută, mi s’au colectată 13 fl. 60 
cr. dela următorii domni și connaționali ai mei din Bra- 
șovă : Ioană Lengără 1 fl., lustiniană M. Grama 2 fl., 
Grigore B'rea 1 fl., Georgiu Zănescu 1 fl., N. N. 1 fl., 
X. Y. 20 cr., Ip. llasieviel 30, N. Puiu 10 cr., N. Sfetea 
10 cr., Nic. Ciurcu 50 cr., I. Băcică 50., N. N. 20 cr., 
D. larca 20 cr., A. B. 50 cr., Andreiu Voina 10 cr., 
G. L. 40., G. 40 cr., I. Dobrânu 50 cr., I. D. 30 cr. N. 
O. 20 cr., Z. B. 20 cr., 1. A. 40 cr., G. StefanovicI jun. 
50 cr., Ștefană Bobancu 1 fl., Georgiu Moianu 1 fl. v. a.

Adreseză mărinimoșiloră domni și connaționali ai 
mei cea mai profundă și căldurâsă mulțămită publică, 
ofiându-le din adânculă inimei mele, ca atotă puterni- 
culă Dumnedeu se le țină vieța la mulți ani fericiți.

Sântejude, 23 Aprilie 1887.
Petru Grama 

învățătoră poporală’

Ultime sciri.
înainte de încheiarea foii amă primită unu 

raportă despre inundarea Albei-Iulie. Strică
ciunile suntă mari. Raportulă îlu vomă păblica 
mâne.

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

AGRAM, 24 Maiu. — După ce s’a împăr
tășită sancționarea nouei legi privitâre Ia Sârbi, 
dieta a fostă închisă în modă solemnelă.

BERLIN, 24 Maiu. Soirile sensaționale des
pre starea sănătății prințului de cordnă germanti 
an fostă false.

PARIS, 24 Maiu. — Pe lângă Grevy s’au 
făcută noi pași ca să’și schimbe părerea. (In 
privința lui Boulanger? Red.)

PETERSBURGtJ, 24 Maiu — Prințulă E- 
manoilfl V ogor ide, nepotulă lui Aleco-pașa, 
se 4ice că cere a fi candidată la tronulă bul
gară. Elă a sosită aici, a conferită de două 
ori cu Giers și va ruga în persdnă pe Țarulă 
să’i sprijinâscă candidatura. Se asigură că Ța
rulă i-a datu prințului autorisațiune formală de 
a veni la Petersburgă.

Rectificare. In Nr. 103 alo foiei nâstre, la arti- 
cululă „Qousque tandem?", colâna 2, șirulă 31 de susă 
în josă, în locă de: face și-și urmâză calea, să se ce- 
tâscă: tace și-și urmâză calea etc.
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0rc-«u1u la burta de Vleae

•lin 23 Maiu st. n 1887.
Bursa de Bucuresel. Cursuiu pieței Brașovu

Rentă de aură 5’, . . . 101 90
Rentă de hărtiă 5° , . . 87.85 
împrumutul^ căilor® ferate

ungare............................ 150.75
Amurtisarea datoriei căi-

loră ferate de ostil ung.
(1-tna emisiune) . . . 97 90

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

Amortisarea datoriei
lord ferate de oști
(3-a emisiune) . . . '.115 50

donur rurale ungare . 104,0 Act. băncel de credita austr.281.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 Aremtulti 
Bonuri rurale Banat-Ti- j.nnârăi

...................... 10475 | Napoleou-d’orI .... 1008 
Bonuri cu cl. de jsortare 104 60 Mărci 100 împ. germ. . . 62 37 
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterliuge 127.10

căi- 
ung.

. .127 — 
căi- 
ung.

BouurI croato-siavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vino uug...............................99.75
Imprumutiili) cu premiu

ung.....................................119.75
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 10 
Renta de arg. austr. . . 82 25

i Renta de aură austr. . . 112 40 
Leșurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile bănce! austro-

ungare..........................881 —
ț Act. băncel de credita ung. 284’ 50

I —. — GalbinI
împărătesei ...................o 98

Napoleon-d’orI

C.ota oficială dela 9 Maiu st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română ^5%). . 92- 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6’/,) 86— 88*/,
îrnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7®/0) . . 105l/a 106—

> »» >> (5°/o) • 89— 89*/,
» » urban (7’/,) . 102>/4 103—
> > (6»/0) . 95— 96—
» ’ (5»/o) • 86— 86*/,

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

< » » Națională ___ ___
Aură contra bilete de bancâ . 15.25 15.75
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.03

ABONAMENTE
„fW L*  6t te M, l W 44 Q l I / u ii i te t

se putu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugâmu a ni se trimite esactu arătându -se 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni......................................
șese luni......................................
unu anu......................................... i

este:

din 24 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.69 Vând. 8.82

Argint românesc........................... » 8.60

Napoleon-d’ori............................... » 10.01

Lire turcescl................................... > 11.35

Imperiali....................................... > 10.35

Galbeni............................................» 5.91

Scrisurile fonc. >Albina> 6®/0 . » 101.—

„ ’ , 50/0 . „ 98 —
Ruble RusescI............................... > 111.—

• 8.65

• 10.07

. 11.40

. 10.40

. 5.95

. 102.- -

» 99.—
» 112.—

Discontulâ • 7—10°/B pe ană.

TARll’A
•) 1 •)

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 repețiri se acordă următorele rabate:

pe

n

3
6

12

ti. —

fi. —
fi. —

r

îî

Pentru România si străinătate: 

pe trei luni 
șese luni . 
unu anu

10
20
40

franci

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

Pentru repețiri de 3— 4 ori • . . . 10°|o

H H IJ 5— 8 H • . . . 15’.

11 11 II 9—11 n • . . . 20";.

ii 15 11 12—15 ii • . . . 30"'.

V 11 11 16—20 ii • . . • 40°|„

Dela 20 de repețiri în susu . . . 60"i.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susti.

facă în

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

pe linia Pre<lealfi-Budapesta și pe linia TeiușA-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Vredealâ-BiKiapesla Budapesta—Predealit

BucurescI

Predealu

Timiș®

Brașovti

Feldidra
Apatia 
AgostODfalv?
HumorodO
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Medîașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Bl aș iu 
Grăciunelu 
TeiușS 
Aiurii) 
Vințul® de 
Uiora 
Caeerdea 
GLirisfi 
Apahida

Cfașin 

Nedeșdu 
GhirbSi; 
Aghirișfi 
Stana 
Huiediob 
Ci'.ic.a
Bucia 
Brs tea 
R4v 
Mczd-Telegd 
Fugyi-Văsârbely 
Wrad-Velințe

sus®

'iradia-marș

?. Lsilâay
Ssolnok 
Tluda-pestR

Viena

(

(

Trenă 
de 

persone
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibua

— —
-* — __

! —
—

7.47 — 4.16
8 24 — 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6.15

9.51 — 7.06
1.03 — 8.52

11 29 — 9.19
11.26 — 9.31
12O> — 10.16
12.29 _ 10.57
12 4 4 11.19

1.05 11.31— 11.52
1.34 — 12.31
1 46 — 12.48
2.09 — 1.22
2.39 2.18|
8.01 — 2.48i
3 08 2 561
3.14 — 3 64
3 5. — 4 51

> 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
— 12.201 3 24

2.15 10.05
— 2.15

- 1 MW 6.05

Trenă 
omnibuB

7.30
1.14

1.45

2.32

8.0(1
8.36
0.01 
0J»

10.11
10.5 >1
12 1«l
12.50,

1.21
2.02
1.06,

I

I

Tren 5 Tren 
de pera. [accelerat

Trenfi TrenG I Trenfi 
omnibua de I omnibua j 

persdne |

Viena
Budapesta
Szolnok
F. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheiy 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Cluțiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Predealu

BncnrescI

brașov fi

TimișO

lliâra
Vințulft de sv.’t 
Aiudă
4'oîașa
CcăciunelO
Blașfi 
Micăsasa
Copșa mic
Mediaș® 
R'.isabetopnu 
Slgișiira 
Hașfaleu 
Homorod
Agostcnfalva 
Apatia
Feldiora

( 
f

(
(

1

11.10 1 —
7.40 2 —

11.05 3.58|
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —

—
— 10.28

11.00 _
11 19 _
12 30 _

1.01 _
1 06 —
1.13 _
1 20 __
1.41 __
2.C0 __
2.35 _
2.48 _
3.20 __
3.36 __
4.00 __
4.35 _
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— —
— —
— —
— —

! — — 1

3.10

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
1.38
2 06
2 17
2.40
3 24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55

T07
6.24
6.43

8.00
11.4<
2.31

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

Nota: Orele de i>6ptc suntft cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovrt.

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

TeiușA- Irudâ-Budajiestă Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenă Tre- iG TrenG de TrenG de TrenG Trenfi
omnibus omn.bnB persfine persfine dc persone omnlbtu

TeiușA 11.24 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 4.50 □i i iliUK 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 5.18 AiadA 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopti 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 725 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopti 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 llia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 —1 10.58 Deva 9.51 10.42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad ft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ' 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

(| _ — 5.12 Vințulti de joșii 12.18 12.29 —
Budapesta _ - 1 a 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 1 TeiușA . 1.29 1.41 —

Aradd>Timlbș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trena Trenă de Trenfi Trenfi
omnibus percine mixt peradne omnlbtu mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
AradulO nou 0.19 — 6.33 Strei u 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 r- 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Tlmișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra- AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
pemdne perafine omnibus de pers. omnlbua mixt

TimișAra 6.25 __ 5.00 Petroșeni 10.07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nov 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 —- 9.52
AradA 9.27 • 8.17 Mmerln 1.53 — 10.31


