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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe unft non 

abonament îi pe triluniulfi Iulie. Augustă si Sep- 
teiuvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețuiri abonamentului:
Peutrn Anstro-Uugaria: Peutru România și străinătate:

pe tr ei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 „ „ ș6se „ 20 „

„ unu anu 12 „ unu anu 40 ,,
Abonarea se pote tace mai ușorii și niai 

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

a însemna pe cuponu nunitiruhi fâșiei sub care 
au primită (Jianili!.

Domnii cari se voru abona din nou se binevoesctl 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 19 Iunie 1887.
Intr’o telegramă, ce a adresat’o redactoru- 

rului diarului „Luniinătoruli’i11 din Timișdra, d-lu 
Vincențiu Babeșiu se pronunță asupra resulta- 
tului aiegeriloru cu privire la partida națională 
română.

Enunciațiunea acesta a d-lui Băbești nu 
p6te să fiă trecută cu vederea din parte-ne, din 
causa rolului ce l’a avută și-h’i are d-sa în sî- 
nulă partidei naționale române. Amfl așteptată 
numtirulu următorii ală „Luminatorului11 , cre- 
ijendu că d. Babeșă va lămuri și esplica cu- 
prinsulfl telegramei sale, care e mistică și în 
unele privințe cu totulă neînțelăsă. Dtir vti- 
dândă că confratele din Timișdra nu ne mai a- 
duce nici o lămurire, trebue să intrămă în dis- 
cuțiunea cuprinsului amintitei telegrame, dedrece 
în ea se atingă nisce cestiunl f'drte importante.

Telegrama d nului Babeșă, adresată d-nului 
Rotariu, advocată, și publicată în „Luminătorul11 
dela 13 (25) Iunie, sună astfelă:

,Care va să dică, resultatulă alegeriloră e, că par
tida română națională încetă d’a fi representată în dieta 
Ungariei: căci generaiulă Doda, precum scimă, altă mi
siune are.

Eu prevăcțendă acesta resultată de mai nainte, 
l’am recomandată cu planulO meu atențiunei ilustrului 
bărbată din fruntea partidei.

Era bătătore la ochi lânceijimea zelului în inteli
gența nostră. Prti naturali), căci puțini omeni potă viețui 
in aeră coruptă ca ală stăpânirei maghiare și a rămână 
viguroși.

Se învinuesce (jiaristica nostră, pentru certele intre 
sine și atacurile personale, pururea desgustătăre. Ne- 
negabilă e concurența unoră greșele ale ntistre eu blăs- 
tămățiile celoră dela putere.

Mai evidentă decâtă t6te e, că lupta ntistră pentru 
esistență, pe calea așa disă legală-parlamentară deveni 
fapluală imposibilă.' Acesta este situațiunea ce ni se 
impune.»

Mai ântâiu bate la ochi, că d. Babeșă „a 
prevăzută resultatulă alegerei,11 precum 4*ce- Ne 
va erta, credemu, observarea ce ne vedemă în
demnați a o face, și anume că d-sa de regulă 
ttite le prevede, numai, durere, că acdsta ni-o 
spune totdduna post festa, er nu mai nainte când 
amu pute trage și noi profită din prevederile 
d-sale.

Nu putemă sci ce a recomandată d. Babeșă 
ilustrului bărbatu din fruntea partidei, și încă și 
mai puțină putemă sci, care pdtefi planulă d-sale, 
de asemenea recomandată, căci d-sa, încâtă pri- 
vesce planurile ce le are, e f6rte tainică, ceea ce 
ca unui omă politică nici nu i-o putemă lua în 
nume de rău.

Ddr ne va concede d. Babeșă, că politica 
cere chiar, ca pănă la unu punctă 6re-care pla
nurile să nu rămână eu totulu tăinuite, și ne va 

mai concede, credemă, că suntă momente în vitița 
popbreloru în cari nu mai e ertată nici omului 
politică să-șl ascundă t6tă înțelepciunea sub obrocă, 
ci trebue să iasă afară pe terenă cu părerile și 
sfaturile sale, ba trebue chiar să ia st.eagulu în 
mână si să mergă înainte.

P6te că d. Babeșă nici acum nu află încă 
momentulu destulă de „oportună11 ca să iacă 
actista, și de aceea, cu părere de rău, trebue să 
ne lipsimă de favorulă de a pută profita din 
planurile și prevederile d-sale. Ne luămă însă 
voia de ală întreba că, dăcă în adevără a pre- 
vădută resultatulă alegeriloră, atunci de ce l’a 
provocată în conferința ultimă din Sibiiu, după 
ce stetea, pote, mai multă în puterea d-sale, 
decâtă în a multoră altora, ca să-lă încungiure ? 
Căci, dtică precum susține d-sa, . d-lu generală 
Traian Doda „are altă misiune11, dr nu aceea 
de a representa partida națională română, atunci, 
cei cari avtiu s’o representeze se aflau de față 
când s’au luată decisiunile și d. Babeșă n'avea 
decâtă să’i convingă despre temeinicia prevede- 
riloiă sale, pentru ca să’i facă să nu mai încerce 
a intra în lupta electorală, său mai bine (|isa în 
lupta cu corupțiunea și cu violența fățișă, și ast
felă să’i facă să stăruiască pentru o egală proce- 
dere a tut.uroră alegătoriloră româul din Bănată 
și Țera ungurăscă.

Nu voimă nicidecumu să facemă recriminări, 
der e clară, că nu putemă trece cu vederea cele 
susținute de d. Babeșă în telegrama sa. Nu ne 
putemă împăca mai alesă cu afirmarea d-sale, 
că d. generală Doda n’ar avă, pe lângă alte 
misiuni posibile, și misiunea de a representa par
tida națională română în dieta ungurăscă.

D. generală Doda este alesă pe basa pro
gramei acestei partide și discursulă d-sale cătră 
alegători, ce lă publicămu mai josu, este o viuă 
mărturia, că d-sa ține cu tăriă la acăstă pro
gramă. Nu ’nțelegemă dăr pe d. Babeșă și de 
aceea îlă rugămă să ne dea lămuririle necesare 
pentru ca să scimă cum stămă.

D. Babeșă mai vorbesce da „lânce(|imea ze
lului inteligenței ndstre11 și de „atacuri perso
nale ale Ziaristicei ndstre11 și în fine de „gre- 
șelele ndstre11. Ar fi bine, necesară și f6rte fo
lositorii să lămurăscă și aceste cestiunl de mare 
importanță pentru consolidarea partidei naționale 
române, ca să cundscemă odată și vederile per
sonale de adî ale d-lui Babeșă în t6te privin
țele, căci cu ceea ce a făcută și a vorbită d-sa 
înainte cu 15—20 de ani nu ne mai putemă 
mulțămi; să le cuudscemă și să nu mai um- 
blămă orbecându prin labirintulă blăstămățiiloru 
celoră dela putere.

Programele politice ale Celiilorti.
In diferite oărțl ale Boemiei se țină adunări elec

torale, în care cele două partide cehe îșl desfășură pro
gramele loră politice. In aceste programe se dă espre- 
siune dorințeloră și cereriloră cehe, se lămuresce atitu
dinea Cehilorfl față cu Germanii austriac! și cu Ungurii 
și se preciseză din nou punctele principale pentru ese- 
cutarea cărora au să lupte cele două partide. Și unii 
și alții lucrăză pentru spargerea dualismului.

In adunarea din Rakonitz, contele Kaunitz desfășură 
programulă Cehiloru tineri secesioniștl, care culmineză 
intre altele în urmăftirele puncte : respingerea orl-cărei 
lățiri a limbei germane în sctile și în vitița de stată, re
forma dăriloră, apărarea eu energiă a punctului loră de 
stadiu in cesliunea dării pe zahară, nici o scălă confe
sională pentru prețuia zahărului, reforma electorală, drep- 
tulă de votil universala, înlăturarea esamenului germană 
dela universitatea cehă, asigurarea dreptului de întrunire 
și a libertății de pressă.

In adunarea din Holitz deputatul!) Slavik desfășuiă 
programul/! Cehiloru betrâni, cu care ocasiutie vorbi mai 
amărunțită și despre dualismă. Câtă timpi) dualismulă 
a desemnată reinoirea dreptului istorică ală cortinei Sft.

Ștefană, dise Slavik, n’a putută deștepta în poporulă 
nostru nici oposițiune nici disgrațiă, fiindă că a fostă 
dovada necontestabilâ, că drepturile istorice nu se inve- 
chescă nici chiară prin cea mai îndelungată domniă a 
nedreptului. Dualismulă ne întări în speranța, că și drep
turile istorice aie coronei lui Wenzel trebue in fine să 
învingă și să fiă recunoscute. Dtir îndată ce duaiismulă 
trecu granițele acestei îndreptățiri, a devenită cu sciință 
ună instrumentă pentru apărarea celorlalte individualități, 
nu numai in Translaithania, ci și in regatele și țările ju
mătății austriace a imperiului, și deci a trebuită să pro- 
voce o puternică resistență din partea nostră, o resis- 
tență care a fostă potolită numai prin noua întâmplare 
istorică, că dualismulă a devenită legală și valabilă. A<^I 
negreșita că nu se potă condamna fructele constituțiu- 
nei dualiste, dtir a trage la îndoială legalitatea acestei 
constituțiunl, ar fi ună începută zadarnică și nepolitică.

Conflicte între Ungaria și Curia romana.
Guvernulă ungurescă s’a obicinuită a face dese 

transferări de episcopl catolici dintr’o diecesă într’alta. 
In fața acestoră disposițiuni neesplicabile, Curia romană 
a trimisă prin nunțiatura din Viena o notă ministerului 
comună de esterne, în care protesteză contra acestoră 
transferări.

„Pești Naplo* ocupându-se de acestă cestiune, dice 
că guvernulă face transferările din motive politice de 
partidă. Transferă adecă în diecese cu venituri mai bune 
pe episcopii cari facă treburi guvernului, tir în diecese 
cu venituri mai rele pe cei cari nu jtică cum cântă gu
vernulă.

„Pester Llood* încercă sti spele pe guvernă de im
putarea ce i-o face ftiia de mai susă, dtir nu isbutesce 
căci nu arată — negreșită fiindă că nu i dă mâna — 
motivele unoră asemenea transferări. Se mulțămesce 
insti a dice că cesliunea transferărei formtiză o contro
versă între Curia romană și între cortina ungară încă 
de secuii; Curia adecă pretinde ca nici o transferare să 
nu se facă fără consimțtimentulă ei, guvernulă ungurescă 
din contră pretinde că ptite transfera pe ună episcopă 
fără a mai cere consimțtimtintulă Papei. Der ce are a 
face acesta cu imputarea lui „Pești Naplo»?

în contra lui .Pester Lloyd“ și a guvernului ungu
rescă se ridică ftiia clericală „Magyar Allam*, care ame
nință cortina ungară astfelă:

.Regatului ungară i s’au dată drepturile aposto
lice de cătră scaunulă apostolică, der nu necondiționată. 
Acela i se potă și lua îndtirtită. Sfântulă Ștefană a pri
mită dreptulă apostolică celă mai înaltă, de a numi pe 
episcopl; der despre ună dreptă nețărmurită de a trans
fera, nu s’a formată nici ună instrumentă* (tractată, 
convenția ori altă actă.)

In acestă stadiu se află a<jl conflictulă.

înmormântarea v.protop. Vlassa.
De lângă Cheia Turdii, 26 Iunie 1887.

Domnule Redactoră! piua de 23 luniu a. c. a 
fostă o di plină de durere și amărăciune pentru noi. 
In acesta di amă dusă la mormtintă pe multă regreta- 
tulă Petru A. Vlassa, meritatulă v.-protopopă și paroch 
ală tractului Indolului, zelosulă anteluptătoră română pe 
care după o suferință îndelungată de mai mulți ani l’a 
secerată neîndurata morte dintre noi intre cari a stă
ruită și a lucrată ca preotă 26 de ani c’ună zelă e- 
semplară.

Remășițele pămentesci s’au astrucată în cimiteriulă 
comunală ală Indolului lângă neuitații știi părinți Samo- 
ilă Vlassa odinitiră parochă ală Indolului și v.-protopopă 
ală tractului Pocegii și a ma;cei sale Ana Hoszu, și in
tre decedații știi poporenl pentru a căroră bine sufletescă 
și pămtintescă șl-a sacrificată ttită vieța sa.

Serviciulă sacru ală înmormtintărei s’a sevtirșită de 
cătră preoții tractuall fiindă ca pontificantă M. Onoratulă 
v.-protopopă gr. cat. ală Turdei Iacobă Lugoșianu, și 
adm. protopopescă ală Arieșului M. O. Simione Popă, 
notariulă tractuală ală Turcii Alexandru P. Romanțianu 
tir ca diaconi onorații domni Basiliu Podâbă capelantt 
gr. cat. în Clușiu și Ioane P. Negruțiu profesore din 
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Blașiu, fiindă de (ață tină publică numărosă, potă Zice’ 
poporenii sfii in corpore cu mică cn mare, âr inteligență: 
preoți, învățători, și cantori din împrejurime într’ună nu
mără imposantă. Vorbirea funebră s’a rostită în S. bi
serică de pe amvonă de cătră onoratulă Vusile I. Po- 
dâbă, âr la mormănta de cătră M. onoratulă admin. 
prolopopescă Simione Popii, escelândă unulă ca unulă 
In arta oratoriei sacre, și descriindă cu colori viue am
bii activitatea fecundă a repausatului într’ună periodă 
de peste */t de seclu, atâtă pe terenulă bisericescă, cât 
și pe celă ghimposă ală națiunei sale române pentru a 
căreia iubire și apărare era gata a fi martiră in tofă 
minutulă.

După ce s’a săvârșită actulă funebru și pămăntulă 
a primită in sinulă său cosciugulă cu regretatulă său 
actorii, corulă cântărețiloră în frunte cu dibacii cantori 
Iacobă Mureșianu din Clușă, și Ioană Pesfanu din Sându 
au intonată într’ună glasă redicătoră de inimă ultimulă 
adio, >în veci pomenirea lui“. Amicală său și scriitorule 
acestui tristă anunciu, i-a împlântată cu mâna sa propiă 
ună verde stejară, ca simbolulă tăriei de caracteră verde 
românescă.

Fiă-i memoria in veci binecuvântată!
Prietinulă său din pruneiă

1. V. B.

Alegerile de deputați pentru dieta un- 
gur^scă.

Caransebeșu, Iunie 1887.

Cu ocasiunea alegerei de deputății a d-lui 
generală Traianti Doda, se trimise o deputațiune 
de 30, care pe d-lfl Doda îlu aduse în inijloculu 
alegătoriloru. Aici fii primită cu mare entu- 
siasmu, ăr d-lu profesorii de preparandia Patri
ciu Drăgălină îlu salută printr’o frumăsă 
cuventare, după care d-lft gene ra 1 ă T r a i a n ă 
Doda ținu cătră alegători următorulă discursă : 

Alegetorî.!
Vă mulțutnescă de încrederea și de onărea ce 

ml-ațl făcută astflcp de nou, alegându-mă a șâsea oră de 
deputatulă Vostru (Să trăâscă!) pentru dieta țării. Eu 
aflu acâsta de o mare onOre, că a-ți venită D-Văslre 
din depărtare în timpulă de față, când lucrarea câmpului 
ar cere brațele Văstre, și ați făcută bine că ați venită. 
Ați venită să Vă folosiți de dreplulă Vostru de a alege 
deputată dietală, care după a mea părere este dreptulă 
celă mai mare și mai sfântă ală cetățeniloră dintr’ună 
stată său țâră cu constituția precum este Ungaria.

Alegătorii alegă deputați, deputății compună dieta, 
dieta face legile și Maiestatea Sa le sancționâză.

Dăcă legile nu suntă spre binele popâreloră, nu 
este altulă vina decâtă alegătorii: fiindă că și-au alesă 
astfelă de deputați, cari nu gândescă la binele popăreloră 
ci la folosulă loră propriu personală, deputați, caii n’au 
simță nici tragere de inimă pentru binele popăreloră.

• Firesce, că noi o mână de deputați naționali nu 
putemă face nimica față cu peste 400 de deputat! ma
ghiari, cari nu suntă de o părere cu noi. (Așa este!) 
Așa dâr nici dela mine să nu așteptați să cxopereză ceva 
pentru Voi.

A vorbită d lă Drăgălină de naționalitatea nășiră 
accentuândă, că să rămânemă Român). Amă fostă Ro
mâni, suntemă Români și vomă rămână Români I (Să 
trăâscă!)

Au trecută ărde de barbari, roiuri de popăre săl
batice preste strămoșii noștri; au trecută Goții, (iepitjii, 
Avarii, Hunii și Turcii, și s’au prăpădită, ori că s’au 
contopită cn alte popăre, și nu mai esistă ; dâr noi Ro
mânii totă existăm și progresăniă (Entusiastice »să tră- 
iâscă«). Meritulă acesta în prima liniă este ală femeiloră 
române, căci ele au știuta să păstreze limba nășiră; ele, 
mamele năstre, ne-au crescută pe noi Români! (Să tră- 
âscâ!) Pre lângă ele vine și biserica nostră, deși preoții 
de atunci nu erau așa de învățațl ca și cei de astăzi, 
dâr aveau inimă, care bătea pentru popotă. Ținep-Vâ 
dâr de biserică, că ea ne mânluesce! (Să trăâscă!)

Vedeți! Contrarii noștri vreu să facă din noi altă 
ceva, decâtă ceea ce ne-a lăsată Dumnezeu. Ei vrâu. ca 
noi Românii să ne lăsămă de naționalitatea năstră; (Nu 
vremă!) vrâu să ne ia limba! (Nu potă!)

Spre acestă scopă au și introdusă limba ungurâscă 
In șcălele năstre poporale. Ună copilă română de 7 ani 
abia înțelege ceea ce i se propune in limba maternă, 
decum să mai înțelâgă elă și limba ungurâscă. (Așa 
este!) Și ce este urmarea? Urmarea este, că nu învață 
nici unguresce, nici românesce, și așa ne împedecă in 
desvoltarea năstră firâseă, în desvoltarea năstră na
țională.

Apoi vedeți, aceasta este lege adusă de dietă. Este 
ea lege bună? (Nu este!) noi neam luntafă in contra 
ei, dâr fiindă puțini amă căzută, amă că<|ută insă cu o 
năre. (Așa este!)

Acum s’au încercată cu scăla, mâne se voră în
cerca și cu biserica.

Dâr fiindcă fu vorba de scăle, apoi scălele năstre 
de pe la sate partea cea mai mare nu phtescă nimica. 
Unii dascăli din timpulă vechili îșl mai facă datorința, 
alții nu. Voiu trebue să-i siliți pe toți, ca să-și împli- 
nescă datorința, Voi aveți și dreptulă de a-i sili, pentru 
că Voi îi plătiți.

Limba maghiară ne este de folosă, fiindă ea limba 
statului; dâr să nu se propună unui copila de 7 ani în 
scăla poporală, ci în scălele medii, unde mintea lui este 
mai desvoltatăși unde o p6te învăța eu folosă.

Fu vorba de patriotismulă nostru. Contrarii, ad
versarii noștri Zică, că noi nu suntemă patrioțf buni 

(Mai buni decâtă ei!), că noi suntemă irredenliști (Ne
adevăr !), că suntemă trădători de patrie. (Neadevăr!) 
Apoi vedeți! Noi Românii nici odată n’amă conspirată 
in contra tronului și a statului. (Ei au conspirată 1) Noi 
Românii nici odată nu ne am aliat cu dușmanii patriei năs
tre. (Ei da, cu Kossuth și cu Klapka 1) Noi Românii am 
adusă tăte jertfele. (Totdâuna !) Ori și când, dâcă patria 
a fostă în peliculă, noi ne-amă luptată pentru patrie. 
(Mai multă decâtă alții, cari facă numai gură) Ear ei. 
o mână de ămenl, venițl pe aici de ieri de alaltaierl 
(Să piâră!) nisce speculanți, cari se folosescă de poporă 
și trăiescă din sudărea lui, aceia Zică, că numai ei sunt 
patrioțl buni; ei au luată patriotismulă în arendă, (Mâr
șavi speculanți.)

Cum rjisei, noi totdeuna amă apărată țâra năstră, 
patria năstră (0 apărămă), și când va mai veni ună pe- 
riculă âr noi vomă sări cu toții întru apărarea ei (Să- 
rimă !), dâr patrioții patentați voră lua-o la sănătăsa. 
(Așa e! de repețite ori.)

Noi trăimă într’o țâră unde suntă diferite popăre, 
nu este numai ună poporă, ci mai multe, și noi vremă 
să trâimă bine cu tăie popărele; dâr ei, contrarii noștri, 
nu voiescă. Ei vreu să fie desunire, desbinare între noi 
și între celelalte popăre; ei vreu să tulbure apa, pentru 
că în apa tulbure este bine de pescuită.

Dâcă noi amă fostă totdâuna cu credință cătră tronă și 
cătră patriă, precum suntemă și vomă fi; dâcă amă adusă 
jertfe pentru"ele, — apoi avemă totă dreptulă să ceremă 
ca și nouă să ni se dea din beneficiile statului. (Pre- 
tindemă!) Noi plătimă dări, noi dămă ostași, pe cari 
nime nu i-a întrecută în credință și in vitejia; noi pre- 
tindemă așa deră, ca nu numai scălele ungurescl să se 
ajute, ci și scălele, institutele de învățământă ale 
năstre. (Așa este!) Noi suntemă a cincea parte din po- 
porațiunea Ungariei, ceremă deci, ca să ni se dea și 
nouă partea năstră cuvenită.

Nu cereină noi nimică din banii Unguriloră, nici 
dintr’ai altora, ci din banii noștri. Ei! dâr banii sedau 
pentru alte lucruri, pentru lucruri de luxă.

In Pesta se facă Iotă felulă de imtitute, infrum- 
sețărl, palate de luxă, bulevarde grandiăse; pentru pa- 
latulă dietei s’au votată 16 miliăne, totă din sudărea 
năs'ră (Așa e!) pentru ca oei din Pesta să se desfăteze, 
să se desmerde din sudorea năstră. Câtă de bine ar fi, 
dâeâ acești bani s’ar întrebuința acolo, unde este de 
lipsă, bună-ără în contra Tisei, Begheiului, Timișului ș. 
a.; apoi, când vomă ave bani de prisosu, să facemă și 
palate.

Acum insă vă întrebă; deăre-ce noi tetă jertfe 
aducetnă, după care nu trigemă nici ună folosă, până 
când ? pănâ când ? Trebue să vină odată momentulă, 
când se voră lumina și cei de susă. (Să dea D Zeu!)

Eu a.șă putâ încă multe să Vă spună, der nu vrâu 
să Vă mai amărescă, căci și așa sunteți destulă de amă- 
rițî (Așa este! Așa der n i mergă mai departe, ci mă 
bucură că ați venită așa du mulți (Venimă totdeuna!): 
ați ostenită incoce și ați veiilă din sărăcia Voslră, căci 
nimeni nu v'a plătită drum.dă și aici nu vă așteptă mese 
întinse. (Nu ne trebue!) Amă disă, că nu vreu să vă 
mai amărăscă, și așa încheiu.

Fiindă noi însă partea cea mai mare foști ostași, 
așa der la ocasiunea acâsta să ne aducem aminte de 
Monarchulă nostru, de beliducele nostru supremă, de celă 
mai mare generală ală nostru; (Să trăâscă!) D-<jeu să-lă 
lumineze și să lă țină la mulțl ani pentru fericirea tutu- 
roră popăreloră (Se trăâscă!) pe Impăratulă și Regele 
nostru Francisca losifă I. (Să trăâscă! se cântă imnulo 
poporală.) Pe lângă Impăratulă și Regele nostru „să 
trăâscă și familia imperială! (Să trăâscă!)

Și acum să ne adueemă aminte și de patria năs 
tră Ungaria, cea atâtă de apăsată (Să trăâscă patria!) 
să o f'ericâseâ D-deu, să vadă și ea odată timpuri mai 
bune decâtă cele de pănâ acum. (Să trăiască, să-i a- 
jme D-ijeu. să o ferâscă de vampiri!)

.Mergendă acasă, spuneți din partea mea sănătate 
la toți. Să trăițl și Voi toți, alegătorilor^! ^Strigări en- 
lusiastiee de „să trăiâscă!“)

Neghină din Sătmaru.
In timpulă de atjl, când națiunea năstră este oco

lită de dușmani și pe tăie terenurile este lovită și îm- 
pedecată în desvoltarea sa fircscă, fiă-care fiu crescută 
la sînulă ei trebue să se facă luptătoră și cu arma drep
tății să apere causa sântă. Că va învinge sâu nu e 
grâua întrebare. La învingere grabnică puține prospecte 
avemă. Și pentru ce? Pentru că cu noi e dreptatea, 
der în mâna altora este puterea, și dreptatea este sub
jugată prin putere. Cu tăte că este așa noi trebue să 
susținemă dreptatea și pe lângă dânsa să ne grupămă 
căci apărftnd’o dobendimă o învingere morală, dove- 
dimă că ne scimă lupta. Poporulă nostru <jice: >Găina 
friptă la nimeni nu sbără în gură«. Și lucru fărle ade
vărată, căci fără ostenâlâ nimică nu se păte câștiga în 
vieță; ,în sudărea feței tale îți vei câștiga pânea de 
tăie <jtlele«, acâstă sentință să păte aplica și cu privire 
la reeâșfigarea drepturiloră năstre naționale.

Convinși despre acestă adevără mulțl dintre Ro
mânii noștri s’au pusă pe terenulă de luptă, s’au an- 
gagiată a merge înainte din tăte puterile. E adevărată 
că în cale înlâlnescă multe și mari greutăți, der îșl tji iă : 
luptă e vieța și deși voiu întîmpina lovituri, din drâpta 
și din stânga noi ne facemă datorința și strigândă și- 
reloră păcătăse ce îmi stau în cale, depăi fați-vă, îmi facă 
locă la înaintare.

Și ce să vecjl! In șirulă păcătoșiloră se află și fii 
rătăciți ai nâmului nostru, pituiațl și’ cu ochii plecați 
se lovescă in peptă cu mânile păcâtăsă, și vătjându-i li 
compătimesc! și le «jicî, da și voi vă amestecați in 

nâgra câtă, și voi luptați contra mamei văstre? O pă- 
mente de i hide-te și Inghițesce-i de pe fața ta că nu 
suntă vrednici a se numi ămenl creați după tipulă si 
asemănarea lui Dumnezeu. Suntemă puțini sâu mulțl, 
lupta de conservare și respectare a nâmului nostru trebue 
susținută, și (pănâ când unii dintre noi facă acâsta, alții 
lăpădându se de adevără și dreptate întră în tabăra con
trariului și pentru o laudă fariseiâscă și câțiva bănuți 
se pună a lupta contra frațiloră.

Și ce durere, ori unde ne întărcemă aflămă ca
ractere slabe. Bieții noștri părinți mulțl chiară opincarl, 
ne crescă și ne pregătescă pe la școli cu multă trudă, 
ostenâlă și abnegațiune, lăsându-se pe sine goli ba și 
săraci; apoi când dintre acești fii crescuți din opincă, fiă 
chiară și cu prescuri, dela opincă ajungă a se numi 
ămenl învățațl ba dără pretindă a se numi și colți, ce 
vetji? Unii din ei se lapădă de părinți, se lapădă de 
nâmulă loru. Încă cu atâta n’ar strica multă, dâr lăpă- 
dându-se iau urma contrariului și cu aceea luptă asupra 
celoră ce ia nutrită și crescută, ba suntă chiară mai 
periculoși ca inimicii seculari, căci suntă și vânzători.

Se află apoi omă de inimă și le Z>ce: Frațiloră! 
nu lucrați bine, sunteți pe cale greșită, căci voi dațl 
putere dușmanului, ba încă îlă și faceți a cunăsce unele 
lucruri prin cunoscința cărora prea multă ne păte strica. 
Apoi vă faceți unâltă ărbă, vă faceți de rușine, căci 
ajungendu'șl scopulă adversarii se lapădă de voi ca de 
nisce mortăciune, încă vă și judecă Z*cândă : în casă de 
lipsă, dâcă n’ai ălă bună, te folosescl și de sdrobi- 
turile ei.

De aceste debile fiiințe se mai află și in comitatulă 
nostru Sătmărenă, și ce e mai rușinosă tocmai dintre 
preoții bisericei române. E și mai rușinosă lucru că âst- 
telă de preoți întră în sanctuarulă românismului pătați 
ou păcatulă de vencjătorl ca luda, și dără chiară arvu
niți și in servițiulă jidovimei.

Multă ticăloșia I a pune jurământă solemnă, că 
voră servi cu dreptate și voră apăra cu tăriă biserica și 
națiunea, din a căreia sudăre trăiescă, apoi ca nisce 
slugi netrebnice și perdute a se lăpăda de nâmulă loră ! 
Mare decadință.

Unii dintre bieții preoți Sătmăreni ară dori a servi 
la doi domni, și ăre să nu scie aceștia că s. scriptură Zice: 
„Nimenea nu păte servi la doi domni* adecă și lui Dum
nezeu și diavolului. Aceste două serviri înzadară dorescă 
a-le împreuna, că e adevără nerăsturnabilă, că nu se păte, 
și pe lângă tăte că vă fă acâsta mai bine să lapădă de 
interesele bisericei și ale națiunei, decâtă de slujba la 
adversari. Se facă slugi pitulate am.irîte în soldulă con- 
trariloră, pentru aceea suntă folosiți, ară fi multă să Zică 
omorițl,pânâ îșl îinplinescă rola, apoi li-se dă cu co'ulâ 
in grindă, căci mai multă nu e lipsă de ei.

Amă Zisă «lugl netrebnice, căci dâcă ară lucra după 
cum se cuvine, ară trebui să le spună „stăpâniloră“ ade- 
vărulă, să-i informeze, âră nu să-i lingușâscă. Și lucru 
fărte firescă că stăpânii slabă informați de slugi totă mai 
netrebnice și lingușiți alârgă după utopii, păte cugetândă 
că încetulă cu incetulă le va succede a forma o legiune 
din astfelă de ființe impotente.

Referitoră la aceste persăne se păte aplica Zicerea 
lui Gothe: „Nimică nu este in acâstă lume ce ar fi mai 
de compătimită, ca omulă slabă de caracteră, care anină 
între două sâmțăminte, cu bucuria ar dori a le împreuna, 
dâr nu vede că nemică nu păte dărima păretele hotărâ
tori dintre dânsele decâtă îndoiâla și neliniscea, cari îlă 
chinuescă pe dânsulă".

Așa credă, acâstă maximă nici d-ta fotisz'elendo 
Kozmucza Văzul din Fernezin nu ai putâ-o reproba! 
Țl-așI Zice „părinte", dâr așa credă și sciu că celă ce șl 
pârăsesce turma sa în Ziua de Rusalii pentru ună blida 
de gulyas, nu este vrednică de frumosulă nume cu care 
numesce credinciosulă poporă pe preotulă de trâbă.

Sâu ce cugeți d-ta, în casă dâcă sci cugeta: Pen- 
tru-ce s’a adunată flărea națiunei române la Sibiiu, din 
tăie părțile locuite de Români (afară dără de Marmația 
unde ai fi bună și d-ta) și încă cu mari sacrificii mate
riale, nu ca puțină cinstită d-ta, care ai primită 45 fl., 
ca să mergi să inviți în numele Româniloră pe Dr. Ve- 
kerle din Pesta ca să primâscă mandată de deputată în 
cerculă Baiei-marl. să înțelege ca guvernamentală.

Popă română să nu scie ce s’a hotărâta la Sibiiu? 
Ară fi trebuita să întrebi pe vecinulă D-tale din Firizi 
Gozsa Jakabb, dânsulă cetesce multe romanțul ungurescl, 
da de le-ora fi sciută informa, pote și povățul, că care 
este calea pocăinței pentru aceia cari au totă greșită 
in trecută. Ori dâră ați lucrată în tătâ conțelegerea 
insă rola s’a dată celui mai bătrână in rătăciri ?

Avemă deplină cunoștință și despre rola flămându
lui desvoltată de d-ta in adunarea din Baia mare, in 
care fostulă deputata guvernamentala pi in nepotulO său 
a data sâma alegătoriloră despre lucrarea, voiam să Zică 
nelucrarea, de trei ani, și tocmai pentru aceea neavăndă 
ce spune însuși fostula deputată a încredințată pe o 
firmă bună cu darea de sâmâ, pe Stoll Bala advocată, 
care după lâudarea unchiului său, recomăndă ca viitorii 
de deputată pe Dr. Vekerle.
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Firesce acăstă vorb're patriotică a trebuită expli
cată și Româniloră oficioșii, aduși acolo de prim-prelo 
rele de cercă, au fostă rânduițl și alegătorii români să 
audă cu urechile și ca să infelegă au alesă Ungurii de 
oratorii ad hoc pe Văzul tiszteletes ur. Insă ce nă
paste! așa a fo<lă de distrasă |prin degradarea propriă, 
incătă nu s’a putută reculege a face o propusețiune cum 
se cade in limba română, a strigată glasuri ca unele a- 
nimale, dăr ce a 4IM0 n’a ințelesă nimeni din poporă. 
Că așa a fostă mărturisescă țăranii din jură, cari au 
fostă de fa(ă, dela cari întrebândă și noi cești mai pu
țină devotați .ideiei de stată maghiare“ ne a răspunsă : 
„A vrută să vorbescă românesce popa din Ferneziu, 
der nu sciu ce a <jisO săracu, decă nu i stăpână a 
vorbi să nu să lege, fi iertătoră că trebue să dică a?a 
despre ună popă.*

Alții dintre poporenii cari au luată parte mă în
trebau, ore pentru-ce n'a vorbită protopopulă din Baia S. 
Bilță, că dănsulă este din locă și are darulă vorbirei, 
pe care i’amă fi ascultată cu multă plăcere, nu ca pe 
săraeulă acela din Fernecziu ?[

La care întrebare răspunsulă a fostă cam acesta; 
protopopulă e omă cu multă onore, nu este lingară nici 
slugă, dănsulă este preotă română, nu ca săraeulă din 
Ferneziu carele să lăpădă de dragulă unoră cismarl de 
frumosulă său neamă de pe a căruia spinare primesce 
prescuri, totă de pe altară roinânescă. Apoi avemă noi, 
frați Români, și ămenl de aceia, cari de D deu nu să 
temă, de 6menl nu să rușinăză ; așa este și popa din 
Ferneziu. (Va urma.)

SCUULE D1LEL
Arhiducele Iiudolfă și prineesa Stefania, precum 

se vorbesce, voră veni din Galiția și Bucovina in Arderdă 
ca să facă și aci inspecțiune militară, apoi probabilă că 
voră fa?e o visită Regelui și Reginei României la Sinaia.

—x—
Relativă la scirea dată de „NarodneNoving’ despre 

eliminarea duoră elevi slovaci din seminarulă centrală 
din Pesta, direct, unea acelui inshtuiă declară, că „cei 
doi seminariști au fostă eliminați pentru că urmăreau ten 
dințe panslaviste și făcău propagandă în acestă sensă. 
De altmintrelea direcțiunea n’a interdisă niciodată elevi- 
loră de limbă nemaghiară d a se servi de limba loră ma
ternă și d’a se cultiva in ea, întru câtă acesta nu e ne 
compatibilă cu idea de stată maghiară". — De ce nu se 
dau pe față acele tendințe și propagande panslaviste? Ce 
totă hlra-dira cu „idea de stată maghiară*! Ună singură 
lucru e adevărată și aci: >patrioții“ nu potă suferi, ca 
Nemaghiarii să vorbescă și să se cultive in limba loră 
maternă.

—x—
Suntă numiți capelani la honvetjl in reser,-ă: Va- 

siliu Lucaci și I6nă Gostină preoți gr. cat., Ionă Petrașcu 
preotă gr. or.

La baia Homorodil, comitatulă Odârheiului, s’a des
chisă oficiu poștală pe timpulă câtă va dura sesonulă băi- 
loră, t iulie — 31 Augustă. Se primescă și se espe- 
ddză scrisori și pachete, mandate poștale și ramburse 
până la 300 fi. Aceslă oficiu poștală întreține prin ca- 
riolă legătură dilnică cu Sighișăra și cu Ciuc-Sereda.

—x—
A apărută — scrie „Românulă* — și se află in 

deposită la librăria Socec din București o (rumosă pu- 
blieațiune germană datorită penei autorului, care a scrisă 
ună volumă asupra Transilvaniei, d. Rudolf Bergner. 
Volumulă este întitulată Rumaenien, eine Darstellung des 
Landes und der Lente.

—x—
Membrii institutului geologică voră face de rânduită 

acesta lucrări geologice în comitatele Aradâ, Bihoră, Ma- 1 
ramureșă, Solnocă-Dobăca, Clușiu, Turda-Arieșă, apoi in 1 
Ungaria sudică pănă in comitatulă Cara.șă-Severină.

—x— i

Fisolgăbiriulă Szabo din cerculă Oedenburg a fostă 
destituită din postulă său numai după ce a comisă ne- 1 
gligențe in serviciu în vre-o 300 de cașuri. 1

—x— 1
In Clușiu, centrulă Kulturegyletului, s’a întâmplată ! 

o nouă sinucidere. Servitorulă Ludovică Szasz s’a spân
zurată in grajdulă stăpânului său.

-x- '
«

Alaltăerl a fostă reîntors» dela Predealu la Brașovă j 
ună lucrătoră de aci, care voia să trăcă in România 4 
servitore ungurdice folosindu-se insușl de ună pașaportă ( 
streină.

I —x—
Politia din locă face cunoscută, că acela, care va 

afla cet ce au tăiată pomișorii din parculă ce se formăză 
In Blumăna la capătulă stradei Căldărariloră său va lua r 
parte activă fa descoperirea loră, va fi remunerată din 
partea câpitănatului orășenescă.

„ Meseriașul» Română*, foiă pentru învățătură 
petrecere, întocmită pentru meseriași și toți iubitorii 

g meserii, apare iu Brașovă de 2 ori pe lună sub redac 
țiunea d-lui președinte ală Reaniunei pentru sprijinirea 

e meseriașiloră români în Brașovă : Bartolomeiu Baiulescu
■ Nr. 11 dela 1 (13) Iunie conține: Societăți pentru ajuto- 
i, rarea meseriașiloră și lucrătorilură bolnavi și invalid!. —- 
n însemnătatea căsătoriei, de Dr. I, Crișiană (urinare) —

ScOla pentru învățăceii români dela meserii aflători în 
Brașovă. — Industria de casă. — Napoleonă celă Mart

■ și cartofii. — Felurite pentru meseriași. — Scirl corner 
i> ciale și industriale. — Diverse. — Multe și mărunte. — 
- Recepte folositOre. — Notițe statistice. — Glume. — Con
. cursă ele. — Nr. 12 dela 15 (27) Iunie: Societăți pentru 

ajutorarea meseriașiloră etc. (Fine). — Însemnătatea că- 
’ «gloriei (Fine). — Piticii și uriașii (studiu asupra varia- 
3 țiuniloră slaturei omenesci) — Felurite pentru meseriași. 
» — Multe și mărunte — Concursă. — Târgurile dela 

15—30 Iunie 1887.
vSc6la și Familia', f6iă pentru părinți și învăță

tori, apare in Brașovă de 2 ori pe lună sub redacțiunea 
' d-loră Ioană Popea și Andrei» Bârseanu. In Nr. 5 dela 
» 1 (13) Iunie cuprinde; Intuițiunea in invâțâmenfă, de I. 
e Slavici. — Scăderile in invățămenluiă religiunei în scola 

nOstră poporală, de I. Popea (Fine) —Câteva observări 
. cu privire la higiena școlară. — Rendunelele (poesiă) de 
' A. B. — Bibliografia. — Diverse. — Posta Redacțiunei.

> Instrucțiuni asupra infesuriloru de luata 
î în contra turbării câuilorfl.
’ Semnele după cari se pote cunisce turbarea câni

lor». Turbarea este o bălă molipsitore de care se im- 
bolnăvesce cânele, pisica și tâte animalele sălbatice cari 
suntă lacome pentru carne. De turbare păte să se im 
bolnăvescă și ornulă și tote animalele de muncă, când 
au fostă mușcate de ună câne, pisică seu lupă turbată.

, La începută turbarea cânelui nu se arată prin
! semne de furii, însă balele lui chiar de atunci au pu- 
i tere d’a molipsi pe aceia cărora le va linge manile seu 

îi va mușca. Cânele îșl schimbă obiceiulă, e mai tristă 
și tăcută, fuge de lumină, îi place singurătatea și se vită 

. prin locuri întunecose. După 2, 3 cjile divine neliniș 
; tită, plecă și ârășl se înlorce de se culcă și apoi er se 

scolă, scărpinându-se desă cu labele de dinainte. Prin 
mișcările ce face ne arată că pare că i s’ar închipui ceva, 
căci mușcă cu gura In ventă ca cum ar vrea să prindă 
musce și se repede și urlă ea când s’ar lupta cu alți 
câni.

Uitătura cânelui este mai tristă și mai sălbatică, 
der la chiăinarea stăpânului iotă incă ilă ascultă, ară- 
tându-se ceva mai veselă înaintea lui. Uneori e mai 
supusă decâtă chiar când e sănătosă și arată mai multă 
iubire pentru stăpână și pentru omenii casei, cărora le 
linge mânile și obrazulă cu mai multă plăcere; elfi se 
supune poruncei stăpânului chiar atunci când furia tur
bării începe a se arăta.

La începutulă bălei cânele turbată bea multă apă 
ca să-și potolescă setea ce’i arde gâtulă, er mai târdni 
ne mai putendă să inghiță, îșî bagă totă botulă în apă 
ca cum ar voi să o mănânce. Când cânele, in contra 
obiceiului, începe să musce, acesta e semnulă adevărată 
ală turbării furi6.se. Cânele mușcă în drăpla și in stânga, 
r6de lemne, scaune, încălțăminte, așternută etc. mestecă 
și înghite paie, pără, lână, sticle, cuie și chiar murdă
riile lui.

Scurgerea baleloră se înmulțesce cu câtă furiile 
cânelui se mărescă. Fiindă că cânele turbată simte du
rere in gâtă, se trăcă mereu cu labele aci, ca și când 
ar ave vr’ună osă oprită în gâtă. Glasulă cânelui tur
bată este mai totdeuna răgușită și lătrarea lui se sfâr- 
șesce printr’o urlare intreruptă și suitore.

Der mai este ună felă de turbare numită .turbarea 
mufă", cânele bolnavă de aceslă felă de turbare nu dă 
niciodată semne de furia, elă nu p6te să latre nici să 
urle, din causă că falca de josă fiindă apucată de dambla 
(gută) nu se p6te împreuna cu cea de susă de aceea 
cânele ținendă mereu gura căscată se scurgă din ea bale 
întincjătoie, er limba fiindu-i atărnată se usucă, crapă și 
se murdăresce.

Cânele turbată îșl perde simțirea și decă îlă ba- 
temă, îlă rănimă seu îlă ardemă chiar cu ferulă roșiți, 
nu arată nici temere, nici durere. Uneori se mușcă 
chiar singură cu dinții. Autjtndă vr’ună câne lâtrândă 
se infurieză și se repede asupra lui.

Când turbarea a ajunsă în furia ei, privirea câne
lui este sălbatică și ochii lui nemișeațl, aci strălucescă 
ca sticla, aci se turbură și se roșescă. Părăsesce casa 
și alergândă pe ulițl, mușcă Iotă ce-i ese înainte, dăr 
mai multă pe câni.

Obosită de lupte și de ostenelă merge legănendu-se 
dreptă înainte, ca cum ar fi orbă, cu e6da atârnată, ca- 
pulă plecată, ochii furioși, gura deschisă, er limba scâsă 
murdărită de prafă său noroiu, are o față cam venătă- 
albăstruiă.

Cânele turbată are poftă să musce pănă când 
more, de :ceea trebue să ne ferimă cu mare băgare de 
sămă.

Mesuri pentru a preveni turbarea la 6 menii muș- 
cați de câni turbați. Dăcă o personă a fostă mușcată

de ună câne turbată seu bănuită a fi turbată, urmăză 
a se chiăma îndată ună medică. Cei săraci să mărgă 
îndată la ună spitală, său să pcftâscă în grabă pe me
dicali) comunală. Pănă la sosirea medicului, rana se 
va șterge cu ună burete său cu o cârpă măle și uscată 
fără a se spăla. Se p6te estrage otrava din rană prin 
aplecarea de ventuse oarbe (pahare) d'asupra rănei și 
ștergerea repetată a ranei cu cârpe moi și curate, după 
scăterea ventuseloră Dăcă mușcătura se află la estre- 
mitățl (mâni său piciâre) se păte lega mâna său picio- 
rulă respectiva d’asupra rănei cu o fășiă, spre a se opri 
intrarea veninului în sânge. Fâșia nu se păte lăsa strânsă 
legată mai multă de 2 6re.

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

ROMA, 1 Iulie. — (Camera deputațilord.) 
Ministrulu M a u c i n i pleddză pentru creditulu 
africană. Abissynia, <|,ce elă, trebue silită a se 
supune. Crispi declară, că înțelegerea Angliei 
cu Italia în privința mărei Mediterane e perfectă. 
Cu privire la Egiprtă interesele Italiei suntu 
identice cu ale Angliei. Nimicu în Europa — 
adauge Crispi — nu indică unu răsboiu apro
piată ; chiar și cestiunea bulgară va fi resolvată, 
după cum se crede, în modu paclnicu. După 
acesta s’a primitu creditulil.

LONDRA, 1 Iulie. — Camera comunelord 
a primită propunerea de încheere a desbaterii 
privitdre la bilulă de pedepsire iricu. Parneliții 
și maioritatea Gladstonianiloră au părăsită sala. 
Raportulu a fostă primită fără desbatere și 
votare.

Smitli declară, că Regina a ratificată con- 
vențiunea cu Turcia relativă la Egipetă. Sulta- 
nulă a cerută timpii, ca s6 se gânddscă, ddr nu 
s’a obligată o ratifica convenția într’ună ter
mină anumită. Guvernulă englesă sperdză însă, 
că ratificațiunea va fi în curendă săvârșită.

DIVERSE.
Sarcinele militare. — Ministrulă de resbelă ală 

Austro-Ungariei a publicată o statistică comparativă a 
stărei armateloră europene, din care estragemă urmă- 
tărele date: La o poporațiune de 10,000 indivizi revină 
în Frania . âte 150, în Germania r-âte 100, în Italia și 
în Rusia câte 90, in Austria câte 70 ostași în timpă de 
pace. In privința cheituieleloră în raportă cu bugetulă 
generală poporațiunea este în Francia de 30, în Rusia 
de 28, în Germania de 26, în Italia de 21 și în Austria 
de 15 la sută. Acâslă proporționalitate însă se înțelege 
numai pentru timpulă păcei.

* * *
Femeiă căpitanii de haiduci. — înaintea jurațiloră 

din Pultava a fostă adusâ trecute o bandă de
haiduci, ală cărei căpitană era o femeă, nobilă de nas- 
cere, anume Rustanovicl. Banda era organisată forte 
bine și era greu să fiă primită cineva In ea ca membru. 
Trebuia sg se supună în acestă casă unei probe aspre 
din partea căpitănesei, care împărțea flăcăruia din ban
diți câte ună rolă deosebită. D-na Rustanovicl era in 
ințelesulă întregă ală cuvântului stăpână absolută a 
dmeniloră ei, cari ii se spuneau orbesee; ea avea agenț 
cari vindeau obiectele prădate; banii îi împărțea eăpită- 
nesa, oprindu’șl negreșită partea mai însemnată. Banda 
opera mai cu seroă in guvernămentulă Pultava și iși 
avea cuibulă într’o’ pădure pe țârmulă Dniprului. Gen- 
darmii au căuta1 ă mai mulțl ani înzadară să pună 
mâna pe membrii bandei, pănă când aceștia au fostă 
trădați de unulă din ai loră. înaintea juriului, bandiții 
cu căpitănâsa loră în frunte s’a purtată fdrte obraznică. 
Firesce, au fostă condamnați cu toții; căpitănâsa la 
muncă silnică pe vieță.

NecrologO. — Văduva Emilia Mlădină, năse. Ta- 
mașiu ca soțiă, fii și fiice Georgiu și soția Roșa Arde
leană, Emilia și soțulă Ioană Popescu, Ida și soțulă Ge
orgiu Roxină, Ioană, Grigorie și soția E. 1. Suciu, Nico- 
lau, Petru, Corneliu și soția Sofia Albiciu; precum nepoți 
și nepăte, Adriană, Nicolau, Corneliu, Valeriu, Georgie, 
Aureliu, Virgilă, Emilia, Livia și Aurelia; Moisa ca frate, 
Nicolau și Carolina nepolă, nepâtâ; Mai ia ca soră, pre
cum și în numele numeroșilor^ consângeni, amici și cu- 
noscuțî cu inima durerăsă anunță, că multă iubitulă și 
neuitatulă loră soță, tată, socru, frate, moșă, unchiu, a- 
rnieă și cunoscută Ioană Mlădină, notară comunală în 
pensiune, după scurte suferințe în 16 (28) luniu a. c. 
șl-a dată nobilulă său suflelft în mânile Creatorului în 
ală 68-lea ană ală vieții și ală 37-lea ală fericitei sale 
căsătorii. Depunerea rămășițeloră sale la loculă de o- 
dichnă veclnieă s’a făcută in Curticiu la 17 (29) luniu 
1887

Fiă-i țărîna u.șără și memoria lui binecuvântată 1

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

furi6.se


N’. 136 GAZETA TRANSILVANIEI 18 87.

■Juriculti .a borta de Viena
din 30 luniu

Rentă de aură o00 . . . 10! 05 
Rentă de hărtiă 5" „ . . 87.95 
Imprumutulâ editorii ferate

ungare..........................151.75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-rua eni isiune) ... 97 80

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostfl ung.
vl-a emisiune) .... 11660 

Bonuri rurale ungare . . 104 40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................ 104 50
Bonuri cu cl. de ,'sortare 104 50 
Bonuri ruralo transilvane 104 60

st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 102.25
Despăgubire p. dijma de

vino ung.......................... 100.10
Imprumutulil cu premiu

ung..................................122.—
Coșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de liărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aurii austr. . . 112 55 
Losurile din 1860 . . . 187.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................884 —
Act. băncel de credita ung. 286 55 
Act. băncel de credita austr.283.20 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ................5 95
Napoleon-d’orI .... 10 03
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 20
Londra 10 Livres sterlingc 126.60

Cursulu pieței Brașovu
din 1 luliu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Curnp. 8.G1 Veml. 8 63

Argint românesc................. 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orI..................... ■ 9 97 • 10.02

Lire turcescl.....................  . * 11.30 5 11.34

Imperiali.............................. » 10.30 > 10.34

Galbeni.................................. > 5 89 > 5.93

Scrisurile tone. >Albina» 6°/0 > 100.— > 102.- -

„ ’ „ 5°/o w 98.— > 99.—
Ruble Busesci......................... • 113.— > 114.—

Discontulă • 7— IO»’, pe ană

AVISU.
Deorece Uli-aill părăsit 11 atelierul» meu fo

tograficii de mai ’naiute din Strada căldă rari lorii 
de josu Nr. 506, îmi permitu a face cunoscutu 
onor, publicu că de adi înainte primescă a fo
tografia precum fi peste totu comande numai în 
atelierul u meu nou construitei, corespunzătorii ce- 
loru mai moderne pretenț.iuni ale artei, în Strada 
căldărarilorîl de susă Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.

Nr- 6t>84—1887.

Concursă.
Din legatulii lui Iosef Weltrmacher este de a se da unit stipendiu 

de 400 fi. pe anii pe durata timpului legală de studii, unui ascultătorii 
ordinară fără deosebire de naționalitate și religiune dela unu institut.» 
superiorii internă s£u externă, seu unui individă, care prin absolvarea 
unui gimnasiu superiorii a unei școle reale superiore seu a unui insti
tuții da pregătire posede dreptulă ca să cerceteze unit institutu mai su
periorii.

Doritorii pentru acestă stipendiu au se-și așternu subscrisului ma
gistrată cel» multă pană la 1 Septemvre a. c. petițiunile timbrate si 
instruite în modă corâspundâtoru, documentând» pe lângă aceea, con
formă disposițiitnilor» legatare, cum că suntă născuțl în Transilvania, 
și adecă din părțile de țeră cari, înainte de uniunea cu regatul» Unga
riei, au formată politicesce marele principală alu Transilvaniei. In fine 
mai au ca s6 documenteze și aceea, cum că atâtă petenții câtă și pă
rinții lor» nu posedă atâta avere, ca să pdtă acoperi spesele pentru 
studiu.

Brașov», 18 Iunie 1887.

J/iugisti 'atulu orăsenesc u.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posleloră în Brașovu.
1. Plecarea tronuriloiTi:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixlă Nr. 315: 4 ore 01 minutil dimineța.

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

II. Sosirea trenuriloriî:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătjl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 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 amedi.

A. Plecarea posteloru:
a)

e)
d)
e)

Dela Brașovă la Ileșnovu-Zernesci-Branu: 12 6re 30 min. după
„ „ „ Zizinil: 4 6re după amedi.

,, în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute noptea.
„ ., la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 <5re diminua.

am6dl.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovîl-Zcrnesci-Bran.il la Brașovă: 10 ore înainte da amedi.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 6re sera.
ti) „ Făyărafii la Brașovă : 2 (>re dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

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

pe linia Predealii-Biidapesta și pe linia Tehișit-Armiii-Biidapesta a calei ferate orientale de statd reg. ung.

Predealii-Budapest a

Bucuresci

Predealu

Brașovă
Feldidra 
Apatia 
AugustinO 
Homorodd 
Hașfaleu

Sighișur» 
Elisabetopole 
Mediașii
Cop sa ntică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăci unelil 
Teiușft 
Aiudd 
VințulO de 
Uiora 
Cacertlea 
filiirisă 
Apahida

Ciur, iu

.Budapesta -IPredealit

Trenu 
de 

peradne

Tren Trenu 
accelerat omnibu9

Trenă 
□mnibus

(
(

(
(

(
(

sus!

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

4.30 7.30
1.14

(
Nedcșdn 
Ghirbău 
Agbir.șft 
Stana 
Huiedin 3 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Vădii 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhdy 
Veneția-Orădii

/
Oradia-mar?

P. Lailâny
Szolnnk 
Buda-peata

i

Viena v.i

9.12
9.35

10.12
1.45

6 01
6.19

7.12
7.41

8.201
8.46

1 <0
4.47
5 28
5,59

6.49
8.35
902
9 12
9 56

10.37
10 59 
11.16

11.37 
12.16 
12.33

1 .51
2 18
2 48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

Trenu 
<le 

persone

1O.E0
1.331
4.241

9.11
9.16

10.37, 
12.20|____
2.15| loOîj
— ~2?Î5
8.00|

2.32

Trenu 
de 

pei'sune

6 37

Viena
Budapesta
Szolnnk
p. Ladăuy 
Oradea mare

Venția-Orăcții 
Fudi-Oșorlieiu 
Teleagu
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 âi'bfiu
Nedișu

Cliișiu

1

Uiora
Vințuib de sosi
Aiudft
Tciitișă
Grăciuneifi

6.58
7.14 '
7.29
7.561
8.18
8 581 
9.15'
9 34
9 53

10 28
10.47
10.57
1107
11.19

1.16
3.29
6 33

Micăsasa 
Ccpțja mic 
StediașC 
Etisabeiop'. ie
kigișbra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustinu 
Apatia 
Feldiura

Brașov ii
Timișa

Predetalu

Bucuresci

( 
t

Nota: Orele de copte suntfi eele dintre liniile grăse.

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenu 
de pers.

Trend 
de 

persone

Trend 
omnibux

11.10 1 - — — -
7.40 2.— 7.40 6 18

' 1 05 4.0o| 10.42 9.38 —
2 02 0.4/ 2.02 1 02 —
4.1 2 7.11 4.78 2.01 —
_ — — 2 08
— —. — 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —

' — — _ 3.47 —
— — _ 4.07 —
— 8.58 _ 4.33 --- >
— 9.28 _ 5.15 —
_ — _ 5.33 —
— — — 5.53 —
— — — 6.C5 —
—- — — 6.20
— 10.31 — 6.38 —

11.00 __ — _ 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 33 _ — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1.18 — — 10.09
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
4.20 _ — 2.46
4.55 _ — 3.31
5.42 — — — 4 32
6.01 — — — 5.02
7.27 _ — — 6.53
8.08 - — — 7.43
8.36 _ _ — 8 23
9 06 _ — — 9.02
9.46 5.37 — — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — __
— 11.30 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesci

. Teiușfi- Viraclăi-iiudH ji esSzu Biidapesta-Aradd-TeiușA.

Trenu 
omuibtu

Trend 
de per-.

Treau de
persone

Trend de 
pereâne

Trend 
de peraune

Trend 
omnlbni

TeiușVu 11.24 _
1

3.00 Viena 11.10 12.10
1

Alba-lulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
VmțulO de josă 12.30 — 4.22

S.'iluok 11.20 12.41
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 ___

Orăștia
Sinteria (Piski)

1.32 — 5.18 Ai atlft 4.30 6.— —
2.32 — 6 15 Giogovață 4.43 6.13 ___

Deva 2 52 — :i.35 Gyorok 5 07 6.38 ___
Branicîca 3.23 — 7.02 | Pauliș i 5.19 6.51
ilia 3.55 — 7.28 Radna-l.ipova 5.41 7.10 ___
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 ___
Soborșin 5.30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 ..
BSrzova 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 9.58
Paulișă 7.43 — 10.42 Branicîca 9.19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42
Giogovață 8.28 — 11 25 Siuieria (Piski)

Orăștiă
10.35 11.07

Aradfii 8.42 9.17 12.31 11.11 11.37 ___

Szoluok — 2 32 4.59 Șibotă 11.43 12.— —
( — — 5.12 Vințulft de josă 12.18 12.29 —

Budapesta — 1 - 1 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46
Viena — 6.05 | Telușft . 1.29 1.41 —

Aradft-'k'inaiș4>ra MAmeria (Piski) Petroțeul

Tren£ Trânti de Treiiu Trend de Trendonujfbn.» perudne. mixt persdne omnibai mixt

Aradrt 5.48 6.0o 2.42
Ăradulft nou b.19 — 6.33 Streiu _ 3.2E
Nemctb-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațagă _ _ 4.16
Vinga 7 16 — 7.29 Pui _ 5.11
Orcziîalva 7.47 — 7.55 Cnvadia ___ 5.58
Merczilalva — — — Banița __ ___ 6 40Ttimiștâra 9.02 — 9.08 Fotroșeul — — 7.12

Tf miș(5 ra- Arad ik Petroșenl—Simerla (Piski)

Trend de Trend de Trenfi Trend Trendpersâne otnnlbuB de pers. omnJbaa mixt

Timișâra 6.25 5.00 felroșenl e.iOi
Merczilalva 
Orczifalva

— — Banița — — 6.531
7.46 — 6 32 Crivadia _ 7 37

Vtnga 8.15 — 7.02 Pui _2_ 8.20
Nănaeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegtt —s- 9.01
Arndulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — am 9.52
Atradfit 9.27 — 8.17 BSinteria — —

Bran.il

