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Sh se facil luminii!
Brașovu, 3 (15) Iunie 1887.

Este bine și de lipsă să se iacă lumină, se 
nu mai âmblămu rătăcindu prin întunereeulfi 
amăgirci de sine, alu ambițiuniloru false și alu 
susceptibilitățiloru personale, cari nu ne ducii la 
nici unu scopu. ei ne ținu pe loctl, ne desbină, 
ne împiedecă in lucrarea nostră roinâneseă, ne 
scatiii valdrea dinaintea străinilorfi și, ceea ce 
este mai durerosu, încuragdză pe dușmanii noștri 
în uneltirile loru contra neamului românescil.

Este bine și de lipsă să se facă lumină și 
asupra raportnrilorn dintre cărturarii noștri mun
teni între ei și asupra legăturiloru lord cu poporulu. 
Să scimfi cum stârnii și ce pntemfi aștepta dela 
denșii, dăr mai vertosu să aflănitl unde e buba 
și ca Români cinstiți și consciențioși să cauțiunii 
a-o lecui.

Nu ne înțelegemu aici atâtu pe noi cei dela 
„Gazetă" cari suntemu departe de munți, ci în- 
țelegemii mai multu pe Românii harnici și bine- 
semțitori din munții apuseni. Este de lipsă, re- 
pețimfi, ca bărbații fruntași ai munteniloru să se 
deștepte odată din letargia loru și să fiă popo
rului ceia ce i-au fostă odinidră, nisce adevărați 
sfătuitori, nisce buni și adevărați conducători în 
vremuri grele.

Nu-o să potă aduce însă nici o îmbunătă
țire în relațiunile dintre Românii cu carte, nu o 
să pdtă delătura scăderile, de cari sufere întrăga 
conducere a poporului română din munții noștri 
apuseni, cei ce cugetă ea Moțulii acela, a căruia 
scrisdre i-amu publicat’o, după cum a dorită den- 
sulă, în numărulu trecută alu fdiei ndstre.

Ce vrea acestu fruntașă și ce ne sfătuesce 
elu să facem ă ?

„Se iertămă, ne cj'ice elu, unii altora gre- 
șelele mai mici", și ca să putemu forma o „fa
langă puternică contra inimicului comună," se 
nu denunțămă pe aceia cari comită asemeni 
greșeli.

A ierta este nu numai o datori;! de căpe
tenia creștindscă, dăr este și o absolută nece
sitate, pentru că fără iertare societatea omendscă 
nici c’ar mai pute esista. Dăr vorba este că și 
iertarea treime să aibă unii temeiu, pe care se 
face, căci la din contră n’ar mai fi iertare. Pote 
omulă să ierte numai ceva ce, după judecata și 
convingerea lui, este o faptă greșită său rea și 
stricăcidsă. Der decă iertă comiterea unei ast 
felă de fapte, trebue să aibă o asigurare său celă 
puțină o speranță întemeiată că nu se va mai 
întempla. A ierta numai ca să ierți și ca să 
nu faci supărare unuia seu altuia, n’ar avă nici 
ună înțelesă, ba ar fi chiar o crimă, de6rece celă 
ce a greșită și-ar pută pierde prin aedsta con- 
sciința despre reaua faptă săverșită. In asemeni 
împrejurări iertarea ar fi mai multă o aprobare 
decâtă o reprobare a faptei rele.

Cumcă suntu diferite greșeli, unele mai mici, 
altele mai mari, și cumcă e lucru firescă ca o 
greșdlă mai mică să pdtă afla mai ușoru iertare, 
ca una mai mare, o scimă cu toții destulă de 
bine din esperențele ndstre tjilnice. Der Moțulu 
fruntașă din voibă, ca omu cu multe cunoscințe 
și cu multă pătrundere, mai trebue să scie, că 
mai alesă în politică este fdrte greu a deosebi 
greșelele mai mici de cele mai mari și că o gre- 
șelă mică este ca o schînteiă ce cade pe cope- 
rișulu de paie alu unei colibe, care decă nu-o vei 
stinge curendfl, pdte să primejduiască pe cei ce 
se adăpostescu sub acelfl coperișiî.

De ce se tractdză în casulă de față?
Ună solgăbireu ungurii, care în eentriilu 

munțiloră noștri românesci eserciteză unu tero- 
rismă ne mai pomenită, din care causă poporulă 
i-a dată polecra de „Mufti-pașa", a făcută să cir
cule între mai mulți căiturari de frunte de p’a- 
colo o declarațiune cu acelă cuprinsă, că ei, sub- 

scrișii, vorîi sprijini candidatura unui Ungură, 
care lă susține elă. Unii dintre acești cărturari 
români au subscrisă declarațiunea, consemțentlii 
astfelă, fiă din slăbiciune, fiă cu intențiune, la 
pașii întreprins! de acelă solgăbirău spre a scdte 
din urnă cu ajutorulă alegătoriloră români din 
munți ună potrivnicii ală națiunei ndstre.

Este din punctă de vedere politică româ
nescul fapta aceloră cărturari bună ori rea?

Cumcă ar fi bună nu susține nici scriitorulă 
corespondenței din numărulu de eri, dăr pretinde, 
că este numai o „mică greșdlă" care se putea 
ierta și despre care „bunulă semțu" ar fi cerută 
să tăcemă.

Curidsă părere mai are fruntașulă acesta 
munteană despre ceea ce trebue se fiă solidari
tatea și disciplina politică la ună poporii ca ală 
nostru, decă susține ună lucru ca acesta. Elă 
numesce declarațiunea din cestiune ună „fleacă 
de nyilatkozat" și ne întrăbă: „ce crimă națio
nală au comisă cei câțiva bărbați onorabili și de 
frunte prin subscrierea unui fleacă?"

Ei bine, admitemă că „nyilatkozat-ulă“ 
este ună fleacă, căci, spuindă adevărulă, nu 
avemă nici noi mare încredere în „capacitatea 
de conceptu" a solgăbirăului din Câmpeni; ddr 
întrebămă pe Moțulii fruntașă, omu cu carte și 
cu posițiă: este și subscrierea „unui bărbații 
onorabilă și de frunte" lină fleacă?

Omulă când î.și pune iscălitura se alătură 
la ceea ce subscrie, numele lui de pe declarația 
ce-o face representă persfina lui morală și inte
lectuală. Ce idea să ne facemii de valdrea mo
rală și intelectuală a unoră „bărbați onorabili 
și de frunte", cari iscălescă ună „fleacă" solgă- 
birăescă ?

Deși avemă și noi tdtă încrederea în ones
titatea autorului scrisdrei ce amu publicat’o eri, 
trebue să mărturisimă, că puțina însemnătate, 
ce-o dă elă cașului acestuia, deșteptă în noi mari 
îngrijiri și ne face să bănuimă, că fruntașii din 
munți se conducă în judecata lorii mai multă 
de considerațiuni personale decâtă principiare și 
obiective. Și dăcă așa ar fi, atunci amu sta rău 
cu causa solidarității naționale în munții apuseni.

Der să admitemă ună momentu, că Moțulu 
fruntașă, despre care e vorba, cunoscendu bine 
fimenii și împrejurările de p’acolo, nu se teme 
că pastilă „bărbațiloră onorabili și de frunte" 
va avă urmări mai seridse. întrebămă însă: nouă, 
ca pubiiciști consciențioși, cari trebue să veghiămă 
cu ochi de Argus asupra intereseloru solidarității 
ndstre, p6te-ni-se ierta să rătăcemă și să ascun- 
tleniii o asemenea faptă, când ni-se aduce la 
cunoscință ?

In ce crede d-sa că consistă datoria ndstră 
publicistică, în a ierta și a lăsa să mdrgă tdte 
ca mai înainte după obiceiu, a lăsa ca „bărbații 
onorabili și de frunte" să fiă buni prieteni și cu 
solgăbireulă împilătorii și să trăcă și de Români 
mari și conducători ai poporului împilată?

S’ar înșela amară dăcâ ar presupune așa 
ceva și nici nu credemă că-o va presupune. 
Ceea celă supără pe d-sa așa de mi ltii și-hi face 
să fiă orbă pentru primejdia greșelei celei mici, 
este mai multă presupunerea d-sale, că celă ce 
a denunțată fapta aceea în tjiarulti nostru este 
ună păcătosu multă mai mare, ună advocată 
care a sprijinită pe Unguri la alegerile din 1884, 
i-au sprijinită indirectă la înființaraa scdlei de 
stată și face să li se voteze încredere în adună
rile românesci.

Dâcă cetea mai cu atențiune prima co
respondență, ce amă publicat’o în aedstă dure- 
r6să afacere, se putea convinge, că ea nu vine 
dela ună amică ală solgăbirăului și prin urinare 
nu se pdte să o fi scrisă advocatulu care, după 
cum pretinde, e frate de cruce cu solgăbirăulă.

Crima acestuia, tjiee d-sa, e multu mai mare, 

ddr nu s’a gândită, că omulă începe cu mică și 
sferșesce cn mare ?

pice mai departe fruntașulă nostru: „mai 
consultă ar fi fostă a aștepta alegerile și numai 
după aceea a blama pe aceia, cari merită bla
mare".

Așaddr s’așteptămă pănă ce coliba ne va fi 
cuprinsă de flăcări și se sărimă a Ie stînge după 
ce va fi arsă? Nu este din contră datoria nds- 
tră morală și națională de a combate răulă pănă 
când încă nu a ajunsă a fi prea mare?

Bucurosă credemă, că cei cu subscrierea 
„nyilatokzat“-ului au comisă ună lucru de care 
le pare rău și le e rușine. In casulă acesta aș- 
teptămu însă dela denșii să recundscă ca barbați 
de ondre greșdla loră și să-și revdce subscrierile. 
Atunci de sigură noi vomă fi cei d’ântâi cari 
cu bucuriă le vomă ierta.

Cabinetul ti Ristici.
Numirea ministeriului Ristici a produsă mare 

bucuriă în Belgradii. I s’au făcută șefului ca
binetului mari ovațiuni. Noulă cabinetu e com
pusă din liberali și fusioniști radicali. Dintre 
miniștri, afară de Ristici, care e președinte ală 
consiliului și ministru de esterne, numai doi inși 
au fostă odată miniștri totii cu Ristici, la 1878, 
Miloicovici, acum ministru de interne și Vasilie- 
vici, ministru de culte și instrucțiune, toți cei 
lalți miniștri suntu dmeni noi. Ristici e în etate 
de 56 ani. A studiată la Berlină și în Parisă. 
Elu a devenită popolară în Serbia, pentru că a 
cerută dela I’drta, ca agentă diplomatică, deșer
tarea fortărețeloru serbesci. Prințulă Mihailu l'a 
făcută la 1867 șefă ală cabinetului seu. După o- 
morîrea acestui principe, Ristici a devenită mem
bru regenții și mai târziu ministru-președinte cu 
o direcțiune rusofilă și anti-austriacâ. La 1873 s’a 
retrasă, dr la 1876—1878 a devenită drăși șeful 
cabinetului. După doi ani drăși s’a retrasă, ca 
acum din nou, după șdpte ani, să ia președința 
cabinetului. In 1878 a luată parte la congre- 
sulii din Berlină.

„Pester Lloyd" numesce pe Ristici „Bis- 
maikulu Serbiloru" și dice că acum politica va 
trebui să devină mai conservătdre, căci la din 
contră va aduce mica Serbia în conflictă cu 
Austro-Ungaria. E mare întrebare, ddcă Ristici 
va lucra așa, după cum îlu sfătuesce fdia din 
Pesta, ori cu totulu altfelă.

Mișcarea electorală.
In Siklos candidatnla Desider Szilsgyi — care nu 

mai e in nici o partidă — 4'se între altele, că nu speră 
intr’o pace îndelungată, și trebue să se mai aducă încă 
jertfe in bani. Elă incă e pentru egalitatea de dreplă, 
libertatea religidsă, drepta împărțire a sarcinelorO, ne
greșită între Unguri numai. ,Nemzet« dice că Szilag.yi a 
fostă fluerată și huiduită in Siklos de cei din partida 
independentă, cu tote că eșise afară armată și imprăș- 
tiase de mai multe ori adunarea.

In cerculă V din Pesta candidatuiă Moriz Wahr- 
mann vorbi între altele de: „Cestiunea naționalitățiloru,* 
care in multe alte locuri, ici-colo in legătură cu cestiunile 
confesionale, produce periculăse cercuri de unde la noi 
a perdută in anii din urmă multă din încordarea ei. 
(Slabă der periculosă mângăere. — Lied.) Idea de stată 
maghiară face din di în di cuceriri mai mari (pote în 
creerii serintiți ai șovinișfiloră și intre pahare la ban
chete kulturegyleliste. — lied.) și forte însemnată 
parte a naționalitățiloră se împacă cu situațiunea și se 
imprelinesce cu ea (da, .Jidovii, nesecabilulă isvoră de 
nuoi „patrioți'. — lied.) Mergăndă înainte totă așa, 
putemă spera că foculu, care nu e stinsă de totă și 
arde încă ici-colo sub cenușe, cu l6te influințele și ih- 
trigeie streine nu se va înălța din nou devastândă. Patria 
nostră e cruțată de mișcări nihiliste, anarhiste și socia
liste. (Atâta ar. mai trebui. — Red.)
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In cerculă Sosea, care în periodulă trecuta a fostă 
represenlată la dietă prin Vincențiu Babeșă, candidatulă 
Asbolh, consilieră de secțiune in ministerul^ de esterne, 
a adresată președintelui partidei, care l’a candidată, o 
serisâre, fn care cj'ce intre altele: „Deși in cursulă în
delungatei mele cariere m’am dedată cu lupta în cele 
mai grele referințe, to'.ușî trebue să mărturisesc^, că 
n’așă fi avută atâta încredere în mine spre a-mi alege 
în persână acelă greu locă de luptă, în care încă acum 
trei ani a eșită victoriosă cu mare maioritate celu mai 
distinsă representantă ală partidei naționaliste. Der dâcă 
d-vdstră, alegători cu siroțiminte patriotice (?) ai cercului 
Șasea, doriți să pășiți cu numele meu contra acelei miș
cări, care la noi nu de multă timpă a culminată in a- 
tentatele trădătOre de tronă și palriă (trenca-flenca mere 
acre, lovește-mă lele’n spate c’ună bulgă'ă de iescă. — 
Red.): atunci nu eu voiu fi bărbatulă care să mă re
tragă dintr'o luptă, în care victoria dobândită este o 
victoria a patriei (a vrută să pOte: a bugetivorului, 
ori a căpătuelei, așa totă ar mai avea ună ințelesă. — 
Red.) De aci încolo bugetivorulă candidată istorisesce 
o poveste de pe la 1848, care culmineză în laude, în
gâmfări, ilusiunl ș. a.

In Comloșulil Bănățenii candidatulă Wekerle, se
cretară de stată, (j'se în discursulă său cătră alegători, 
că în periodulă dietală trecută s’a consolidată idea de 
stată, negreșită maghiară, că Ungurii au mare va<}ă mo
rală nu numai în monarchiă ci chiar pe scena eveni- 
menteloră internaționale. — Ce fericiți omeni 1 Totă 
vieța le constă din ilusiunl, visuri, îngâmfare ș. a. și nu 
vădă trista și fiorosa realitate din giuru le!

In Maglod poporațiunea e inpărțită in patru partide, 
și pe lângă deputată au să alegă și preotă. De temă 
să nu se’ntâmple escese, seniorulă a cerută dela comilală 
să se trimâtă putere armată.

In Gairing lângă Malaczka au fostă escese sânge
rase, măcară că nici n’a sosită încă tjiua de alegere. 0 
cetă de vr’o 150—200 alegători țărani au sfărîmală ușile 
și au spartă ferestrile acelora alegători, cari au desfășu
rată steagulă pentru candidatulă contele Desscwffy, au 
năvălită în prăvălii, au pretinsă rachiu și țigări. De frică 
li s’a împlinită dorința. Urmă apoi o încăerare intre a- 
legătorl și mulțl au fostă transportați din loculă incăe- 
rărei scăldați în sânge. Pe la 12 ore noptea a venită 
gendarmeriă, atacă cu baioneta pe alegători, rănindă greu 
mai multe persdne. S’au făcută 6 arestări. — Etâ re- 
sultatulă corupției și demoralisării din partea guverneloră, 
organeloră loră și a partideloră „patriote». Frumâsă ci- 
vilisațiă" pentru Orienlă! Din norocire acesta n’are ne- 
voiă de ea, ci din contră mai p<5te aduce și ’nedee.

Intr’ună cercă electorală din comilalulă Pestei, se 
scrie următorea hazliă istorioră: Ună linără advocată din 
Pesta și-a pusă în capă să se facă cu ori ce chipă de
putată și de aceea a candidată în vr’o ti locuri. In a- 
mintitulă cercă pe neașteptate fu primită cu eljenurl, 
împușcături de trâscurl și cu slegurl. Vr’o 50 de cară 
formau conductulă candidatului. După discursulă-pro 
gramă, arendașulă regalieioră din locă duse pe candidată 
în „ospitala" sa casă și ’i declară, că: ca vechiu practică 
și fostă partisană ală guvernului, presupunendă ulteriOra 
aprobare, a arangiată d-lui candidată mica primire „spon- 
taneă« și că cu răfuirea contului respectivă de 1432 (I. 
28 cr. are timpă, pănă ce d. candidată se va intorce a- 
casă, de cumva n’ar avă bani la densulă. Advocatulu 
s’a întorsă acasă desamăgită de ,sponlanea“ primire, 
care îlă costă acum —■ fără să scie — atâția bani. Bani 
n'avea la elă, der cumcă are în Pesta, unde locuesce, 

nu se scie. E de observată, că în acelă cercă e can
didată și ună oposițională moderată, care — precum se 
tjice — de sigură va fi alesă deputată. Ce va face 'înă- 
rulă advocată, când se va vedea și fără deputăția și da
toră cu o sumă atâlă de mare?

Și încă ceva caracteristică pentru alegerile ungu
resc!. Cardinalulă Haynald ca arhiepiscopă ală Calocei, 
deOrece in comitatulă Baci-Bodrog alegerile dietale se facă 
Vineri în 17 Iunie n., a dispensată pe catolicii și pe cre
dincioșii din acelă comilată. cari se ducă la alegeri, de 
a posti; potă deci mânca carne ori câlă le voră da ean- 
didații.

Zarandu, 12 Iunie n. 1887.
Cu multă presiune și corupțiune în fine succese 

elicei lui Markossy de îndupleca pe Hollaki să primâscă 
candidatura cu programa oposițiunei moderate.

Intre cei cari au plecată în 9 n. 1. c. la Deva după 
Hollaki au fostă mai mulțl oficiali administrativi, ca pre
tori, notari, primari, cancelișli pretoriali și notariali etc. 
și apoi alegători cumpărați cu bani. Se dice, că în Deva 
ar fi sosită cu vre o 40 de trăsuri.

Pe cale cătră Baia de Crișiu însă au pățit’o cam 
șodă. Primirea a fostă rece prefuiindenea. Alegătorii 
partidei române au privită cu mare dispreță la âmenii 
cumpărați cu arginții lui luda. Lângă comuna Coinelă, 
chiar n’au întâmpinată primire simpatică. Au fostă siliți 
s’o ia pe picioră »patrioții« moderați, după tjicala: fu- 
ga-i rușindsă, da-i sănătâsă, pentru că altcum era rău. 
Nici timpulă nu i-a favorită, pentru că în acea a_ 
decă in 10 n. 1. c. mai tdtă diua a plouată. De cătră 
seră pe la 8 ore, când ajunseră ,patrioții“ in frunte cu 
Hollaki la Baia, numărulă le scăzuse fârte. La portița 
triumfală împrovisată de Ungurașii din Baia mi-se pare, 
că numai doi servitori au formată publiculă primitoră. 
De trâscuri și „eljen“ nici vorbă. Altcum firesce nici 
nu s’a putută, pentru că mai toți aderenții plecaseră la 
Deva.

Ei au plecată, ei au venită, ei au fostă și publi
culă primitoră. Când a ajunsă Hollaki la crâșma cea 
mare, abia erau 10 trăsuri după elă, cu câți-va âmeni. 
Aici apoi s’au mai adunată câțiva de pe stradele Baiei 
de Crișiu din curiositate, mai multă servitori și nealegă- 
tori. înaintea acestora a ținută apoi Hollaki o cuvântare 
scurtă in limba română, accentuândă, că „dânsulă luptă 
pentru binele poporului". Totă personalulă adunată la 
ospâiăria Cerbulă, cu acestă ocasiune n’a fostă mii mare 
de vre-o 30—40 persone.

In diua următore, adecă eri, fu Hollaki în Bradă. 
Der despre aceea, câți alegători l’au întâmpinată acolo, 
tace cronica, ci numai atâia se spune, că acolo a vor
bită și unguresce după ce a vorbită mai ântâiu româ- 
nesce intr’ună limbagiu poporală.

De atunci acum a începută conlra-candidatulă a umbla 
pre sate râmânândă în cercă pănă după alegere, der că 
cu ce resultată, se va vede în 17 n. I. c., când va fi 
alegerea.

Am notată în scrisorile mele anteriore, că guver
nulă nu va candida in acesta cercă, der cu iote aceste, 
deărece Hollaki la Deva și lluniăddra a paetată cu par
tida liberală, se pote, că este sprijinită și de susă; insâ 
de josă se pare a li sprijinită și mai lare de organele 
administrative comitalense.

Lupta electorală a apucată pe ună terenă cam o- 
diosă. Organele administraiive amenință, corupă cu bani, 
suspendă și facă presiune ne mai aurjită pe Iote tere
nurile.

Este caracteristică, că pe Hollaki protopretorele Mâr- 
kossy l’a proclamată ce candidată a doua di de Rosalii 
(in 6 n. 1. c.), când l’așteptau sâ vină la Baia.

Noteză, că la plănsorea partidei române, ministe- 
rulă de interne a ordonată cercetare pe cale telegrafică 
în contra abusuriloră organeloră administrative. Ce re- 
sultală va ave nu scimă. Destulă, că eri a sosită in 
cercă vice-comitele Barcsay Kâlmân, care ca aderentă 
ală oposițiunei moderate, în locă d’a face cercetare se- 
riosă, corteșesee pentru Hollaki.

Este de însemnată, că contrarii d-lui Truța nea- 
vendă alte motive nu se rușinâză a răspândi scirea, că 

d-sa după alegere va trece în tabăra lui Tisza âr despre 
viceeomitele Barcsay se vorbesce, că va primi rangulă 
de baronă, probabilă după alegere, după ce-i va fi suc
cese a dobori partida și candidatulă română din acestă 
cercă.

Caracteristică, cândă ni se face ceva de susă, 
nu ni se face de josă et vice-versa. Din cerculă vițiosă 
nu mai scăpămă. Aelius.

Protegiați i austro-ungarî în România.
In tjilele trecute s’a încheiată între România șt 

Auslro-Ungaria o convențiune, în puterea căreia monar- 
cltia nâstră renunță d’a mai avea protegiațl în România 
afară de adevărații săi supuși. Anume o mu'țime de e- 
migranțl și fugari din diferite state, dâr mai alesă Jidovi 
din Rusia, mergândă in România căutau să se pună sub 
protecțiunea vre-unei puteri și cei mai mulțl se puneu sub 
protecțiunea monarchiei nostre. Acâstă împrejurare pri
cinuia o mulțime de neajunsuri alâtă României câtă și 
monarchiei nostre. Mai cu sâmă pe timpulă recrutării 
streinii fugari de armată din alte părți, și mai alesă Ji
dovii din România, cari de almintrelea au nerușinarea 
să câră și drepturi politice, se sustrăgâu dela servieiulă 
militară în România sub pretextă că e protegiată ală 
monarchiei ndstre, fără însă să fiă supusă ală acesteia. 
Negreșită că monarchia nostră avea multe neplăceri din 
causa acestoră soiu de protegiați, și prin urmare era 
atâtă în interesulă ei propriu și ală României, câtă și 
in interesulă raportului de prietiniă și vecinătate să în
ceteze acâstă stare de lucruri, și prin convențiunea în
cheiată i s’a și pusă capătă.

Consululă austro-ungară din Bucuresci, d. Suzzara, 
a și avisată pe acești protegiați despre convenția în
cheiată prin următârea publicațiune:

»In virtutea unei convențiuni încheiată la 2 (14) 
Maiu 1887, între guvernulă austro-ungară și guvernulă 
română, autoritățile representante ale Austro-Ungariei în 
România, cu începere dela 1 Ianuarie 1888 s. n. nu voră 
mai acorda protecțiunea loră decâtă celățeniloră adevă- 
rați austro-ungarî.

Simpli protegiați ai Austro-Ungariei, dela termenulă 
mai susii arătată, nu voră mai pută invoca interven- 
țiunea autoritățiloră austro-ungare, stabilite in România, 
și urmezâ a se supune intru tOie legiloră țării, deea 
n’ar ti eâșiigată până la 1 Ianuarie 1888 s. n. cetățenia 
austriacă seu ungară seu vre-o altă naționalitate.

Despre modalitățile cerute spre a obține naționa
litatea intr’ună seu alta din părțile monarchiei austro- 
ungare, precum și despre tăie Gestiunile cari decurgă 
din desființarea categoriei de simpli pretegiați, acestă 
consulaiă este gata de a da ori-ce informațiune<.

Consulă generală austro ungară, Suzzara 
l’rin acesiă convențiune, România a făcută ună 

pasă înainte: ’șl-a mărită putința d’a scăpa țâra de 
multe buruenî. 0 asemenea convenția va încheia Ro
mânia și cu Germania, cu Olanda, cu Grecia și cu 
alte state.

Conflicte Ia granițele austro-uugară 
și serbescA.

Din Belgradă i se scriu lui „Pester Lloyd“ ur- 
mătârele ■

Exportulă căiloră din Austro-Ungaria în Serbia suntă 
oprită, precum seiută este, de aceea caii buni și tari e 
ună articulă forte cercată în Serbia. De aceea se în
cercară desă a se trece cai peste Sava și Dunăre in 
Serbia ca contrabandă, pilele acestea s’a încercată din 
nou o astfelă de contrabandare. O plută mare încăr
cată cu cai, părăsi pe întunerecă țărmulă dela Semlină 
și o luă în spre Belgradă. In apropierea Belgradului, 
pluta a fostă observată de păzitorii de graniță austro- 
ungarî și urmărită. Era aprăpe sâ fiă prinsă, pluta fiind 

FOI LETON U.

Vulturelil.
(Poveste.)

(Urmare.)

Dâr de sârtea nemilâsă, 
Crudă și răulăciâsă 
'N-lumea asta schimbăciosă 
Nu incape fericire 
Nici dragoste, nici iubire, 
Nici răpausă, liniștire!... 
Așa și-ale loră plăceri 
Mângăerl și desfătări 
Din cari dulce ei gustau 
La olaltă câlă erau 
Intr’o di tâte periră 
Și pe ei mi-i părăsiră.. 
Căci cestă vânătoră avea 
O muere’n casa sa 
Care'n peptulă ei purta: 
O in imă — nu creștină 
Ci tirană și păgână: 
Ea era o vrăjitâre 
Făr’ păreche rea sub săre 
Ce mânca cu bucuriă 
Chiar și carne de omă viă; 
Ear celă vânătoră credea 
Cumcă bună este ea 
Multă in ea se încredea; 
Ea grijea dea lui casă

Ea-i gătea lui pentru masă,
Tote ea i le ’nplinea
Și pe Nițu îlă creșcea...

Intr’o sâră ea s’apucă
Apă’n casă se aducă;
Merge pănă la fântână
Cu mai multe vase’n mână,
Trage apă iute, iute, 
Bănă umple vase multe
Și cărândă la ele’n casă 
Totă pe rândă densa le varsă
Be cuptoră intr’o căldare
Care era forte mare...
Apoi dâcă le golea 
înapoi âr se ducea
Și altă rendă mai aducea
Băn’ căldarea o umplea...
Nițu — prunculă celă mai mare — 
Se miră de asta tare;
Merge iute și-o întrâbă:
— »Spune-mI mie nană dragă! 
•Ce țî-ai pusă acuma’n gândă 
„De totă cari apă pe rendă,
• Mai multă ca totdâuna
• Nu numai ca păn’acuma?".. 
Eară baba cea urită,
Cea cu inima’negrită
In pâcate învechită
Și cu fruntea încrețită 
Nuțului ce-o ispitesce
Astfelă lină că îi grăesce:

— »Dâcă, dragă, tu nu-i spune
• Cătră nici ună omă din lume
• Apoi eu ți-oiu spune ție,
• Dâr deși țl-o spună eu ție
• Nu-ți facă nici o bucuriă
• Mai bine-a fi de-oiu tăcea!“... 
Eară Nițu-i dice așa:
— „Spune babă cătră mine
• N’avâ frică chiar de nime, 
.Căci nici unui omă din iume,
• Crede-mă, <)eu, nu te-oiu spune<. 
Alunii baba-i cj’ce așa:
— ,Eată, dragă, voia mea: 
.Mâne colea pănă’n tjorl 
„Când ceru-i curată de nori
• Taicălă tău plecă de-acasă
• Cătră cea pădure dâsă 
„Ca să facă venătore 
.După paseri sburătore, 
.După cerbi și căpriâre, 
„Numai noi vomă rămânea, 
»Eu din pată mă voiu scula
• M’oiu spăla și m’oiu găta
• Și-oiu aprinde ună focă mare 
„în cuptoră sub cea căldare
• Și voiu fierbe apă tare,
• Apoi lină și’ncetinelă 
„Voiu lua pe Vulturelă 
„Din culcușu-i micufelă 
,Și după-ce l’oiu junghia 
„In căldare l’oiu băga

.Și l’oiu fierbe-acolo bine 

.Ca să-lă mâncă cu âre-cine!...

„Vetjl Nuțule-acum ce faci!
„Eu țt-am spusă, der tu să taci,
• Că de-i spui lui Vulturelă 
„Și tu i muri ca și elu!'...
Desă apoi de diminâțâ 
Venătorulă plină de viață
Mi-se scâlă, se gătesce,
La venală apoi pornesce
Lăsândă pruncii mititei.
Doi prunci ca doi îngerei,
Cari pe-ună pată mole de pene 
Visândă lină dormeau a lene...
Elă dâcă se depărtase
Și’n pădure-acum întrase,
Nițu, care se tredesce,
Cătră soțulă său grăesce:
— .Vulturelă, nu mă lăsa
„Si nici când nu mă uita,
.Căci de mare rău am dată
„Și’n grea cursă am picată!...“
— „Nici odată frate dragă
• Nu te uită viața’ntrâgă!
„Rău tu doră te-ai visată,
,Sâu de ce te-ai speriată ?“...

----------------- (Va urma.) ,
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deja încunjurată din tâle părțile de luntrile păQitoriloră 
austro-ungarl, când de odată se ivescă mai multe luntri 
de ale păzitorilor^ sărbescl, cari înconjurând^ .șt fiindă 
in maioritate putură să aresteze pe păzitorii austro-un- 
garl, ii duseră la Belgradă și ii predeleră oficiului va
mală de acolo. Directorulă oficiului vamală din Belgrad 
a eliberată apoi pe păcjitorii austro-ungarl bănuindă pe 
păzitorii șerbi, că ar fi fostă înțeleși cu contrabandiștii.

La granița sârbâscă din spre Turcia se întâmplă 
dese conflicte între soldații de pază șerbi și intre arnă- 
uțl. De curândă s’au întâmplată două mai sângerâse de 
câtă altele.

Amăuții atacaseră în cjiua înteiu caraula sârbescă 
și omoriseră ună soldată. In <jina a doua veniră, întă
riți cu soldați turci, atacară postulă sârbesjă, prinseră 
pe comandantulă lui și’lă măcelăriră.

Mare amărăciune și mai alesă mare panică dom- 
nesce în poporațiunea sârbă dela fruntarii,

SOIRILE PILEI.
„Asociatiunea pentru sprijinirea învețăceilorii și so- 

dalilorii meseriași români,“ din Brașovă, publică în „Me- 
seriașulă română” concursă pentru 6 stipendii din fun- 
dațiunea >Michailă și Elisa Stroesco”, și anume: 2 sti
pendii de câte 40 fl. pentru Învățăceii români, cari 
se voră apiica la una din meseriele: postovăriă, curelă- 
riă, șelăriă, brutăriă, orologeriă, ferăriă, arămăriă (tur
nătoria), tinichigeriă, cordoneriă, peptănăriă, săpunăriă, 
tapițeria, zidăria și la perieriă. Ună stipendiu de 70 fl. 
pentru sodall cari vreu să se perfecționeze în străină
tate; două premii de câte 75 fi pentru sodalii perfecțl 
seu măestri cari vreu să deschidă în Brașovă meseriă 
de: faură, rotară, lăcătară compactoră. învățăceii con- 
curențl au să arate că suntă români și au 12 ani de 
etate, scit: ceti și scrie și să fiă așezați la măestriă in 
Brașovă, spre a pută fi supraveghiațl. Sodalii au să 
presente atestată de boteză, de cualificațiune și purtare 
morală. Concursurile suntă a se trimite la comitetulă 
Associațiunei pănă în 29 Iuniu, <j>ua de Sf. Petru.

—x—
Academia de drepții din Sibiiu s'a închisă adl săr- 

bătoresce, fiind cu acestă desființată. Seu cum dice 
„Kronst. Ztg.“, s’a înmormântată încă ună instituia de 
cultură germană din Ungaria.

—x—
Fișpanulu Brașovului a mai dăruită bani grădini- 

loră de copii unguresc! din Brașovă, și anume: celei din 
Blumăna 100 fl-, celei din cetate 50 fi., âr eleviloră 
șcdlei comerciale a statului 24 fi. — Adecă dărues; e 
mereu bani pentru grădinile de maghiatisare.

—x —
D lă Ilie Stănilă a fostă promovată in 8 Iunie n. 

de Universitatea din Viena la gradulă de doctoră în 
medicină.

—x—
Programa esamenului de vară din Borșa: 1. Re- 

ligiunea. 2. >Deșteaptă-te Române" (cor) 3. Cetitulă 
și scrisulă română. 4. L. maghiară. 5. Tricolorulă. (cor) 
6 Calcularea. 7. „Fii ai României, (cor) 8. Supersti
țiile". 9- Pausă de 15 minute. 10. Geografia. 11. Is
toria Ungariei. 12. „Oștile stau față ’n față (cor). 13, 
Declamatulă. 14. Gramatica romană. 15. învățăm, in
tuitivă. 16. Drum bun (cor). 17. Distribuirea premiiloră.

—x —
Linia ferată Ghirișu Turda fiindă restabilită, s’a 

predată comunicațiunei.
—x—

Ni se promite din comuna selăgiană Siciu, de 
unde am primit și o colectă pentru incendiați și inundați, 
că in curândă ni se va trimite spre publicare o cores
pondență referitâre la frumâsele succese, resultate din 
buna înțelegere a conducătoriloră cu poporulă său. Aș- 
teptămă cu nerăbdare corespondența.

—x—
In Sighișâra s’au închisă scâlele elementare din 

causa pojarului.
—x—

In comuna Brețcu, comitatulă Trei-Scaune, e de 
ocupată, pe lângă contractă și c; uțiune de 100 fl., pos
tulă de magistru poștală dotată cu 195 fl. lâfă anuală, 
40 fl. cheltuell de cancelaria și 560 fl. cheltuelî de es- 
pedare, apoi 10% din intregă venitulă brută ală stați 
unei telegrafice unite cu oficiulă poștală, în fine 3 cr. 
de fiecare telegramă ce are să se îmâneze în locă, Pe- 
tițiunile au să se trimâtă in timpă de trei săptămâni la 
direcțiunea poștală din Sibiiu.

—x—
In Tușnadu se deschide mâne oficiulă poștală pen

tru timpulă câtă va dura sesonulă băiloră.

Incidentalii dela granița Uzu.
Asupra incidentului dela granița Uzu, despre 

care amâ comunicată, „Renascerea Bacăului11 dă 
următdrele amărunte:

.„In noptea de 19 spre 20 ale lunei espirate, Maiu,

pe crâsta munțiloră, la hotarulă ce ne desparte de Un
garia, între pichetulă No. 14 și 104, doi soldați români 
dela pichetulă 14 făceau patrularea liniei.

La locuia numită Nimira, pe o potecă ascunsă prin
tre stânci și păduri, acești soldați întâlnescă 12 Unguri, 
cari trecândă linia veneau în țâră pe acea potecă, și care 
potecă fără îndoială era făcută numai de ei spre a le 
înlesni mijloculă prădăciuniloră. La vederea loră soldații 
îi someză să stea, Ungurii se opună și îneepă să se re
tragă spre teritoriulă loră, dâr în retragere, aducă inju- 
riele cele mai mari soldațiloră noștri. Pentru astădată 
lucrurile se terminară aci.

A doua di la 20 spre 21 pe la ora 11 nâptea a- 
ceiașl soldați, ajutați și de alțt doi dela pichetulă 104, 
patrulau linia. La același locă și pe aceeași potecă, în- 
tâlnescă pe 8 din Ungurii din noptea trecută, de astă 
dată însă ei erau înarmați fiecare cu câte ună toporă și 
o măciucă.

Patrula îi somedă să stea, âr ei fugă; soldații tragă 
focuri în ventă în scopă de a’i îngrozi numai să stea, 
dâr invadară, căci ei totă fugă înjurândă pe soldați; și 
tocmai în apropierea punctului Uzu, pe o trecâtâre mare 
la marginea pădurei, Ungurii se oprescă, 3 din ei stau 
pe locă, âr 5 întră în pădure. Cei trei încârcă să corupă 
patrula promițându-le câte 13 fr. de fie-care ca să-i facă 
scăpați și la refusulă soldațiloră, ei se prefacă că se su 
pună și stau la disposiția soldațiloră.

Pe când se petreceu acestea între soldați și priso- 
oierii loră, ceilalți 5, cari intraseră în pădure, asvârlâu 
necontenită spre soldați cu bolovani și buturugi, naturală 
în scopă de a’i face inproprii pentru luptă cu ei și ea 
să pâtă scăpa pe tovarășii prinși.

Soldații, cari deodată se părea că nu observaseră 
că loviturile erau îndreptate spre ei de către cei din pă 
dure, deșteptându-se și vătjândă grâua posițiune în care 
se aflau, adică că aveau a face cu ună numără îndoită 
ca ei; că cei din pădure se încercă a’i ucide și în fine 
că pe de o parte vieța le era în pericolă, âr pe de alta, 
(și ceea ce e mai principală pentru soldatulă bravă) că 
suntă amenințați a’șl scăpa contrabandiștii prisonierî, des
chidă focuri tolă în ventă, îndreptate spre pădure, la lo- 
culă de unde veneau loviturile. Ungurii continuă cu în
doită furiă asverliturile și înjurările contra patrulei; acesta 
mai adresându-le ultima și regulata somațiune, și vădendă 
că lucrurile iau din ce în ce proporțiuni grave și ame- 
nințătOre, decide a îndrepta focurile spre ei. Nu s’a sciută 
decă împușcăturile loru au avută seu nu vre-ună efectă, 
tolă ceea ce s’a vădulă numai pentru momentă, au fostă 
încetarea aruncăturiloră și fuga aceloră Unguri. In urmă 
patrula luândă pe cei trei prinși. îi duce la pichetulă Uzu. 
A doua di șefulă vămei de acolo descinde la fața locu
lui împreună cu șefulă de postă, spre a cerceta causa și 
dâră nu s’a întâmplată vre-ună accidentă. Ajunși acolo, 
mai ântâiu găsescă o desagă în drumă, la o mică dis
tanță mai găsescă ună sumană și mai în urmă ună ca
davru. Pusă acestă cadavru în fața prinșiloră, aceștia 
recunoscă în elă pe unulă din tovarășii loră. Ridicân- 
du-se, se transportă la pichetulă 104. Ună glonță s’a 
vâdută că a străpunsă la partea stângă mâna și pieptulă 
Ungurului. Ancheta compusă din subprefeetulă, substi
tutul, mediculă primară și delegatulă militară, au con
statată faptulă imediată. Din fericire soldații noștri n’au 
suferită nimică.

Nu uitămă a relata încă ceva importamă. Agentulă 
dela vama ungară, care a asistată la constatare, a decla
rată în scrisă comisiunei, că mortulă e recunoscută de 
criminală, și că a fostă condamnată pentru a 3-a oră, 
pentru diferite fapte...

Sciri militare.
România. In filele acestea au sosită la gara de 

nordă în BucurescI 65 vagâne cu materială de râsboiu 
pentru armata română. «Epocei* i se spune, că d. că- 
pitană Coandă din artileria, atașată militară la lega- 
țiunea României din Viena, a fostă însărcinată de mi- 
nisterulă de râsboiu sâ mergă la Berlină pentru a pro
ceda la recepțiunea mai multoră instrumente și unelte 
destinate a complecta utilagiulă arsenalului armatei.

Furnisări pentru hergheliile statului.
Deărece trebuința de uniforme și de postavulă ce 

e de lipsă pentru acele, de așternutulă de pală și mă
runțișuri pentru soldații întrebuințați la hergheliile sta
tului, precum și trebuința de curele și unelte de grajduri 
suntă a se asigura de mai nainte pentru anii 1888, 
1889 și 1890 pe calea furnisării, cercurile interesate se 
facă prin acâsta atente, că ofertele respective, provâdute 
cu ună vadiu de 5%, suntă a se trimite celă multă 
pănă în 9 Iulie n. 1887 10 ore înainte de amicii la 
secțiunea contabilității pentru cultura cailoră (ministeriulă 
reg. ung. de agricultură, industriă și comerciu). In oferte 
este a se esprima, că oferentulă cunâsce condițiunile de 
furnisare, și că la casă când le-ară cunâsce, e gata a 
întregi vadiulă la 10°/0 din valârea furnisării.

Furnisarea cuprinde postavuri, bucăți gata de uni
formă (șepci, mantale, bluse, pantaloni, etc., cravate, 
mânuși, diferite articole de curelăriă etc.) așternută (cear
șafuri, plapome) unelte de grajdă, (saci pentru ovfisă, 
saci pentru nutreță, (pături de cai și totă felulă de 
obiecte de curele.

Detailuri se polă vedâ la camera comercială și 
industrială din Brașovă în ârele de oficiu dela 8 ore 
diminâța pănă la 2 după amâdl.

Lista de suhscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei11 pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai incursu :
Dela comuna sâlăgiană Siciu, colectă 

dela poporenii români, prin d-lă Ioană 
Sârbu ..........................................................

Din Brașovă, dela domnii:
I. NegușI..........................................
Ștefană Kikumbană..........................
N. N......................................................

13 fl. 74 cr.

1 fl.
1 fl.
1 fl.

G. Stinghe.......................................... 1 fl.
Dumitru Stinghe...................................... 1 fl.

Suma 18 fl. 74 cr.
Adăugândă la acâsta suma din nr.

120 ală „Gaz. Trans.' Lei noi 1220 și 267 fl. 43 cr.
(Va urma). Totală Lei n. 1220 286 fl. 17 cn

Le mulțumimă generoșilorii contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulă loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

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

AGRAM, 15 Iunie. — Resultatulă alege- 
riloru dietale este: 15 din partida națională, 3 
din partida dreptului, 3 independenți, 1 din 
centru.

BUCURESCÎ, 15 Iunie. — Propunerile ta- 
rifale ale guvernului s’au trimisă eri la Viena.

BERLINU, 15 Iunie. — Impăratulu a pri
mită deja pe președintele poliției.

ROMA, 15 Iunie. — Ministrulă de răsboiu 
a presentată legea asupra creditului de 20 mi- 
li6ne lire pentru ministerulă de râsboiu și ma
rină spre a întâmpina cbeltuelile militare în 
Africa pe anii 188? și 1888.

SOFIA, 15 Iunie. — Riza-bey a declarată 
guvernului bulgară, că Pârta consideră convo
carea Sobraniei ca neoportună.

VIENA, 15 Iunie. — Hârtiile la bursa din 
Viena au scădută în urma scirei sosite despre 
seriâsa bolnăvire a prințului Bismarck.

DIVERSE.
0 bolă contagiosă în Rusia. — O fâiă rusâscă a- 

nunță, că guvernalorulă din Astrabadă a dispusă, ca 
toți cei cari se bolnăvescă de așa numita ,sarasa“ să fiă 
depărtați dece verste dela orașe. Acestă bălă este fârte 
contagiosă; ea se transmite fârte ușoră prin atingerea 
bolnavului. Ea consistă într’o lentă, dâr inevitabilă diso- 
luțiurie a organismului, ce durâză câte odată <)ece ani 
și causâză cele mai teribile dureri. In Persia, unde băla 
e lățită, nu e permisă ca cei bolnavi sg trăiască la ună 
locă cu alții și suntă depărtați într’ună asilă departe de 
orașe în sate. De mai mulțî ani era interdisă deja bol- 
naviloră de a locui mai aprope de 12 verste dela ună 
orașă, dâr legea n’a fostă ținută în sâmă, ba bolnavii 
veneau și în orașu și acâsta a provocată ordonanța 
cea nouă.

Păstrarea mirosului de trandafirii. — Plăcutulă 
mirosă de trandafiră — scrie „Gazeta Sătânului* — se 
pâte păstra și peste iârnă, dâcă într’ună borcană de 
sticlă cu gura largă se așâțjă totă ună rândă de sare 
și altuia de foi de trandafiră pănă ce se umple. Sâ as
tupă apoi bine borcanulă cu ună stupușă de sticlă, plută 
sâu cu hârtiă de pergamentă. In modulă aoesta miro- 
sulă se conservă și în timpulă iernei deschidându-se bor
canulă, casa se umple cu ună mirosă tare și plăcută 
de trandafiră.

Perderile Germanilorii în 1870—71. — „Gazeta 
germană a Crucei Roșii” face cunoscută perderile sufe
rite, în 1870, de armata germană. 33,101 oficerl și 
1,113,254 soldați au trecută granița francesă; 9319 o- 
ficerl și 338.728 soldați au rămasă ca reservă. Din ar
mata activă, 98,233 âmenl fură omoriți, sâu răniți, din 
cari 1796 cu armă albă și 96,437 cu arme cu focă. 
Dintre acești din urmă, 91,6°/0 au fostă omorîțl de glânțe 
de pușcă sâu de revolveră și 8.4°/0 de obuse. Bătălia 
dela Sedan a fostă una din cele mai puțină sângerâse, 
n’au fosta acolo decâtă 3,8°/0 de morțî sâu răniți; la 
Amiens și la Mans au fostă 2,4 ăi 2,7 la %. Bătălia 
dela Gravelotte a fostă cea mai sângerâsă; acolo nu- 
mărulă morțiloră și ală rănițiloră s’a ridicată la 16,8%.

Editoră: lacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouraulâ la bursa de Viena
din 13 Iuniu st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinfi ung.............................. 99.40
Imprumutulfl cu premiu 

ung.....................................123.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 60
Renta de hărtiă austriacă 81 15
Renta de arg. austr. . . 82.95
Renta de aurii austr. . .112 90 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare..........................885 —
Act. băncel de credita ung. 286.— 
Act. băncel de credita austr.289.80
Argiutulfi —.

_____  _____ împărătesc) 
mișfl_______________  104 50 Napoleon-d’orl

Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50 , Mărci 100 imp. germ. . . 62.35
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livrea sterlinge 128.05

Rentă de aurii 5°/0 . . • 102 25 
Rentă de hărții 5°/t . . 88.05
Imprumutulfl căilorfl ferate

ungare............................151.25
Amortisarea datoriei căi

lorfl ferate de OStfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.—

Amortisarea datoriei căi* 
lorfi ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostfi ung.
(3-a emisiune) .... 116 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi

Galbinl
.................5 96 
. . . . 1007

Bursa de Bucurescl..
Cota oficială dela 30 Maiu st. v. 1887. 

vend.
92*/«
95’/.
88’/a

Gursulu pieței rașovu

din 14 Iuniu st. n. 1887.

„ 5°/o *

»

.timp, 8.70 Vend. 8.72

. 8.60 • 8.65

» 10 03 . 10 07

» 11.35 » 11.40

» 10.35 . 10.40

» 5 90 » 5.94

» 101.— » 102.- -

n 98.— » 99 —
» 114.— » 116 —

7-10»/» pe ană.

Bancnote romănescl . .Cump.
91»/<
94s/<
88—

Renta
Renta

>
împr.
Credit

»
>

•
Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională -----
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

română (5°.). -
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

Argint românesc- . .

Napoleon-d’orl . . .

»
»> 

urban

(7°/o) «
(5’/0) •
(7°/o) • .
(6°/0) •

■
»

națională a României 500 Lei------

107—
91 — 

104—
97—
87*/9

14.75
2.02

Lire turcescl

Imperiali

Galbeni
Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

n
Ruble RusescI

>

Disconfulii

TARIFA
amintiirilorii și insertiuniloru

ABONAMENTE
la

i&azeta Transilvaniei*1

IV-a linia de 30 litere garmond fl.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia <\ fl. cr 10.
Anunciurl în pagina a — cr. 6.

Pentru repețiri se acdrdâ urniâtorele raliate:

Pentru repețiri de 3— 4 oii

H )) V 5— 8 11

H H M 9—11 H

n n 12—15 H

V H 11 16—20 n

1O’|.

15’|0

2O’|.

40°|o

Dela 20 de repețiri în sustl

Pentru anunciurl
voiri și reduceri și peste

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe luni se 
mai susu.

facă în-

''
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecăre! luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arăttîndu-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este '.
Pentru Austro-Ungaria:

3pe trei luni
„ șdse luni . 
„ ună anu .

fi. —

»

6
12

fi. —
fl. —

Pentru România și străinătate
pe trei luni 10 franci
șese luni...................... .... 20 n

unu anft .... .... 40 ii

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Pre<lealil-Bu«lapesta și pe linia Tei8ișft-A.ra*lii-Budapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Etiislapesta—l*re«lealii

Bucurescl

Predealâ

Timișfl

Brașov fi

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homoroda
Hașfaleu

1
(

(
(Sighițfir* 

Elisabetopolo 
Mediașd 
Copsa mici 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușfi 
Aiudfl 
Vințuld de susfi 
Uidra 
Cncerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Cluțla

Nedeșdu 
Ghirbfin 
Aghirișfl 
Stana 
Buiodinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
MezS-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Nota:

TrenS Tren Trena Trend 
d® accelerat loinnlbun omnibua 

persone

7 20
7.57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5 21

Tren TreD&

4.30

9.12
9.35

10.12
401
1.47
5 28

7.30
1.14

1.45

2.32

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

5 59
6 49
8 35
9.02
9.12
9 56

10 37
10 59 
11.16

11.37 
12.16 
12.33

1.51
2 >8
2 48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

Trenu 
de 

persone

10.10

Trenu 
do 

persane

6 37
6.58|
7 14!
7.29
7 56
8 18
8 58
9.15
9 341
9 53

10 28
10 47|
10 57i
11 07j
11.19

1.16
3.29
6 33

- 2.15
^00| -

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Vclencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezb-Tclegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
lluiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Cluțiu

Apahida 
tihiriș 

Cncerdea

Uiâra 
Vințulâ de 
Aiudă 
reiitșfi 
Crăciunelfi
BiașC 
Micfisasa 
Copța mic. 
Mcdjaști 
lîlicabetopele 
dlgiș^Tft 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașnvft
Timișd

' Trenu
de pers. accelerat de pers, 

i________ | l __ .

“Tflol — —
“ 740 2.- 7.40
11.05 4.05] 10.42
2O21 5.47-------

Trenă 
de 

peraOne

Trend 
o mul bus

7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

l

t

sust

ț 
k

(

11.00
11 19
12 33

1.01
1 11
1.18
1.05
1.46
2.25
2 50
3 03
3.35
4.01
4 20
4.55
5.42
6.01
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46

10.31

5.37

Prodealu

Bucurescl

(
(

6.20
6.47

11.30

Orele de nfipte suntfi cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

2.02
4.78

1.55
2.53

3.28
9.35

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9 02
9.52

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Telnșfi- & r s»«la’s-84ta<laj)-esta Budapesta- Iradii-Teiutjft.

Trenă Treifi Trenu de Trenu de Trenă Trenă
oninibuB de pers. persâne peredne de perene omnlhui

Teinșft 11.24 — 37o~ Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Bsidapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.2 i 11 20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 'UOK 11.35 5.45 — -
Orăștia 1 32 — 5.18 Ai adti 4 30 6.— —
Simeria (Piski) 2 32 — 6 15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș 5.19 6.51 —
Iîia 3.55 — 7.28 Rad na-! >pova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 61.9 7.37 —
Zam 4 25 — R.ll Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9 33 Zarn 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.8 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 — 1
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - -
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.42 9.17 -2 31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( — 2 32 4 f 9 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Bn<lapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 TeSuști . 1 29 1.41 —

Aradfb •Tlssaf^ăr» Sinaerla (Piski) Fetroșenl

Trenă iTecâ de Trenu Trenă de Trenă Trenă
o nici tos poraiSnn mixt peraăne omnlbufl mixt

Arad ti 5.48 6.05 <^îxneria 2.42
Aradulă nou 0.19 — 633 Streiu _ - 3.25
N6meth~Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Fui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — _ 5,5b
Merczifalva — — — Banița — — 6 4^

9.02 — 9.08 PetroșenI — — 7.12

'fl'imlijtârn-Aradft Petroșeni—Slnacria (Piski)

'l Tonii de Trenă de Tremă Trenă Trenă
pfirfidoe peraine omnJbnA de pern. Omnibufl mixt

Timișdra 6.25 5.00 PetroșenI 6.10
Merczifalva 1 — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 371 Vin ga 8.15 — 7.02 Pui _ __ 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 901
Aradulă nou 9.11 8 01 Q R9
Arndih 9.27 — 8 17 PisMerla — — 10.31


