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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe iinft non 

abonamente pe triltiniulfl Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Preț ulu abonamentului:
Pentru Anstro-Uusarla: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ șăse „ 6 „ >, ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușoiu și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită <|’arulu.

Domnii cari se vorti, abona din nou sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 17 Iunie 1887.
Suntemu sătui de multele eriunciațiunl, ce 

se facă din partea in niștriloru unguresc! cu pri
vire la naționalități, cacl ori cum le-amu înt.6rce, 
pe o parte seu pe alta, nu aflâniu întrînsele 
nici o idea nouă, nici cehi mai mică semnă că 
în viitorii consilierii unguresc! ai Maiestății Sale 
ară fi aplecați a țind câtă de puțină semă de 
năcazurile și trebuințele poporeloră. Ei nu se 
gândescă la popfire, ci numai la „stafii11 și nu 
la statalii cum este elă de faptă: unii conglo
merată de diferite popdre cu diferite limbi, obi
ceiuri și aspirațiuni, ci la statulă cum și l’au 
formată ei în închipuirea și îngâmfarea loră și 
cum ară dori să-lu vedă construită di pă idealele 
loră scrîntite.

Ideile guvernanțiloră ungur! se învertescă 
în cerculă vițiosă ală teoriei centralizării și ega- 
lisării moderne. Ei își iau ca modelă statele u- 
nitare naționale, ca Francia și Italia, și uită de 
totă, că nu se cuvinu tuturoră t6te. Pe ună 
trupă slabă cu talia strimtă nu se potrivesce 
haina largă a unui omit grasă cu pântece mare 
și, orl-câtu ară ciocârti și ar direge la ea croi- 
torulă, totă nu-o va pută face să se nimerăscă. 
De geaba îșl închipuescă marii patrioțl, că Peșta 
este ună mică Parisă, de geaba îndreptăză ei 
de acolo cătră tdte județele porunci în limba 
„cultă a statuluicăci aceia cărora suntu adre
sate, nu le înțelegă. Și nu numai de aceea nu 
le pricepă, pentru că suntă scrise într’ună idi- 
omu necunoscută maiorității poporațiunei statu
lui, ci pentru că nici cei ce le scriu nu înțelegă 
și nu potă înțelege trebuințele adevărate ale a- 
cestei poporațiuni. La aparență mergă t6te ne 
tedă după șabl<5na blancheteloră din Peșta, un
guresc!, dăr cum mergă lucrurile în realitate, ce 
resultate ne arată administrarea statului cu limba 
ungurescă esclusivă?

Spre a răspunde la acesta întrebare cu o 
autoritate ungurescă, credemă că nu mai este 
de lipsă a recurge la judecata ce-o face admi
nistrației statului pressa maghiară oposițională, 
ci ne putemă provoca de-a dreptulă la minis
trulă de justițiă ungurescă, despre a cărui enun- 
ciațiune voimii să vorbimă astădf.

Să ne spună d-hî ministru de justițiâ Fa 
binyi, care este de origine Sașii din Transil
vania, decă cu administrația de până acum a 
succesu regimului de a împăca fiă și numai pe 
cele două sute de mii de Sas! din Ardălu, cari 
au primită starea lucruriloru creată prin dna- 
lismă și prin legile unguresc! și cari, ori când 
h se oferă o mică ocasiune, facă ochi dulci gu
vernului din Pesta?

Noi scimă și vedem ă că organele Sasiloră 
ardeleni suntu pline de plângeri necontenite asu
pra anomaliei, că poporulă se judecă aici într’o 

limbă, pe care n’o înțelege și că acăsta limbă i 
se impune totă mai multă pe t/>te terenele vieții 
publice, ca să tăcemă de astădată de scdle.

Este acesta „susținerea 2>ăcii și a bunei înțe
legeri între poj)oreu, la care asigură ministrulă de 
justițiă că țintesce guvernulă în prima liniă?

Suntemă siguri, că însuși d-lă Fabinyi nu-o 
crede, căci dăcă ar crede-o nu ar fi accentuată 
mai înainte necesitatea „consolidării ideiei de stat11.

Despre „idea de stată11, cum și-o închipuescă 
miniștrii unguresc!, nu mai trebue să pierdemă 
cuvinte, ea culminăză în planulă ce l’a desco
perită atâtă de sinceră fișpanulă dela Sighișără, 
scriindă deunădile într’unți albumă, că „celu ce 
nu este Ungurii în tăte privințele nu p6te fi pa
triotă11.

Der ministrulă de justițiă s’a pronunțată și 
mai clară în discursulă-programă ce l’a ținută 
alegătoriloră săi din Oedenburg. Elă a vorbită 
de „unitatea11 și „nedivisibilitatea națiunei ma“ 
ghiare11, și cu tăte că se trage din viță săsescă 
nu credemă că dSnsulu înțelege acăsta alttelă, 
decum o înțelegă colegii săi Tisza și Trefort. 
Ministrulă a disă apoi: „Fiăcare naționalitate 
se păte desvolta liberă și nu o supără nimenea 
forțându o să învețe altă limbă. De altă parte 
putemă să și pretindemă, ca limba statului să 
fiă adusă la valăre acolo, unde trebue.11

Ve<}I asta-i aia!
Lucrulă naibei este însă, că cei dela putere, 

încependu dela ministru Fabinyi până la celă 
din urmă copiștii, găsescă că pretutindeni trebue 
să se aducă la valăre „limba statului11 și nici că 
se păte altfelă după ce, pe lângă alte nenumă
rate aspirațiuni de egemoniă și de „unitate na
țională,11 ei prin acăsta scapă de bucluculu de a 
fi constrînș! să învețe afară de limba maghiară 
și limbe'e popăreloră nemaghiare.

In fața acestui categorică „ire&we11 este o ade
vărată ironia că ministrulă de justițiă mai vor 
besce de „libera desvoltare11 și de „nesupărarea11 
naționalitățiloră. „Libera desvoltare11 s’a deo- 
chiată pentru eternitate la alegerile trecute, ăr în 
ce privesce „nesupărarea11 prin impunerea limbei 
o caracterisăză însuși ministrulă destulă d.e bine, 
apelândă la ultima rațiune a lui „muszaj.u

Mai bine i-ar fi stată ministrului de justițiă 
să fi fostă sinceră și să fi mărturisită, că cei 
dela putere nu numai că nu voru să facă ni- 
mică pentru popărele nemaghiare, dăr că aceste 
suntă o piedecă constantă pentru realisarea pla- 
nnriloră loră, suntă pentru ei o calamitate 
publică.

Ear noi (jicemu : dea Dnmnecjeu să fiă așa 
pănă la sferșitulă acestui nenorocită sistemă de 
guvernare!

Rusia și Serbia.
piarulu rusă „Russki Kurier11 primesce din 

Belgrad următărea veste:
Primirea simpatică ce s’a făcut Reginei Nithalia in 

Crimea produce aci cea mai bună impresiune. Tote te
legramele pe care le dau foile serbe asupra călătoriei 
reginei suntă gustate cu lăcotniă de publică și privite ca 
evenimente importante.

Cuventulă „Rusia* este a<]î pe buzele tuturoră și 
nu e ună colță in Serbia unde aceslă cuventă să nu 
fiă de o potrivă cu tăte bunurile, mărinimia și cu mă 
rirea. Din iote acestea se crede că vremea politicei pa
sive a llusiei în Serbia a trecută și că a sosită ceasulă 
legatarei frățești cu Rusia de odiniiră.

Afacerea convențiiinei anglo-turce.
F6ia oficiosă rusă „Le Nord“ din Bruxelles de

clară, că ratificarea convențiunei anglo-turce ar slăbi 
tote tratatele care garanteză integritatea imperiului oto 
mană și ar deschide, pentru Orientă, o eră nouă de 
complicațiunl. „Le Nord", de altă parte, răspuntjăndă 

tjiarului „Morning Posl“, care disese că Rusia s’ar des- 
interesa de cesliunea egiptănă, dăcă Englitera ar accepta 
candidatura prințului de Mingrelia pentru tronulfl Bul
gariei, declară in modă categorică că nu este nici o 
conexitate intre cele două cestiunl și că acceptarea en- 
glesă in ceea ce privesce pe principele de Mingrelia n’ar 
modifica de locă atitudinea Rusiei în privința Egiptălui. 
Rusia, — cjice organulă mai susă citată, — face politică 
și nu trafică.

Iată acum, după o telegramă din ConstantinopolO, 
și sensulă comunicărei ce a făcut’o Porții d. de Monte- 
bello, ambasadorul^ Franciei:

„Dăcă Sultanulă va ratifica convențiunea egiptănă, 
Franța va fi ocupată de a lua măsurile ce va crede ne
cesare spre a’șl ocroti interesele sale și a restabili echi- 
librulă in Mediterana. Dăcă convențiunea nu se va ra
tifica, Turcia n’are a se teme de nimică din partea En- 
gliterei și ea păte să se baseze pe Franța șî pe amiciția 
ei seculară."

Acestă comunicare prieinui la Paiață nespusă emo- 
țiune. Sultanulă o trimise a doua după amătjl Porții 
cu ordinulu de a întruni imediată consiliulă de miniștri 
spre a o examina.

In acelașă timpă pe când Părta primea dela Paiață 
comunicarea d-lui de ftlontebello, d. de NelidofT, amba- 
sadorulă Rusiei, făcea ministrului turcescă ală afaceriloră 
streine o comunicare verbală în acelașă sensă seu, celă 
puțină, timjăndă cătră acelașă scopă.

Călătoria regelui Miluita Ia Viena și situa- 
țiunea în Serbia.

înainte de a pleca regele Milană din Bel- 
gradu, se spunea că ținta călătoriei e Gleichen- 
berg, unde regele va merge să petrăcă la băi și 
că în trăcătO se va opri și în Viena. După ple
carea regelui, când acesta ajunse în Viena, unde 
conferi cu Maiestatea Sa monarhulă și cu minis
trulă de esterne Kalnoky, telegrafului ne comu
nică scirea, că regele Milaniî nu mai merge la 
Gleichenberg, ci se’ntărce la Belgradă. OrI-cine 
a cetită acăstă scire, a putută înțelege, că ținta 
călătoriei regelui Serbiei a fostă Viena, ci prin 
urmare avea o însemnătate politică. OrI-cine a 
ținută sămă de ultimele schimbări în Serbia, pre
cum și de cele petrecute înainte și după acăstă 
schimbare, apoi de neînțelegerile în familia re- 
găscă, despre nemulțumirile din regatulă serbescă 
a putută obțină convingerea, că situațiunea în 
Serbia e fărte seriăsă. „Deutsche Zeitung“ ne 
dă în privința acăsta importante deslușiri, ce le-a 
primită dela persăne dinprejurulă regelui Milană:

„Scopulă principală ală călătoriei regelui Milană nu 
suntă băile dela Gleihenberg, ci a da deslușiri despre 
căușele scliimbărei ministerului in Serbia. Trei cause 
au pricinuită acăsta schimbare: reaua stare financiară a 
țării și nemulțămirea ce cresce mereu din acăstă causă, 
certurile notorice din familia regtscă și uneltirile rusesci 
din țără, în scopă de a resturna dinastia Obrenovici prin 
dinastia Carageorgeovicl. Nemulțămirea în țeră din 
causa financieloră ajunsese la culme. Veniră apoi la cu- 
noscința poporului și certurile regelui cu regina Natalia. 
Nu vremă să vorbimă de gelosia reginei de diferite dame 
dăr regina s’a amestecată în politică și atâtă ea câtă 
și ambasadorulă rusă Persiani căutau să mâne apa pe 
mora Rusiei. Acăsta era contra intențiuniloră lui Milan, 
de aci se născură în paiață scene, a căroră urmare Iu 
o înstreinare totă mai mare a păreehei regale. Astfelă 
urmă apoi călătoria reginei Natalia la Crimea și în sfâr
șită numirea ministrului Risticl.

Regele, înainte de a se pune în înțelegere cu 
RislicI, se adresă mai întâiu la Viena și la Berlină, ce- 
rendă sfaturi. De aci primi sfatulă să cheme la cârmă 
pe Risticl, obligându se acesta în specială să manțină 
pretinia cu Austro-Ungaria. Regele Milană a fostă ia 
Viena să repete însuși în persână ceea ce a declarată 
cabinetulă său (că adecă raporturile amicale cu Austro- 
Ungaria voră fi manținute. — Red.) Dăr pentru anumite 
eventualități ar voi să se asigure, d4că pite conta p» 
ajutorulă Austro- Ungariei. Regele vră să mărgă mănft
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In mană cu Auslro Ungaria, der sc se pună pe picioră 
de pretiniă și cu Rusia, pentru că poporulă cere acestă 
direcțiune. Coalițiunea liberalilor^ și radicalilor^ e re- 
sultatulă acestui curentă

Alegerile de deputațl pentru dieta un- 
gureșcă.

De sub Rezu, Iunie 1887.
Ut jugulent homines, sur- 
gunt de nocte latrones, 
et tu non expergisceris?

S’a consumată! Alegerea de deputată dietală în 
21 Iunie s’a finită și în cerculă electorală Zelăhană (co- 
mitatulă Sălagiului în Ungaria). A învinsă guvernamenta- 
lulă GeOrgiu Lorinczy, cu ajuiorulă Roniâniloră necărtu- 
rarl a căroră Iruntași cu câțiva represenlan(1 de ai loră 
deciseră abstinența. E dreptă că presia de susă și josă 
fu cum nu se mai pole înlipiii. Se spesară cum se aude 
la vre-o 6—7 mii de florini pentiu scopulă alegeriloră : 
toți factorii disponibili ai administrațiunei păn’ la celă 
din urmă notăreșelă au stată necontenită in c6sta bie 
tului alegătoră. Eșit’a pe sate cu candidatulă inspeclo- 
rele de dare cu totă telulă de momeli: cutrierat’a câte 
sate numai a putută inspeetorele de scâle, colindăndă și 
poruncindă pe la dăscăli, ca să intrevină în ajutorulă 
candidatului guvernamentală.

Cine scie câte acățăturl are contribuabilul în trebile 
dării și că in fine aste tote se isprăvescă prin oficiuiă 
de dare; cine scie câtă polă fi șicanați bieții dascăli de 
inspectorii școlari, de multe ori fără piiă de vină; cine 
scie ce va să cjică a te pune in contactă cu pretorele 
cercului, care adecă provede mai tăie căușele locale și 
mai mici personale, acela va înțelege, câte dureri sufle- 
tescl au trebuită să sufere bieții contribuabili, cercetați 
de sârte cu dreptă de alegere. Sermanii de ei! Te a- 
puca mila vă<jendu-i duși ca in escortă sub scululă no- 
lariloră români și a pretorelui cercuală ; mergea bietulă 
alegătoră română ca mielulă la junghiare, tristă și poso
morită, deși cele de lipsă pentru traiu și voiă bună nu 
au lipsită de feliu. Dela Câțelulă română porniră sub 
bandieriulă d-lui Papp-Szilagyi, a scriitorului de tristă 
figură.

Cu alâtă mai voioși erau insă notarii români, cari 
profi’ândă de miseria și nesciința poporului și ducându-lă 
la alegere, cugetară a-și face ună bnchetă de „merite" 
înaintea mai mariloră săi, cari suntă vrășmași de morte 
in cele politice a totă ce e română. Untulă și groșcio- 
rulă ilă păparâ no'ăreșeii, zărulă le rămase alegătoriloră.

E dreptă că dintre preoții gr. cat. și dăscălii cei 
mai de trebă nimeni nu a mersă la alegere, der lotuși 
dintre învățători au luată parte la conductă: Nechita 
Liscanu din Cizeriu și [Petru Epure, pare-mi-se din 
Sigă. Cu atâtă mai multă au fostă insă alegătorii ro
mâni duși din partea notarului din Cizeriu, Pap Jânos, 
a celui din Sigă, lilăs Jânos, și a lui Pap Peter, notară 
în Stirci. sub a cărui comandă au plecată, via Cățălulă 
română, cam la 700 cari cum se aude, au și ajunsă 
norocoși la locuia destinată, ocolulă casei comitatense.

Par’ că vedemă cum le va fi ridendă burta mata- 
doriloră din cori orulă ocolului, cari vădendă prostia Ro
mânului neașteptată îșl voră fi tisă in numai ds atâta 
nimerniciă. Voră fi disă .derek emberik», .detek năp« 
și firesce nu voră fi lăsată fără observare nici pe preoții 
și învățătorii poporului, cari au cea mai sântă chiămaie 
a lumina poporulă despre cele ce elă de sine nu le pole sci.

Dintre cei câștigați in detrlmeiiliiJă causei române 
loculă întâiă ilă ocupă Pap Janos din Cizeriu. A- 
cestă omă — pare-mi-se născută in Bihoră — a 
căcjută in aceste părți in 1863—4 sub provisoriu ca 
grindina din nori, tare pe neașteptate a venită cu 
bâta in mână și îndată ca simplu română a încăpută 
ca notară în satele curată române unde e și astădl. De 
atunci păn’ acuma au totă câștigată la avere mai totă 
din spinarea opincarului română. A< um îșl dă aerulă 
că lui de Română nu-i pasă, căci elă Iotă ce are Ma
ghiarului ar ave de a i mulțărni. Audi acolo fariseulă! 
Decă a trecută peste sărăcia, acuma să lapădă de nemulă 
din a căruia spate șl-a trasă și mare parte îșl frage și 
acum untura. Despre acestă omă să tjice că a studiată 
in Beiușă la gimnasiulă română, ba încă să dtce că a 
crescută chiar cu pita gimnasiului 1 Sărmană poporă ro 
mână, sărmană națiă română, ce mai pui ți-ai crescută 
în bunulă tău șină !

Ală doilea și ală treilea locă ilă ocupă Pap Peter 
notară in Stirci și lllâs Jânos din Sigă, și aceștia cres
cuți din părinți români cu pâne romănescâ, și și la a- 
vere avântați numai din sudorea Românului, astăzi îi 
răsplătescă c’ună cinismă și dispreță ne mai pomenită.

Pentru că nu putemă crede că ei ca omeni cu 
stare bună au fostă siliți a păta onorea mumei loră, a 
națiunei, întru atâta în câtă ei cu cea mai eclatantă 
frângere a abstinenței demonstrative să ducă pe bieții 
alegători români ca mieii la junghiare! Nu putemă crede 
că ei asta nu o au făcut’o din celă mai mare dispreță 
cătră conclusele națiunei române, numai și numai să ?e 
vîre în grația fiiloră de altcum iute trecătore a factoriloră 
administratori; au nu cugetă ei că eu asta înșiși numai 
dispreță și grețâ și-au atrasă înaintea loră, cari apoi 
după ce îi voră fi storsă ca lămâia le voră da cu pi- 
ciorulă în spate dicăndu-le: „Maurulă și a făcută da- 
torința, Maurulă p6te merge!*

Multă a trebuită să păcătuescă poporulă nostru de 
l’au bătută și-lă bate Atotputernicul cu astfelă de ființe! 
Numai acum se vede, numai acum se simte in cele 
naționale depărtarea fostului preotă G. Cardoșă; a 
cestă Română verde până era în Cizeriu, din păr
țile de sub Reză nu mai pută nimeni duce la urna 
guvernamentală nici pe cei vii și presențl, necum să 
ducă pe cei absenți.

Noi cei de partida română independentă pe acești 
Omeni nu-i mai socotimă între Români, și făcăndu-ne 
cruce asupra loră și <jieându-le .Domne de se pdte ier-

tă-le loră spurcaiulă egoismă și ne mai pomenitulă ser- 
vilismă, trecemă mai departe la ale nostre, căci na
țiunea româna pentru aceea nu va peri, aceea nu a 
ternă dela grația ori disgrația renegațiloră și a pasăriloră 
nopții, ci pură și simplu dela puterea ei de vieță; și 
asta are scumpa nășiră națiune și, bună e D-(jeu, o va 
avă totdeuna.

Când prin aste puține suspine nu învinuimă pe 
bietulă și nesciutorulă poporă alegătoră română, și când 
nu putemă din destulă regreta asttelă de gangrene pe 
corpulă națiunei nOstre, — nu putemă lăsa neamintită 
nici aceea aparițiune straniă, că cum de on. d. preoți 
și alțl docenți demni nu au putută sfătui pe alegători 
să nu se amestece în flâcurile numite alegeri, nedemne 
de Români, și cum vine că alegătorii cari nu au putută 
fi duși de guvernamentali, au fostă duși de stângaci? 
Au dâră și ici și colo să fiă în jocă egoismulă per
sonală. aeâstă straiță golă acățatâ în grumatji? Și cum 
e aceea că pe când din unele sate ca Bănișorulu, Bog
dana, Restolțulă mare n’a mersă mai nimeni, pe atunci 
din alte părți și sate de sub Reză au mersă cu gră
mada ?

Se păte că nici on. d. preoți, nici inteligința mi- 
renă din jură nu șl-a pusă acea stăruință întru lumi
narea poporului ce trebuia nesmintită să șl-o pună; rău 
destulă decă s’a întâmplată astfelă; resultatulă nefavo
rabilă, pedepsa negligenței ne ajunge pe toți deopotrivă; 
nestima și disprețuia antagoniștiloră noștri ilă vomă 
sâmți și purta împreună; dâr bună e D-(jeu, va fi că 
ne vomă cunâsce; vomă face să fia lumină și totă in
sulă să scie de cine are a se feri; va fi că in viitoră 
rândurile ni le vomă stringe mai tare, și vomă purta 
de grije ca câtă de bine să fimă îngrădiți cu puterea 
dreptului și ală adevărului.

Așteptămă să vedemă că ore desprețui tor ii națiunei 
și slugile domnești ce avansamentă voră căpăta și cu ce 
cruce voră fi decorați!

Ce să va fi întâmplată la loculă alegerei? Credă 
că voră notifica alții mai aprope de foculară, și pănă 
atunci D dsu cu noi și sânta nășiră causă 1

Amărîtulă.

SOIRILE P1LEL
Programulă de căletoriă ală Alieței Sale Archidu- 

celui Rudolfă prin Galiția in Bucovina, după cum se a- 
nunță din Cernăuți, este uimătorulă: Alteța Sa va sosi 
la Cernăuți in 7 Iulie și va petrece acolo pănă in 9 luhe 
s. n., când va pleca la Rădăuți, unde in aceeași iji se 
voră arangia mai multe escursiunl. In dimineța «filei ur- 
măiore călătoria se va continua prin Solea, Cacica și 
Gutahumora la Cămpulungă, apoi prin lacobeni la Chir- 
libaba, er de aci călare la herghelia Luzina. In 11 Iulie 
dimineța Alteța Sa se va reintorce la Chirlibaba și de 
aci prin Transilvania ia Sighelulă Marmației.

—x —
,Nemzet« și „Pești Naplo" se dispută asupra ces- 

tiunei, că deputății sași Zay Adolf, Kaiser Janos și Im- 
rieh Janos ține-se-voră de naționaliști ori de oposițiunea 
moderată? ,Nemzet“ îi declară ea deputațl naționaliș'l 
• Pești Naplo" ca membri ai oposițiunei maghiare mode
rate. Guvernamentalii (jică, că nu se câte, ca să fiă 
membri ai unei partide maghiare, fiă și oposiționale, 
nisce âmenl cari suntă aleși deputațl pe basa programei 
naționale săsescl. Și în adevără vedemă că „Pestei- 
Lloyd", publicândă lista depulațiloră aleși, pe deputății 
sasi din orașulă Brașovă ii pune intre oposiționalii un 
guri, și-numai din greșală, pare-ni - se, pe Irnrich dela 
Ghimbavă iiă pune între naționaliști. Ergo: apară în 
listă la rubrica -naționali" in frunte eu generalulă Tra- 
iană Doda, decă-lă vomă scdte afară pe Irnrich, numai șese 
deputațl naționali sasi. Suntemă curioși să vedemă ce 
felă de constelații va mai crea politica săsescă în 
doi perl.

—x—
Ministrulu honvediloru a adresată municipieloră o 

ordinațiune-cerculară, d’a trimite ministerului de honvezi 
pănă la 10 Augustă resultatulă asentăriloră ce s’au fă
cută dela 1 Ianuarie pănă la 31 Iulie a. c., pentru ca 
să se potă stabili in limpulă legală conlingentulă recru- 
țiloră.

—x—
Qiarulă „Unirea11 din BucurescI nu mai pâte in

tra in Ardeală, fiindu-i detrasă debitulă poștală de cătră 
ministerulă ungurescă.

—x—
O telegramă din Peșta adresată „Agenției Libere" 

comunică următârele: „Proiectulă de a crea o manufac
tură de arme în Ungaria a fostă combătută chiară de
la originea de cătră partida militară a curței din Viena. 
Cu tote acestea cabinetulă ungară a resislată. Șefulă 
usindoră statului ungară, chiemată a-șl da părerea asii 
pra părței technice a cestiunei, a declarată că s’ar pute 
organisa o manufactură ca anexă la marea usină a sta
tului la Disgoger său la turnătoria dela Reșița."

—x—
Mare concertă în Brașovă. Poimâne în 1 Iulie st. 

n., se va da în „hala festivă" din Grâveră ună mare 
concertă. Se va esecuta cu acâsta ocasiune renumitulă 
oratoriu ală Iui Iosifă Haydn „Anotimpurile* (die Jahres- 
zeiten) de cătră musica orășenescă cu concursulă reuniu- 
nei de cântări bărbătesc! germane, a corului darneloră și

a societății filarmonice, sub probata conducere a diligen
tului Brandner. Atestă opă ală lui Haydn este unuia din 
cele mai renumite și grandiose opuri musicale de însem
nătate istorică-culturală și esecutarea lui in Brașovă este 
o raritate. Suntemă siguri că și publiculă nostru română 
brașovână iubitoră de musică și de progresă va lua pnrle 
in numâră mare la acestă concertă, a căruia arangiare 
e împreunată cu multă muncă și cu însemnate chelluell. 
Din parte-ne dorimă concertanțiloră asociațl celă mai stră
lucită su?cesă, recomandând!} lie-căruia de a nu lăsa sâ 
trâcă rara ocasiune, ce ni se oferă, ca sâ putemă gusta 
o operă alâtă de însemnată musicală.

—x—
In Sighișâra a distrusă ună incendiu 14 case, in

tre care și oficiulă poștală,
—x—

In județulă Argeșă din România se voră înființa, 
după cum comunică tfiafele, douefabrice: una de sticlă 
lângă Pitești și alta de hârtia lângă Câmpulungă.

—x—
Cetimă în .Revista politică" din Bucovina- „In 

Succeava și împrejurulă Succevei, precum la Cetate, 
apoi în Ițcatil, Lisaura, Ipoteștl, Bosancea și Scheia află 
poporulă mulțime de obiecte antice de ună preță însem
nată archeologică și istorică. Mai cu sâmă monete ro
mane și moldovenesc! se află fârte multe. Omenii din 
poporă necunoscândă valărea loră nu pună nici ună 
preță pe ele. Der s’a formată o societate de jidovi 
geșeftarl, cari umblă din casă în casă, cumpără obiectele 
antice și monetele sub pretextă că n’au nici o valăre, 
cu ună preță de nimica, și celă multă cu 10 sâu 20 
crucerl, și apoi le vândă cunoscătoriloră cu prețuri e- 
norme dela 100 pănă la 700 de franci, îmbogățindu-se 
astfelă prin înșelăciunea nepomenită a poporeniloră. A- 
tragemă atențiunea d-loră preoți și învățători din susă 
numitele localități și-i rugămă cu tdtă stăruința ca preoții 
să le spue poporeniloră de mai multe ori in biserică, er 
învățătorii să spue copiiloră in scdlă, ca să nu se dea 
de (elă înșelați de geșeftarii jidovescl și să nu vândă 
obiectele antice și monetele pănă nu se voră fi încre
dințată ce valăre aă. Domnii preoți și învățători să în- 
drepteze spre acestă scopă pe poporenl și pe copil la 
păiintele Mariană, catichetă în Suceava, seu la d-lă 
Teodoră Stefanelli, membru corespondentă ală comi- 
siunei centrale din Viena pentru conservarea obiecteloră 
antice, sâu la d-lă Dr. Clucenco, membru corespondentă 
ală aceleia-șl «omisiuni..

Casierulă stației austriace a câiei ferate dela Ițeam 
anume Bradler, care fugise in România cu o sumă de 
bani, a fostă prinsă — spune „Telegrafulă" din Bucu
rescI — în pădurea de lângă Burdujenl, inlr’o stare forte 
tristă; fusese bătută rău, rănită și jefuită. Numai o 
sumă fârte mică de bani s’a găsită asupră-i Elă a fostă 
transportată la lași, de unde va fi estrădată autorilățiloră 
austriace

— x—
Cernitele supremă Hertelendi, ca comisară regescă, 

a convocată comisiunea societății pentru regularea Begei 
și a Timișului, împreună cu representanții comitaleloră 
Timișă și Torontală și ai orașului Timișora, la o confe- 
rență, care avea să pertracteze o ordonanță a minis
trului de comunicațiune, prin care ordonanță fu provo
cată societatea a face propuneri cu privire la rtorgani- 
sarea aparatului societății și cu modificarea sistemului de 
apărare. înainte însă de a trece conferența la pertrac
tarea meritorică a ordonanței, cei mai însemnați repre- 
sentanțl ai celoră interesați s’au esprimată că din motive 
financiare societatea nu pâte să esiste mai departe, căci 
nu incurgă mai multă ea 5O»/o din eontribuțiunile de a- 
mortisare și de regie. In fine după o desbatere mai 
lungă s’a hotărîtă unanimă, ca ministrulă de comunica
țiune să fiă rugata a lace pașii de lipsă pentru trecerea 
in administrația statului a iucrăriloră pentru regularea 
Begei și a Timișului, âr societatea să se disolve câtă mai 
curândă. Petițiunea se va așterne ministrului prin o de- 
putațiune.

—x—
In Ciucu-Madaraș țăranulă ungură Siikct Peter a 

fostă omoriă cu trei lovituri de toporă de cătră fiiulă 
său Janos, în urma unei certe. Ucigașulă, fiindă arestată, 
a mărturisită fapta.

—x—
Amă primită prin poște ună Bostimă afișă roșu, ti

părită în tipografia „patriotului" Morilz Stern în Hațegă. 
Pentru esceienlulă stila, espresiunile lui alese peste, totă 
pentru originalitatea lui îlă facemă cunoscută celitoriloră 
noștri, căci și așa rari suntă pentru Română momentele 
de distracția. £tă afișulă:

In publicu.
Cu răspunsă la Nro. 129 ex 13 (25) Iunie 1887 

a „Gazetei Transilvanie*, nu aflu demnă de a mă recti
fica la miserabilai corespondință, a ,unu observatori, deci 
deră’lu dechieră de unu miseră ticălosu și râpurosă care 
sigură au așteptată cu gura caldă ca să fiă Încă ună 
candidată pentru a șl potă câștiga nește pizule,



Nr. 133. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

O codoriște miseră și mârșavă a națiuni Română, 
se încârcă a negri și elă măgariulă cu tintă in mai multe 
rânduri, din invidie personală pe atarl bărbați care dau 
pepto cu bre și cine. (Urmâză timbru de 1 cr.— Red.) 
Rușine na(iuni nășiră română cu atarl indivitjl miserl și 
liiălosă 'are se ocupă cu astăfeliu de infamii mârșiave, 
pfui, pfui ticălosule!

De te vei afla miserabile ofensată, 'ei ști atâta care 
a calea gavalerâscă, așteptă cei doi secundanți prin care 
sâ ceri saiisfacțiime, la ce stau gata la reccntră!

Hațegă, la 26 luniu 1887.
Nicolau Theodosiu

Pentru ca cetitorii noștri să’șl p6tă espliea mânia 
d-lui Nicolae Teodosiu, le reamintimă că in corespon 
dența amintită mai susă se Zice, că dânsulă cu ta- 
tălă său au luată parte la banchetulă ungurescă, dâr pe 
când dânsulă ședea la masă și mesteca, tatălă său, nea- 
văndă locă la mâsă și neoferindu i nici fiu seu locuiți 
seu, sta in piciore delături și înghițea golit. De altmin
trelea voinicosulă Nicolae Teodosiu nu năgă ,în publică, 
faplulă acesta, dâr să supără focă și provOcă. Să mai 
Zică acum cineva, că nemeșii din Țâra Hațegului nu suntă 
ga vale riI

Jubileuln Reginei Victoria.
Regina Victoria a Angliei, Impărătâsa Indiei, a 

serbată acum a 50-a aniversare a suirei sale pe tronulă 
Marei Britanie, fiindă acum in ală 68 a ană ală verstei 
sale. Favorisată de ună titnpă strălucită, serbarea de 
căpetenia a începută in dimineța Zilei de 9 (21) ale cu 
rentei. Desă de diminâță resunară clopotele bisericiloră 
și tunurile răsunau, adunândă din tâte părțile uriașei 
cetăți valurile de omeni cătră stradele pe unde urma 
să trecâ cortegiulă regală in ducerea sa la mănăstirea 
de If'estminster. Tribunele erau ocupate dela 8 ore di- 
minâța și, pe Iotă percursulă dela palatulă Buckingham 
peste Piccadilly cătră cheulă Tamizei și d’aci la West- 
minster, furnicau sute de mii de Omeni, oferindă astrelă 
aspectulă unei adevărate căi triumfale.

La 101/a 6 re dimineța se puse in mișcare prima 
parte a cortegiului ngilă. Trăsurile strălucitâre împo
dobite cu aură și pietre scumpe ale principiloră indieni, 
precedați de ună detașamentă ală servitoriloră regali, 
desehideu cortegiulă. Au părută cu deosebire frumose 
trăsurile Maharadjahului Sing și ale reginei Kapiolani 
de Hawai\ trăsura acesteia era urmată de prințulă Teck, 
apoi de princesa Teodora Sacsa-Meiningen, prințulă Al- 
bert cu princesa Luisa de Șlesvig - Holstein, princesa 
Alexandra de Hessa, amândouă princesele de Edimburgă, 
prințulă de Hohenlohe și de prințelă Eduard de Sacsa- 
W imar.

Cortegiulă regiloră părăsi la 10*/* castelulh regală 
și era compusă din 15 echipage tote trase de câte patru 
cai murgi, inhămațl cu juguri ce erau împodobite cu co
rone regale de aură. In acestă cortegiu se aflau casele 
domnitore de față la serbare și anume: regele Dane
marcei, ală Belgiei, ală Greciei și ală Saxoniei; marele 
duce de Meclemburg; apoi principii de corână ală Aus- 
ro-Ungariei, ală Portugaliei, ală Greciei și alțl membrii 
ai famihiloră domnilOre.

Procesiunea reginei se compunea din 11 trăsuri 
de gală, strălucitâre prin aurăria cu care erau încărcate. 
In cele dinlâiu cinci trăsuri se aflau demnitarii curței 
și ai casei regale; caii suntă conduși de lachei pe josă 
in mare livrea. In a 6-a trăsură ședea princesa Vic
toria cu prințulă Alfred de Șleswig-Holstein; în a 7-a 
principesele Sofia de Prusia, Irena de Hesse, Victoria de 
Prusia și princesa Luisa de Battemberg; în a 8-a fiicele 
prințului de Wailes și ale Marei Ducese Eiisabetha; în 
a 9-a princesa moștenitâre de Sacsa Meiningen, princesa 
Wilhelm de Prusia, Ducesa de Albany și Ducesa de Con 
naught; în a 10-a Ducesa de Elimburg cu fi'cele ei. 
Intre trăsura a 10 a și a 1 L-a fu lăsată ună spațiu pen
tru garda călârâță a palatului.

In sfirșită, In cea din urmă trăsură venea Regina 
Victoria. Vis-ă-vis de M. S. ședeau fiica sa cea mai 
mare princesa imperială a Germaniei și nora sa princesa 
de Wailes. Trăsura reginei era incungiurată de fii, 
ginerii, nepoții sfii călări și în uniforme strălucitâre; 
prințulă imperială ală Germaniei purta uniforma albă de 
cuirasieră, cu cuirasă și coifă de metală strălucitoră. 
Priveliștee era uimitoră de frumâsă și nu se pâte descrie. 
Bucuria și strigătele de ura ale uriașei mulțimi In totă 
percursulă cortegiului întrece orice închipuire. Regina 
apărea pentru ântâia âră dela văduvire, in haine des
chise de sârbătâre. M. S. purta tote cordonele ordi- 
neloră sale

Imposan'ă impresiune, ce va rămână întipărită tot- 
d’auna in memoria asistențiloră, a produsă intrarea pro 
cesiunei regale in vasta boltă a mănăstirei. In amvonulă 
de susă sta ună corh de trei sute de persâne îmbrăcate 
in albă. La drâpta estradei regale sta Lordulă caneelară 
îmbrăcată în catifea și hermină, urmată de șâse sute 
lorcjl și lordese in cele mai bogate toalete, la stânga era 
așezată Președintele Camerei Comuneloră cu 400 depu- 
tațl cu soțiele loră. Pe ambele laturi luaseră locă am

Bradu, 24 luniu n. 1887.
Domnule Redactoră! Raportulă specială despre 

alegerea din Baia de Crișiu dela 17 n. 1. c. îlo veți 
primi preste câte-va țjile dela ună amică ală foiei d-niei 
Vostre. Pănă atunci Vă comunică următOrele:

Inteligința și respe rtive fruntașii poporului română 
solidari din ținutulă Zarandului și adecă din cerculă elec
torală ală Baiei de Crișiu, suntă deciși cu energia d’a 
face totă numai ce este posibilă, ca față cu abuzurile 
nemărginite comise cu ocasiunea alegere! din âstă ană in 
acestă cercă, sâ se ia tote măsurile legale pentru tra
gerea în cercetare criminală a persâneloră culpabile, pre 
cum și, ca după ce se voră aduna tâte datele necesare, 
eventuală sâ se fa :ă rugare la dietă pentru nimicirea 
alegerei de deputată efectuită cu atâtea ilegalități și căl
care de lege în Ziua de 17 n. I. c.

Mat suntă deciși totă deodată a înființa câtă mai 
curendă aici ori în Baia de Crișiu ună instituia mai 
mică de credita și economii, deorece necesitatea unui 
asemenea instituia, din partea multă cereatului poporă 
română Zarandană, se simte din țji în Zi totă mai tare.

In fruntea acestei afaceri, după informațiunile pri
mite pănă acum, stau următorii: V. R. Dainiană proto- 
popă, T. Popă și P. Truța advocațl, G. Bogdană, I. 
Cămpeanu și 1. Romană p eoțl, ete.

Ploile cele multe din timpulă din urmă au începută 
a ne periclita multă promițătorea recoltă din estă anii. 
Spicâsele pănă acum, pre unde nu le-au inundată apele 
s’au desvoltată destulă de bine. Ne temernă Insâ că 
voră păli. Nutrețulă din causa ploiloră nu se pâte 'încă 
cosi. Unii, cari au cosită, numai daună ’șl-au făcută, 
neavândă nici ârbă, nici nutreță cum se cade. Cucuruzii 
au întârziată forte. Nici pe jumătate nu suntă încă 
săpațl, cum se Zice, deodată. Pre malurile Crișiului. unde 
după inundare au fostă Omenii siliți sâ samene din nou, 
d abia acum râsară. Recolta pomeloră nu va fi așa abun- 
dantă cum se arăta mai de cu primăvâră. Pomele, mai 
cu sâmă în unele comune au începută a se rări fârte. 
Recolta cereșeloră în specială este și promite a fi sa- 
tisfăcătore. Aici în aceste părți, bene notandum, din co
munele muntâse și în luliu căpătămă cereșe destule mai 
in totă anulă.

Recolta cerealeloră în comunele muntâse, din causa 
sterilității locului, ca de regulă, nici în âstă ană nu 
promite ceva deosebită, cum este d. e. la Bulcescl, Tom- 
natecă și Blășianl, etc., de unde bieții Omeni suntă si
liți a merge In țâră în România, ori în Câmpia Tran
silvaniei, ca să-și câștige cele de lipsă pentru susținerea 
vie0'- _________ C. o.

basadorii străini cu sol iele loră; er locurile împrejurulă 
estradei erau ocupate de prinții și princesele din Europa 
și din India.

La intrarea in biserică regina, care purta o mică 
coronă pe capă, fu întâmpinată de Archiepiscopulă de 
Canterbury și păși încetă spre estrada din fața altarului 
în mijloculă aplauseloră dameloră și a strigăteloră de 
ura ale bărbațiloră. Ceremonia biserieâscă se săvârși 
conformă programului după ritulă anglicană. După Te 
Deum, Archiepiscopulă pronunță binecuvântarea, âr re
gina Victoria se așetjă pe tronulă ce era învăluită cu 
mantia regală, și primi defileulă prințiloră și princeseloră 
de față. Terminându-se ceremonia biserieâscă, regina 
cu același cortegiu și în aceeași rânduială se întârse la 
palatulă Buckingham.

In sâra tjîlei întâiu uriașa cetate a fostă iluminată 
în totă cuprinsulă ei intr’imă chipă măreță cum arare
ori s’a vâijută pe undeva. Iluminația cartiereloră Wes- 
tend și City s’a deosebită mai alesă prin strălucire. Po- 
porulă străbatea în mase colosale mat ea de lumină ce 
se revărsa asupra stradeloră. Sâra s’a dată la palatulă 
Buckingham ună mare prânijă de gală după care a ur
mată o mare recepțitine. Decorațiunile caseloră, ale edi- 
ficieloră publice, cum și fron'onele iluminațieloră voră 
râmănâ espuse mai mu'te Zile.

Cea mai interesantă parte a jubileului a fostă 
serbarea copiiloră ce s’a ținută a doua <ji in Hyde-Park. 
Ca la 30,000 copii din șcâlele publice ale Londrei apar- 
ținândă claseloră sărace, — in Anglia cei bogațl nu’șî 
trimită copii in școlele publice, — petreceau în rnăre- 
țulă parcă, pe care mulțl dintrânșii nici ilă vâcjuseră 
vr’odată. Parculă se transformase într'unu orașă de cor
turi și Regina Victoria străbătu rindurile copiiloră in 
cele mai entusiaste strigăte de bucuria ale miciloră 
cetățeni.

Ordinea n’a fostă de locă turburată pe totă tim- 
pulă serbăriloră. Pe timpulă procesiunei regale au inter
venită câte-va accidente, de mică gravitate. Astfelu au 
fostă conduse la spirala vre-o 60 persone parte lovite 
de insolațiă, parte strivite ori călcate in piciore din causa 
colosalei imbu'Zell. Marchizulă de Lorne, ginerele regine 
a căzută de pe cală și a fostă ușoră contuzionată. In 
colo nici ună casă gravă de semnalată.

Din Ciceu, Iunie 1887.
Domnule Redactoră 1 Acum câțiva ani, când s’a 

ținută adunarea generală a Associațiunei transilvane 
pentru literatura rom. și cultura poporului română în 
Deșiu, venindă la ordinea Zilei și șcâla română confe
sională din Betlenu, d-lă advocată Mană a numit’o „j>cb/â 
centrală a ținutului nostru* și a recomandat’o Associa
țiunei spre deosebită atențiune. E neîndoiosă dârâ, că 
acâslă șiâlă a ajunsă a se bucura de Ore-care renume 
in părțile acestea. Cum că merită acestă renume, a do- 
vedit’o și în anulă acesta cu ocasiunea esamenului ți
nută cu pruncii de șcâlă la 12 Iunie n. după următorulă 
programă:

I. Inceputulă la 21/, Ore p. m. cu cântarea -îm
părate cerescă; II. Esaminare din Religiune: rugăciunile, 
catechismulă, testamentulă vechiu și nou; III. Declama- 
țiuni: „Ispita și copila răposată», IV. Esaminare din 
.Limba română» cetitulă, scrisulă, gramatica și eserciții 
verbali; V. Declarare: .Școlarulă îndreptată", «Copila 
română», apoi -Imnulă împărătescă* și .Inima cea 
bună» cântate în coră; VI. Calcularea mintală și cu 
cifre; VII. Declainațiune: »Nu umbla nimică». Pausă și 
recreațiune. VIII. Limba maghiară; IX. Geografia și is
toria Ungariei, apoi constituțiunea patriei; X. Declamare: 
• Asinulă cu 3 proprietari* și .Cătră școlari» după cari 
.Acum suntemă și noi învățăcei» și .Rândunica», cân
tate; XI. Din .Istoria naturală» și fisică. XII, Din eco
nomia pomăritului. XIII. DeclamațiunI; XIV. Cântările 
poporale; .Unde încă mai răsună,* .Tricolorulă», Acum 
âtă că sosiră frați»; XV. Ca încheiare .Tatălă nostru» 
cântată in cord.

Unele declamațiunl și poesii din acestă bogată pro
gramă din causa scurțimei de timpă au fostă lăsate 
afară, celelalte puncte tâte le-a esecutată învățătorulă 
de 27 ani Simionă Moldovană cu școlarii săi cu ună 
succesă îmbucurăloră. Presidiulă la esamenă l’a ținută 
activulă protopopă ală tractului Betlenului Michailă Fă- 
gărâșianu însoțită de raportorulă său Ioană Murășiană 
învățătorulă Șinterâgului. Au mai fostă presențl d-lă 
Gregoriu Pușcariu preotulă locală, ca directoră ală 
șcâlei, teologulă abs. de Gherla Nicuiau Popă din Ni- 
migea maghiară, naționalistulă Ioană Grecă, preotulă 
Ioană Boteană, doi străini și mulțime de poporă ro
mână din Betlână. Pruncii au fostă premiațl • ca înche
iare n’avemă cuvinte pentru de a recomanda din desutlă 
comitetului despărțământului ală XII ală Associațiunei 
transilvane pentru cultura poporului română de-a delega 
și dânsulă din sînulă său câte ună bărbată, cu însăr
cinarea dea asista la examenele șcâleloră nâstre popo
rale după esemplulă și inițiativa braviloră frați S6- 
lăSeD’- __________ Olimpiculă.

DIVERSE.
Rândunele ingeniose. — Cetimă in Ziarulă »Mer- 

cury» din Oroville (California) că ună omă lucrândă la 
ună puță de mine părăsită, aprope de Hurletonă, dete 
peste mu de cuiburi de rândunele. Scoțândă câteva lo- 
pețl de pământă, rândunelele eșiră cu miile din lăuntru 
și începură a i se ruga prin ciripirile loră d’a nu mai 
urma cu lucrarea începută. Dăr omulă nu se opri dela 
lucru și lucră pănă sâra. A doua Zi, când se întârse 
să-și continue lucrulă, mii de rândunele începură să 
sbâre pe deasupra lui, și abia începu să sape și simți 
că i cadă pe spinare nisce corpuri reci și cleiâse. Se 
desbrăcâ repede, și ce să vâZă? Pe cămașe era o mul
țime de șerpi mici, de brâsce și de scorpioni. N’apucă 
să se îmbrace și simți din nou că spatele îi erau pline 
de totă felulă de viețuitâre. Uilându-se în susă pentru 
“ vedâ care este causa acestui fenomenă, văZu că ren- 
dunelele sburau pe deasupra lui, ținândă fiecare în ciocă 
câte una din aceste viețuitâre și așteptândă momentulă 
favorabilă pentru a le lăsa să cadă asupra lui, Intre că
mașe și piele. Omulă văZândă acâsta îșl îmbrăcă haina 
ișl luă sapa și târnăcopulă și se grăbi să plece.

Schulverein. — Societatea acâsta, înființată de 
Germanii din Austria pentru interesele loră școlare, a 
ținută în luna curentă adunarea ei generală in Viena. 
Aici sa constatată, că societatea are 1174 de filiale 
(intre care 88 filiale de femei și de fete). Numărulă 
membriloră ajunge acuma la 120,000; între care 6500 
președinți bărbați și 500 președinți femei. Banii incurșl 
in anulă 1886 se urcă la suma de 293,247 fi. 4 cr. 
Vemtulă totală dela înființarea societății acesteia școlare 
(luniu 1880) pănă la 1 Maiu 1887 e de 1,462 218 fi 
35 cr.

Bulibașa la poliția. — Cetimă în .Liberalulă» din 
lași: Bulibașei unei șetre de Țigani i se urîse cu barba 
așa lungă cum îi crescuse, și pentru a fi deosebită de 
cedalțl supuși ai săi ii venise pofta de a se duce la ună 
bărbierăjiu să-i facă favorite împărătesei. Bărbierulă — 
ună mehenchi - voindă să șl bată jocă de bulibașa, îi 
rase numai -o parte a favorițeloră arătându i apoi ușa. 
Bulibașa protestă din răsputeri contra unei așa ocări 
pentru nâmulă țigănescă, — și în indignarea lui cres
cândă sparse nișce gâmurî dela bârbieră, pentru care 
faptă fu dusă la polițiă. Aici totă țigănimea a venito cu 
felă de feiă de stăruințe să scotă pe bulibașa dela în- 
chisOre. Ce năpaste pe capulă bietului bulibașa numai 
și numai pentru că a vrută și elă să se mândrâscă de ve- 
Fi7aPSa|î1“ ?U 0 Ipăr?°he de favorHe împărătesc! 1 
Elă fu eliberată în cele din urmă, spre marea multu- 
mire a tuturora Țiganilor de sub ascultarea sa.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,



GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Uttjualu 1* h : -? O’*,.» Burcii de Bu< urescl-
din 29 Iuniu

KcfitA riv atiru n1 . . 102 95
Rentă dr haliri :> v . H8.—
împrumutul*! râiloril feruu

ungare..........................151.25
Arnortisarca datoriei rai-

lorfi ferate de ostii ung.
(1-iua emisiune) ... 97 60 

Amorlisarea datoriei cA)
lorft ferate de OstO jng.
(2-a emisiune) .... 12750

Amortisaiea datoriei cai
lor & ferate de os 10 nug.
(3-a emisiune) . . . .116 60 

BouurI ruraie ungare . . 104.40 
Bonuri cu ci. dc sortare 1C4.60 
Bonuri ruraie Banat-Ti-

4mșfi.........................  . 104 50
Bonuri cu el. de ?sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

t. î>. jro?

■’ ni crualu-siat o Ut . .10150
PespAgubirv p. dijma dc

v,ml ung.......................... 99 40
In prumutulu e«i pA miu

ung.................................... .122.
Losurile pentru regula rea

Tisei și Segedinuhii . 122 20 
Renta de hărții austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 46
Renta de aurd austr. . . 112 40 
Rosurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băutei austro-

uugare .......................884 —
Act. băncel do creditd ung. 286.— 
Act. bănet! de credită austr.283.— 
Argintulti —. — Galhinl

împărătesei .................5 96
Napolet'm-d’or! .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 15 
Londra 10 Livrea stcrlinge 126 50

Cola oficială dela 12 lume st. v. 1887.

Cuini* vend
Renta romană t5°„). 92— 92’/,
Renta rom. ainort. (5° 0) 94*/3 95 —

» convert. (6°/0) 87’/, 88’/,
tmpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) 106*/, 107—

„ „ (5°/o) • 91*(. 91’/<
• » urban (7°/ol 104*/, 105—

. (6°/o) ■ 96’/, 97—
’ (5»/0) ■ 88— 88’/,

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

♦ > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14.75 15.25
Bancnote austriace contra aură. , 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
,in. 29 Iuniu st. n. 1887

Bancnote rumaimsei . . Cuu p. 8 64 Vend. 8.66

Argint româncsi . . . 8 55 8.60

Napoleon-dori . . • 9 97 . 10.02

Lire turcesc!................. • • e > 11.30 . 11.36

Imperial!..................... > 10.33 . 10.36

Galben!.......................... * 5 89 . 5.93

Scrisurile fonc. • Albina* 6«/o > 100.— . 102.--

n ’ » 5°/o • n 98.— . 99.—

Ruble Rusesc! .... > 113 — > 114.—

Discontulă . . . > 7— 10’/, pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriiorO și posteloră io Brașovu.
1. Plecarea trenurilor»:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 oro Ol minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: O
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenurilor»:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 303: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

a) Dela Iieșnoviî-Zernesci-Brunii ia Brașovă : 10 6re înainte da amedi.
b) „ Zizinu ia Brașovă: 9 ore a. tn.
c) Din Slcuime la Brașovă: 6 bre sera
<i) „ Fiujărașii la Brașovă : 2 6re dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă : 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea poștelor»:
«) Dela Brașovă la HejiiODU-Zernesc't-Branil: 12 ore 30 min. după amedî.
>>) îl w „ Zizinu: 4 ore după amedi.
c) Jî .. in Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute nOplea.
d) fi 1J la Făejărușu: 4 ore dimineța.
e) fi T) la Săcel&: l ore dimineța.

B. Sosirea poștelor»:

TARIFAauuuturiloru si insertiuniloru.
1 1 7

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiun! și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă următdrele raliate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori • • • • . 10°|.

n H V 5— 8 H ■ • • • . 15°|0

H h n 9—11 H ■ • • • • 20°|o

H n n 12—15 H • • • • 30°|o

V m n 16—20 H • • • • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu . • > < ■ • 50°|o

Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe lunî se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

Mersulu irenuriiorU
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia I^redealfidBudapesla și pe linia Tehișît-A-radii-SSudapesta a calei ferate orientale de stat» reg. ung.

l’redeal ii-Kaciapesta IBEadapesta.—

Nota:

Trenii 
di:

| persane
Tren 

âccclerat
Tren A 

omnibQh

Bucuresci 4.3C —
^redealu j

9.12
fini iș fi 9.35 —
ilrașnvti 10.12

7 2< ■■ 4 01
Feldidra /.O/ _ 4.47
Apatia
AugustinO

8 24
8 47

5 28
— 0.59

Honiorodr. 9 29 6 49
Hașfaleu 9 37 _ 8 3.i
Sîglnțon

10 53 u 02
11.00 12

Elisabetopok : 1 34 9 56
MediașO 12.03 li* 31
Cop sa uiicfc 
Micăsas?-

12.26
12.42

:0 59
II,16 

11 37
Blașiu ț.ll — 13.10
CrÂciuneîh 1 23 — 12.33
Tein^ti
Aiudâ

2.06
2 27

— 51
2 r

Viuțuld de susf
UiAra

2 49
2 56

— 2 4-.
2 56

t!ue«r<lea 3.12 — 3 64
Gb’risti 3 46 4:>l
Aoahida 5.0 i — 5 28
• «;b

5.21
Ill

5 56
— —

Nirfleșdu — 6.19 —
— —

f.rhir.jft —
— — —
— 7.12

Ciu»ir. — 7.41 —
Brciț — —
î1ra,r.? — —
Vad îl — 8.20 —

.' -Telcgd — 8.46 —

Fugm-Vă sârbe* — — —

Veneția-Orădii — — T renu 
de

itrsaiii-niaro
— 9 11 persone

_ 9.16 DM 0
C muiâny — 10.37, ■.33i
izol Bok — 12.20 4.24
Suda-pasta — 2 15| 10 0 |

Viena — — 1 2.15
— 8.00| — t

Trenft 
o in ni bus

7 30
1.14,

1.45

2.32

Trenu 
de

persone
6 37
6.54
7.14'
7.2-j
7 56
8 18
8 58
9.15
9 31-
9 53

10 28:
10 47,
10 57j
ll.O7j
11.19.

1.16
3.29
6 33

Viena
Budapesta
Szelnok 
t'. Luiliiiy 
Oraiieu mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu
Tcleagu
Vadă
Brațe*
Bucia
Ci'.eia 
iiuicdtn
Stana
A.glii riș
G1 â’bfu
Neitișu

Cluțin

Apaimt:.
Chiri»1
Caeerdcu

iJiora
VințulO de 
Aiudă
Teiașă 
Ur&ciuneW.
Biașd 
Wîrasasa
Cupn» ku

Eli iabet ,p’ e 
Sigișăr» 
fisșfalst.- 
Homoroil 
Angustinn 
Apatii". 
Fcldidra

Brașovă
l'ici.șG

Pr?âe»lă

3r.sf.

t
Buc.uresc!

Orcte de Dăptc snntfl cele dintre liniile grâse

t

v

t.

Trenu 
do pers.

Tren 
accelerat 

1

Trend 
de pers.

Trend 
de

| peraone

! Treafi
loinnibns

ll.tol - 1 --- 1 — 1 -
7.40 2.— 1 7.40. 618

11 O.i 4.05 1 10.42 9.38
2 02 5.47 2.02 12 02 —
4.', 2 7.11 4.78 2 01
- - — — . 18
_ — _ 19 —

7.33 — 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —

— _ 3.47 —
— — _ 4.07 _
— 8.58 _ 433 —

9.28 _ 5.15 —
— — _ 5.33 —
- — — 5.53 —
— — — i5 —

— _ 6.10 —
— 10.31 _ 6.38 --

11.1,0 _ — — 7.08
1 19 — — 7.36
2 33 __ — — 9.16
1.01 _ — — 9.53
1 11 _ — — 10.—
1 18 _ — — 10.69
1,05 — — 10.19
1 46 _ — — 10.48
2 25 __ — — 11.55
2 50 — — 12.34
3 03 _ __ — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 __ _ — 2.13
1 20 — 2.46
4.5 — 3.31
5 42 — — 4.32
601 — — 5.02
7.27 — — — 6.&B
808 -- _ — 7.43
8.36 — 8 23
9 06 - _ — 9 Oz
9.46 5.37 — — 9.52
— — 1.55 —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — --
— 11.30 3.28 — —

9.35

TcIieșA- 5. t-i&«Bft=Ssidajtesla Itudapesla* Aradft-'ffeiușâ.

Trenii 
omnibuG

Tre iii 
de pera.

Trenu de 
periiânu

Trenii de 
peraone

Trenii 
de per-.6ne

Trenfi 
omnlbti

Teiușft
Alba-lulia

11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 ___

11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11 20 12.41 ___

Șibotă 1.01 — 4.51 SL mok 11.35 5.45 ___

Orăștia 1 32 — 5.18 Ai atlft 4 30 6.— ___

Siiueria (Piski; 2 32 — 6 15 | Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Branicîea 3.23 — 7.02 Pauliș'i 5.19 6.51 —
Jlia 3.55 — 7.118 Radna-1 îpova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 ___
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 ___
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 ___

Bărzova 6.27 — 9 33 Zam 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 — H',42 Branicîea 9.19 10.17 ___ _

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
GJogovață 8.28 — 11 25 Siineria (Piski) 10.35 1107 ___
ArauBdb 8 42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 ___

Szolnok î — 2 32 4.19 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 —
Risdapesta _ - 1 6.20 1 Alba-lulia 12.36 12.46
Viena — 6.05 j Teiușfi . 1.29 1.41 —

Siuaerla (Piski) Petroșenl

7 ipografia ALKXT Rrnsovfi, Hârtia din fabrica lui Marlin Kopony. ZernetcT

A rad &-'jS'lwaișiS ra

Trcnt 
oumibnc

Trenă de
pemâno

Trenu 
mixt

h rad ft 5.48 6.05

Areduiil nou n 19 — 6.33
UJ&raeth- Săgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.1b — 7.29
Or.-zifatva 7.47 — 7.55
.*îerczit»jva — — _

9.02 — 9.08

’2’tiX’tH6ra-Are,Cft

Trenii dt- Tren fi dn Trenapcmâtw persone orunlhu.

Timlș>6rtt> 6.25 5.00
Merczifalva — ____ __
Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23
Aradulfi nou 9.11 ___ 8.01
Ariîsțft 9.27 — 8.17

Trenii de 
pers Ane

Trenfi 
omnlbuj

Trenâ 
mixt

2.4:
Strein __ a.2F

Hațegft — — 4 16
Pus — -■— 5.11
Crivadia __ 5.58
Banița — — 64
FetroșenI — — 7 12

Pctroșenl—Slmeria (Piski)

Trenii Trenfi Trenâ
de pere. nmnihna mixt

Petroțenl 6.10
Banița — — 6.53
Crivadia — — 7 37
Pui — 8.20
Hațeg ti — — 9.01
Streiu — 9.52
Blmeria — — 10.31


