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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.44
Cu I Octomvre 1887 st. v., s’au începută im» nou 

abonamentik pe triluiiiulu Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostro.

Prețuia abonament ului:
Pentru Austro-Uugaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anii 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se pdte face mai ușorii și mai

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

a însemna pe cuponă număruhl fâșiei sub care 
au primită cjiarulfi.

Domnii cari se voru abona din nou si binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a artta și posta ultimă.

Brașovu, 9 Octomvre 1887.
Pe când corifeii partidelonl maghiare eimt- 

leză unii cu alții fi amăgi țera și lumea cu vor 
birl, care de care mai încărcate de frase bom
bastice ale liberalismului vulgarii; pre când domnii 
Tisza și Apponyi nu descoperă în disputele lorii 
parlamentare altă rău și altă calamitate, din cele 
multe ce bântuie Ardelulu și Țera ungurdscă, 
decâtiî crisa financiară și neajunsurile adminis
trației : pre atunci mititeii împintenați din pro
vincia hicieză bărbătesce după receta, ce li s’a 
dată totă dela Pesta, spre a submina cu încetulă 
basele desvoltării acestui stătu fâcendă imposibilă 
conviețuirea pacinică dintre popdrele lui.

Este vorba aici de stăruințele de maghiari- 
sare, cari au luată deja nisce dimensiuni așa de 
amenințătdre, încâtil ori ce patriotă sinceră trebue 
să fia cuprinsă de adâncă îngrijire pentru urmă
rile ce le potfl ave. „Siebenburgisch deutsches 
Tagblatt" descrie stadiulă în care au ajunsă unel
tirile de maghiarisare prin următorulă articulă, 
la care atragemă luarea aminte a cetitorilor» 
noștri :

„Ceea ce acuma se pune în scenă pe tdte 
tărâmurile vieții publice de cătră Maghiari, spre 
maghiarisarea locuitoriloră nemaghiari, se pote 
numi o epidemiă spirituală. Ne este încă în 
viuă memoriă, cum puterea de stată a magliia- 
risatu dela amilii 1867 pasă cu pasă tdte ramu
rile vieții de stată și ale administrațiunei, încependu 
dela limba în dietă, până la limba municipieloru 
și a comuneloră ; scimu cum după aceea, cu 
art. de lege 18 din 1879, li s’a pusă cămașa 
de forță a maghiarisărei scdleloriî poporale ne 
maghiare, întroducendu se întiînsele stndiulă obli
gată ală limbei maghiare, și cum prin art. de 
lege 30 din 1883 s’au trasă și scdlele medie ne
maghiare în cerculă asuprirei limbistice. Cumcă 
organele paterei esecutive la forțarea limbei ma 
ghiare trecu departe, fdrte departe, peste cadrulă 
articolului de lege 44 din 1868 „asupra egalei 
îndreptățiri a naționalităților», “ aedsta o esperiâmiî 
în fiăcare di, acesta o dovedescă și ultimele re- 
gularisiri, după caii s’a ordonată de snsu ma
ghiarisarea tuturoră scrisoriloră oficiale scutite 
de porto și a tuturoră chitanțeloru destinate 
pentru perceptoratele regescl.“

„Ba chiar și nevinovății copii, cari încă 
n’au ajunsă etatea, ce-i îndatoresee a cerceta scdla, 
au devenită obiectulă maghiarisărei, de când 
câțiva inspectori de scdle regesc!, răzimațl pe o 
ordonanță ministerială, voră să silăscă pe miti
teii din grădinile și asilurile de copii, să vor- 
bdscă și se cânte în limba maghiară".

„Cum apoi de altă parte societatea maghiară 
cu reuniunile loră de cultură său mai bine cj'su 
de maghiarisare ia parte activă la răsboiulă de 
estirpare contra atotă ce nu e maghiară, cum

urmăresce ea ținta maghiarisării într’o organi- 
sațiune mare care cuprinde întrega țără, asta 
ni-o arată fiecare număr» ală fiarelor» maghiare, 
în care di de di se face propagandă pentru acea 
ideiă fixă".

„Der nimicii nu pdte caracterisa mai bine 
lățirea și pericululă maniei de maghiarisare de- 
câtă faptulă, că acum chiar și corporațiunile bi- 
sericescl simtă cuprinse de aedstă nenorocită ideiă, 
bisericile, care amăsuratu chemărei loră sfinte au 
să instrueze și să eserciteze răbdare și iubire că
tră deaprdpele!

„Astfelă o corporațiune bisericăscă evange- 
lică în Ungaria propriă nu s’a sfiită a propune 
la guvernă maghiarisarea matriculelorfl bisericesc!, 
tină actă de ilegalitate, pe care nici chiar aeest.u 
guvernă n’a găsită consultă a și-lu lua pe con- 
sciință. Să iai în mână ori-ce protocolă ală vre
unui districtil bisericesc» evangelicu din părțile 
ungurene — și din ele îi va rînji hîdosă cetito
rului spiritulă șovinismului națională celui mai 
neînfrânată. Mai alesă preoții și învățătorii slo 
vaci suntă aceia, cari stau pe lista de proscrip- 
țiune a aceloră tribunale maghiare incliisiționale 
și cari suntă persecutați și stigmat.isațl ca trădă
tori pentru pretinsul» „panslavismă".

„E o privelisce revoltătdre, detestabilă.
„Și cu tdte astea se negă pretutindenea eu 

obrăznicia esistența acelei tendințe de maghiari
sare și ori-ce constatare de felulă acesta, cu tdte 
faptele strigătdre la ceru, se desemnăză ca o cle
vetire răutăcidsă a agitatoriloră naționalitățiloră 
dușmani Maghiariloră!

„Față cu acestii nerușinată sistemă este o 
datoriă a pressei publice, să demasce mereu min
ciuna, ca nu cumva în cele din urmă totuși să 
triumfeze asupra adevărului.

„O nouă dovadă faptică pentru lacoma furi» 
cu care se lățesce ideia maghiarisării ne dă în 
sferșită și anumite nisuințe ale bisericei reformate 
a Ungariei. Acdsta nu vrea, precum evidentă 
e, să rămână la eftina licitare a patriotismului 
mai pe josă decâtă biserica suroră.

„In adunarea generală a districtului biseri- 
c.escă reformată de dinedee de Tisza, ținută în 
Mișcolțil dela 26 pănă la 28 Aprilie a. c., epis
copală Bartolomeu Kun raportă — precum arată 
punctulu 46 și 47 ală protocolului oficială tipă
rită ală acelei adunări — asupra visitațiunei sale 
bisericescl făcute în 1886 în cerculă bisericescă 
ală Zemplinului de susă. In acestă raportă se 
(lice :

„„Susținerea bisericilor» e îngreuiată în mai 
multe comune prin depopularea loră și prin a- 
ceea că ele suntă verîte între elemente slave și 
rutene, din care causă suntă mai multe comune 
reformate, unde credincioșii se maghiariseză greu. 
Serviciul» divină se ține între ei în limba slavă. 
Episcopală e de părere, ca districtul» să ordone 
ca serviciulă s& se țină și in astfelă de biserici in 
limba, națională și anume deocamdată alternativă în 
limba slavă și în cea magii iară. Două motive 
se aducă pentru aedsta, odată acela că câtă 
vreme nu se va începe cu aedsta, maghiarisarea 
devine imposibilă pentru timpii îndelungată ori pen
tru totdeuna; căci tenăra generațiune, nud vorbă, 
învață ungurcsce, ddr uită ddcă părăsesce scdla 
și se reîntdree în casa părintdscă slavă. Așa ar 
aurji celă puțină limba maghiară în biserică și 
ar primi impulsii să o învețe. Episcopul» a în
demnată pretutindenea poporul» la aedsta și laudă 
pe învățătorul» Magyar, care în comuna filială 
Vasarbely a dressată bine p" copii slovaci. Cu 
tdte astea a trebuită să facă și trista observare, 
cum acestă silitorii învățătorii e persecutată de 
câți-va membri comunali neînfrânați, și câtă de 
indiferenți suntă, ba chiar au antipatiă părinții, 
cari vorbescu slovăcesce, /ață cu maghiarisarea. 
De aceea trebue ținută poporulă cu mijldce mo

rale a vorbi unguresce și să nu lase să uite copi1 
loră ceea ce au învățată în scdlă.

„„Scirea, că în trei comune nu numai nu 
progresdză maghiarisarea, ci și servițiulă divină 
se face continuu și a<Ț încă în limba slavă a 
atinsă durerosu adunarea, care a luată conclusul», 
„să se provdce senioratulu Zemplinului superioră 
ca acolo, nude e nevoiă, sC facă totă posibilulu 
pentru promovarea causei jorte importante a ma- 
glliarisArei între credincioșii noștri, ddr mai 
alesă ținândn-se cu circumspecțiune sdmă de ra
porturile locale unde pănă acum servițiulă divină 
se face încă totă în limba slavă, acesta să se țină 
alternativă în limba maghiară și în cea slavă 
chiară și pănă atunci, când grija necontenită și cu 
priveghere va face în curendu posibilă esclusiva fo
losire a limbei nostre naționale" “.

In memoria lui Iacobti Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită următo- 
rele telegrame și scrisori de condolență :

Teușiu, 8 (20) Octomvre n.
Perderea ilustrului și multă meritatului băr

bații Iacobă Mureșianu a mișcată inimile tutu
rora Românilor» adevărați. Și cum nu ?! când 
acestă fără conducătoră aprinsă de o dumneije- 
dscă scântee dispare tocmai atunci, când națiu- 
nei ndstre abia-i surîde câte o raijă mângăetdre! 
Der ne vomă ruga Atotputernicului Dumnezeu 
să ne stea într’ajutoru în întreprinderile ndstre!

Mariora Turtnrean, învățătăre. 

llodna, 12 Octomvre n. 1887.
Ertați, vă rogă, decă sunt celă mai târ

ziu între frații, cari se alătură la purtarea do
liului pentru pierderea ce a îndurată națiunea 
și familia vdstră.

Unii din dmeni se redică ca vulturele peste 
semenii săi, facă cinste și mare folosă neamului, 
din care causă la eșirea loră din vidța asta vre
melnică, jeliți suntă de întregă ndmulă loră. 
Astfelă a fostă și decedatul» D-vdstră părinte, 
anteluptătorulil dreptelor» ndstre cause , unulă 
dn triumvirii înființătorl ai „Gazetei" și unicuhl 
care nu a părăsit’o pănă a părăsită și lumea, 
marele Iacobă Mureșianu.

Atotă putințele inspire-vă curagiulă celui, 
pe care cu fală l’ațl numită tată și care cu fală 
v’a numită fiu și v’a lăsată dreptă succesoră în 
onorificulu și greulil postă de apărătorii ală in- 
tereseloră ndstre naționale, ca redactoră și edi
torii ală scumpei ndstre „Gazete".

loan Popii Reteganufă 
dascălii românescă.

Persecutarea Dr lui V. Lucaciu de Unguri.
„Revista Catolică," fascicululă pe Septem- 

vre, ne dă următ.drele amărunte despre persecu- 
țiunile ce le-a suferită și le sufere bravulă a- 
păratoru și susțiitoră ală românismului în Sat
in ou Dr. Vasilie Lucaciu din partea dușmani- 
loril neamului românescă :

Deținerea d-lui Dr. Vasilie Lucaciu, directorii și 
redactorii ală periodicului nostru „llevista Catolică*.  Ca 
ună fu'geră a trecută printre straturile societățiloră ro
mâne scirea iniristătăre, că llr. Vasilie Lucaciu, — bra
vulă și zelosulă preolă și română, care sub scululă stră
bună: „fiat iustitia*,  și cu tăte acțiunile sale în ca
drulă acestui principiu eternă, căuta, tără frică și cu cre
dință tare in inima sa, in ochii au totă soiulă de ina
mici și pedecl, — este deținută in are tă de tribunalulă 
din Săimară.

De muliă iși căulau prilegiu inamicii românismului, 
să-lă pălă face „imposibilă*  pe directorulă nostru, și n’au 
lăsată nici câtă de puțină ocasiune, — deși fictă, cu 
lendență răutăcidsă și nebasată, — de a’șl arăta acestă 
scopă și prin acăsta a-lă intimida dără. Suntă seiute 
acțiunile ridicate în contra d-sale încă fundă în SătmarQ, 
ca profesoră la archigimnasiulil catolică din aedă orață;
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sciu toți Românii cum I au vexat0, cum l’au lipsită chiar 
de drepturile cele mai știute cetățenesc! și cum au ridi
cata în urmă acusă nemernică in contra lui: pănă la 
guvernă, că ar fi inamică ală patriei, ală maghiarismu
lui, și mai presusă de tote ală neviolabilei »idei de stată» 
Pe basa acesta s’au făcută apoi cercetările cele mai stricte, 
care s’au estinsă nu numai asupra vieții sale din Sătmară 
ci și asupra trecutului lui, incepândh dela copilăria, pănă 
asupra întregii lui vieți, ba luatu s’au în acestă cadru 
familia, rudeniile, amicii și iote legăturile sale existente 
și ficte, și urmarea?... adeverirea romanității lui neex- 
cepționabile, patriotismă adevărată și nu de modă, ne
vinovăția perfectă și rușinarea, — de s’ar sci rușina — 
vrășmașiloră. Ba nu! A urmată și altceva: ridicare' lui 
din catedra ce o ocupa*)  și transferarea seu denumirea 
(fără să cără) la gimnasiulă de stată din Losoncz.

*) Prolesoră de religiune gr.-cat. și limba română 
suplinindă între aceste vacanțele catedreloră istorii e și 
de limba germană.

Ce judecată logică și umană!
Ună inamică ală statului, ună omă periculosă pen

tru totă ce e «ideia de stată maghiară*  să fiă denumită 
la ună instituiă de stată (maghiară) cu salată duplicată.' 
Au nu ese din tdte aceste, și nu se vede ore cuiulă 
proverbială?....

Toțî s’au unită în părerea, că iote aceste suntă a- 
ranjate și executate numii ca să lă potă trage dintre 
Romănl, din elementulă său de viâță. Der s’au înșelată ! 
Domnulă directoră ală nostru a voită a trăi mai bine 
din prescură, decâtă din prețulă consciinței sile sacri
ficată binelui trecătoră și păcii ce i-ar fi dată Tăuții și 
Jidanii orașului Losoncz; și din grația Ilustrisimului Domnă 
Episcopă diecesană Dr. Ioană Szabo, astădl lucră în via 
domnului, în paroehia SisiescI, ocupăndu se pe lingă o 
ficiulă său iu înțelesă s'.rictă luată și mai departe cu di- 
regerea și conducerea periodicului începută încă în Săt
mară: „Revista Catolică*  și cu desvoltiirea și conducerea 
sentimentului națională românescă in aceste copleșite 
margini românescl.

Și aceste suntă causa urgisitei d-sa!e.
Este cunoscută On. noștri cetitori lupta ce a Înce

pută d-lă directoră in causa respectării limhei românescl 
ca limbă oficiosă la forurile de administrațiune și cele
lalte oficii în comitatulă nostru. In acâstă causă s’a și 
publicată în cursulă 1. ală „Revistei C.“ ună studiu tne- 
ritoră, arătândă basa și dreplulă folosirii limbii nostre 
în tdte căușele ndstre oficiose.

Lupta s’a terminată cu o tăcere adencă din partea 
vice-comitelui, ca forulă competentă de a aduce judecata în 
causa apelației d lui Lucaciu, contra pedepsirei lui prin 
pretorele Smitt cu 100 fl. pentru „cutezanța" că res 
pinge cu indignațiune apucăturile nemernice, grobiane și 
silitâre a respecta „limba statului" (sic1)

Aceste s’au întâmplată acu’să doi anf. De atunc 
apoi ochii „prietinilorii noștri compatrioțl" precum și 
tote min(ile loră au fostă ațintite inlr’aeolo, că cum l’ar 
pută Orecum blama (?) și nimici (? 1) Și âeă diavolescală 
loră sufletă s’a și măgulită a afla modulă : a lă tortura 
și a-lă colporta. Pe dreptă seu pe nedreptă? — Cu 
basă sâu fără aceea? — — — Le e totă una! Să și a- 
rate numai puterea ce o au pe conta slăbiciunii nâstre!

L’au prinsă deră, oprindu 11 în drumulă de a pute 
merge la adunarea generală a Associațiunii transilvane 
ce s’a ținută in Sibiiu, și după primulă interogatorii ce 
i-au făcută, l’au aruncată în închisore (preventivă, ro- 
gu-mi-le). Și acâstă inchisâre preventivă a ținută 
dela 26 Augustă st. n. pănă la 1 Octomvre, adecă chiară 

cin t săptămâni. Timpă chiară destulă de a pută tortura 
pe ună sufletă dreptă și cu caracteră, pe o latniliă și 
mai nevinovată; timpă suficientă de a pute alarma țâra 
și lumea că s’a prinsă „sobolulă*  ce săpa temeliile pa
triei! Onoralulă publică cetitoră va fi scitndă deja din 
jurnalele năstre, că ce s’a făcută în acestă intervală de 
cinci săptămâni, nici nu-i vomă supăra dâr mai multă, 
aminlindă numai aceea ce nu s’a fostă amintită în acele, 
adecă tiadarea „umană" ce a indurată in înehisâre iu 
bitulă nostru directoră, că a fostă isolală de toți, fiă ru
denii seu prieteni, fiă chiară inuerea sa ori tatălă său 
bătrână, că nu i a fostă iertată a ceti nici ună ijiară, 
decum căițile duse chiară de noi din biblioteca sa fru- 
mosă. Și este undeva casă ca aici, ca să nu fiă iertată 
unui deținută a’șl căuta mângâiere în nâcaijulă său su 
lleleseă in rugăciuni? Abia se pOte presupune! Și totuși 
s’a întâmplată, că d-lă Lucaciu două săptămâni a fostă 
lipsită chiară și de acestă dulce mângâiere, nedându-i se 
cartea de rugăciuni — din causă că e scrisă românesce— 
și a fostă fără ea pănă nu ’i s’a predată așa dicendă cu 
forța din chiară partea soliei sale d-na Paulina Lucaciu.

Făcutu-s’au pașii cei mai energici, ba chiară și 
lluslrissimulh nostru Episcopă s’a îndurată a se între- 
pune pentru câtă de mai grabnica pertractare și decer- 
nere a lucrului, ca- așa câtă de iute să i-se redea liber
tatea răpită, însă invadară. Nu s’a făcută nici o ispravă, 
pănă când Maiestatea Sa Regele n’a părăsită Transil
vania — Mai multe foi interne și străine au făcută com- 
binațiunl, ce se vădă a fi întemeiate, între aceste două 
evenimente. — S'a făcută in urmă cercetarea și fasionarea 
martoriloră d-lui Lucaciu (la vre-o 80 inteligință și po 
poră, cari au fostă de față la conferența electorală de 
astă vâră, ținută prin alegătorii colegiului electoralo de 
Baia mare, în Tăuții de-susă, care conferență, respective 
discursulă rostită in acea adunare, a fostă basa presutn- 
tivă a <1 ținerii) si s’a vâdută tendința răutăciosă și in
fernală a acusatoi iloră; lonă Toma, Sigismund Pap, losif 
Liplâk și vro-o 35 țărani din vre-o trei comune, cari 
nici de față n’au fostă la acea conferență, — precum și 
nevinovăția aiusalului.

După acesta la 1 Octomvre a fostă apoi redată d lă 
Vasilie L îca iu libertății, familiei, rudeniiloră, amiciloră, 
paroehiei și poporului, care in aceste cinci săptămâni 
egiptene n’a încetam a-lă rugi pe alotputerniculă D-cjeu, 
ca să lă aducă nevătămată acasă intre aceia, cari atâtă 
de multă ilă iubesc’i și ilă -lirneză.

TrecânJu acestă timpă de jal>, prima lui cugetare 
a fostă punerea în lucrare a continuării „Revistei Ca
tolice», care asemenea este ună ghimpe fdrtc mare în 
ochii împintenațiloră noștri prietini.

SUIRILE PILEI.
Celimă in „Pester Lloyd*  : >N. se scrie din Tim- 

șbra, că partida liberală din Caransebeșu, care intrunesce 
în sine pe iote elementele fidele statului, se pregătesce 
pentru o nouă alegere in loculii generalului Doda, că
rui i în sensulă regulamentului camerei in curândă ii va 
fi declarată mandatulă său de perdută. O parte dintre 
alegătorii dăiă'orl de măsură intenționâză a propune can
didatura arendașului băiloră erculane (Mehadia) și fostu
lui directoră ală Carllheatrului din Viena, Karol Tatarlzy, 
care deja sta odată seriosă în combinațiune. Deja are 
se i se adreseze in curândă o întrebare in acâstă pri
vință". „Freindt nblatt" încă a luată o ironică notiță 
despre acestă avansare dela teatru în dietă.

—x—

Maghiarisarea e în punctulil de a’și frânge gâlulil- 
Orasulă Deva ceruse dtla ministeră o scâlă superiâră de 
fete, dâr i se răspunse într’ună modă care (ace proble
matică înființarea și esistența scolei, căci ajutorulă în 
bani cerută orașului de ministru e așa de mare, incâtu 
orașulă nu-lă pote da. In Băesti e scolă de stată și e 
cercetată de 120 școlari, cari suntă înghesuițl într’o ca
meră de 45 metri pătrațl și au numai ună învățătoră; 
cererea de a se da ună învățătoră ajutătoră a fostă res
pinsă O mână de Maghiaro-jidanI din llea-mureșiană, 
lângă Dobra, cerE de ani o scolă de stată; cererea li 
s’a respinsă In Petroșeni și Dobra e nevoiă de insti
tutori ajutători, la scdlele desfată; cerci ile s’au respinsă. 
In Oreștiă s’a redusă ună postă de institutore la scola 
de fete a stalului. In cele mai multe scdle de stată au 
fostă instituite invățătâre de lucru, ministrulă a ștersă 
tăie lefurile acelora din considerațiunl de economiă. £tă 
ună câmpă de activitate pentru ,Kulturegylet“, dâcă-i 
dă mâna!

Ministrulu ungureștii de comunicațiune face atente 
pe t<5te ofieiele poștale și telegrafice, din in:identulă unui 
casă concretă, la norma esistentă, că rude în liniă suitore 
și scoboritâre, ca și in liniă laterală pănă la a treia spiță, 
precum și cele ce stau în raportă de adopțiune nu potă 
funcționa în unulă și același oficiu, unde unulă ar fi che
mată să controleze pe celălaltă. Trecerea sub tăcere a 
unui aslfelă de raportă cade sub pedepsă disciplinară. 
Acestă interdicere nu privesce și pe manipulante, care 
facă servicii alăturea cu bărbații loră, respective cu ca- 
pulă familiei sub răspunderea acestora din urmă.

—x—
Ministrulu ungurescu de interne a publicată pre- 

miuri pentru prinderea tâlhariloră in comitatele Somogy, 
Vesprirn și Zala, și anume pentru prinderea tâlhariloră 
ucigași 1000 fl., pentru a tâlhariloră jefuitori 600 fl. și 
pentru denunțarea tăinuitoriloră fgazdeloră de hoți) 300 
fl. Jurisdicțiunile au fostă incunosciințate despre acesta.

—x—
Comandantulă corpului de armată din Ardealu, 

Feldzgm. br. Schonfeld, e bolnavă de reumatismă la in- 
iheeturl și zace în spitalulă oficerescă din Viena.

—x—
Ministrulu ungureștii de comunicațiune a dată con

cesiune preliminară pe ună ană locuitorului din Clușiu 
Samuilă Horovitz pentru construirea unei căi ferate pen
tru tramvai cu vaporă, care să ducă dela gara Clușiului 
prin mai multe strade din Clușiu pănă la scâla de agri
cultură din Mănășturulă Clușiului.

—x—
Societatea literară „Petru Maiorii" s’a constituită 

de nou, alegendu-și comitefulă pe anulă administrativă 
1887/8 în modulă următoră: Președinte: Vasile Fodor, 
drd. in dreptă; vice-președinte: Vasile Bologa, st. phil.; 
secretară : Georgiu Papp, st. phil.; cassară : Petru Cor- 
neană, st. jur.; controloră: losifă Blaga, st. phil.; biblio
tecară: lonă Onciu, st. lechnică; notari: Tithonă Bibeșă 
și Isidoră Papp st. jur.; redactoră: Ioană Curiția st. phil, 
colaboratori: Teodoră Coșă st. techn. și Valeriu Branisce, 
st. phil. In comisiunea literară s’au alesă.- Ioană Suciu. 
drd. in dreptă; Vasile Bologa st. phil.; Petru Corneanu, 
st. jur.; losifă Blaga, Georgiu Popp, Ioană Curiția și Va
leriu Branisce st. phil. Pentru comitelă: Vasile Fodor, 
președinte. Georgiu Papp, secretară.

—x—
Ună călătoră dă „României Libere*  mai multe a- 

mănunte interesante despre Căile ferate serbe. Esploata- 
rea se face de cătră o companiă francesă, sub controlulă

FOI LETON U.

O ITOFTE TEBIBILÂ.

de Maurice Regnold, traducere de Joanu E. Prodanii.
(Urmare.)

— Ioana, cea mai in verstă, are tâte defectele cele 
înșiri, pâte încă și altele, ... câte odată in vorbirea ei 
afli lucruri stranii, precum și in mersă, ceea ce eu nu 
potă înțelege de unde vine. Adeseori mâ întrebă decă 
reflectâză ea asupra însemnătății cuvinfeloră de cari se 
folosesce, și pa cari nu le poți anej' din gura ori cărei 
fete tinere. Ea este pentru mine o enigmă, și mi-ar 
plăcea șă-țl audă și părerea ta in privința ei. Ea acuși 
îmi insuflă iubire, acuși mâ face totală indiferentă, câte
odată ea mi se înfățișeză ca ună monstru de răutate!., 
apoi ună cuvântă, o singură privire, mâ facă sâ credă, 
că m’am înșelată pe deplină și că am de a face cu o 
tânără a cărei cutezanță isvorăsce chiar din nevinovă
ția ei. Maria, cea mai tânâră, e odestă și blândă; ea 
cu I6fe că-șl adorâză sora, lotuși e cu mare grije ca sâ 
nu-i imileze estravaganțele. Eu te asigură că într’ună 
ană său doi, din acâsta s’ar face o nevăsluță forte bună.

— Ce-mi folosesce că mi le spui aceste, 4'se Rene 
Magnien cu ună surisă melancolică, tu scii bine că eu 
n’am nici avere și nici nu sunt din neamh mare, con- 

dițiuni, cari sâ-ml permită a aspira la fiica unui mar- 
chisă.

— Oh! ună marchisă, precum se cjice, ruinată 
seu aprdpe dusă pe copcă.

— Ah!
— Se vorbesce.. . tu înțelegi că eu, necunoscendă 

familia de Werrieres decâtă numai dela sosirea mea în 
orașulă Spa, n’am multe informațiuni despre ea. . . . Sc 
vorbesce că marchisulă cam smintită, intre altele, mai 
e și loială supusă doctorului Hubert, ună t'elă de Mefisto 
fele, care a devenită domnă absolută asupra clientului 
sâu, și-!ă împinge în întreprinderi financiare periculose 
pentru marchisă , der avantagibse desă memoratului 
doctoră.........

De câteva minute, Renâ, fixându-și ochii asupra 
unei părechi caie se legăna în valsă, nu mai era așa 
atentă la enarațiunea amicului sâu.

— Spune-mi deră, <j,se elă întrerupându lă, cine e 
acâstă fată frumâsă cu ochii săgetători, care jOcă acolo? 
Ea poită o pălăriă mare cu pene albe, așezată puțină 
la o parte. Atașatulă își intârse capulă.

— Aha, acâsta e Ioana de Werrieres, chiar ea ; 
și etă acolo e și sora ei care asemenea danțeză.

Când jucătorii se opriră ună' momentă, d-lă de 
Beaulieu își presentă pe amiculă sâu Ioanei. Acâsta cu 
o privire absorbităre ilă impresiona în modă particulară. 

Lui i se păru, că i-a căzută la sufletă, la inimă; elă 
se simțea atinsă în modă straniu, ceea ce avii dreptă 
urmare, că abia putu îngâna câteva cuvinte când o rugă 
pentru ună valsă.

Ea consimți suriijându-i grațiosă.
Rene răcjimându-se de o columnă, aștepta cu ne

răbdare momentulă. în care sâ pdtă strînge la peptulă 
sâu talia îneântătorei tinere și o urmărea cu ochi du- 
ioși pănă când ea sbura cu alții în vârlejulă jocului.

Renâ, dela fire liniștită și care abe-orl se putea stă ■ 
pâni, acum nu mai scia de sine, agitațiunea, neastempă ■ 
rulă ilă făceau sâ tremure . . . minutele i se păreau ore. 
In fine elă se putu îndrepta spre Ioana și a-i oferi brațulă.

— Ei bine, Domnule, îi cjise ea suriijendă, după 
ce se învârtiră odată prin sală, și după ce Renâ îi spuse 
că pănă atunci nici odată nu cunoscuse farmeculă răpi 
toră ală valsului; ei bine, se părea că D-vostrâ suferițl 
de amuțelă?! Eu credeamă că Francesii ... și D-vostră 
sunteți Francesă, amiculă D-vâstră ml-a spusă . . . ară 
fi neintrecuțl în vioiciunea loră . . .

— Domnișâră, D-v6siră vorbiți de Meridionali, eu 
suntă dela Nordă.

— Ah! dela fruntariă! sunteți cum-va vr’ună ve
cină ală bunuriloră nostre dela țâră?!

— Oh! nu, eu locuescă în Parisă, D-șără. și n’am 
moșiă de loch.
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celQ mai stricta aia statului. Nici una cuiu nu se pole 
coman-la de so ietate, fără voia guvernului, nici de gu
verna fără consimțirea stalului. Printre toți Francesii, 
atâta societari, câta și funcționari nu e nici una singura 
creș'ină, toți sunta Ovrei. Traficulă de călători e slaba, 
câte 2 trenuri mixte pe ți in fie care sensa. Nici una 
trena de marfă, deorece mărfurile se transportă cu osia, 
ca mai înainte, din causa tarifului urcata. Aprâpe toți 
funcționarii străini au fosta depărtați țilele trecute. Mulțl 
serviseră la căile ferate române, și s’au intorsă in parte 
ârășl in România.

—x—
Același țiară scrie: „Una din urmările lipsei unei 

convenfiunl comerciale cu Austro-Ungaria este, că Austria 
Ișl procură tota felulă de animale și producte animale 
din Serbia, și Serbiei tota ce i trebue până și eerealii 
din Austro Ungaria. Comerciula la frontiera serbo-ungară 
e deci fdrte animata. Sârbii insă au data peste o scum
pete ne mai pomenită. Astfela kilogramula de carne 
costă 1.20 franci, cela de pâne 0.50 frânei. Și locuin
țele s’au scumpita. Sărăcia ce a începută a cuprinde 
noula Regata e pe cale J’a duce poporulâ la miseriă, și 
d’a crea și acolo o clasă de proletari, umbră nâgră a 
civilisațiunii.

—x—
Pentru serviciile aduse maghiarismului, ministrula 

ungurescă de culte a „răsplătită" cu 50 fl. pe preotula 
gr. or. lonu Neagu din Nandru. — Nu vei fi uitata pă
rinte !

Esaniinaiea profesori lorft de scole medii.
Sâmbăta trecută, consiliula ungurescă de instruc

țiune a ținuta o ședință plenară, in care s’a tractata in
strucțiunea in economia și noula stătută pentru esami- 
narea profesorilor^ de scOle medii. La întrebarea mi
nistrului unguresc de instrucțiune, privitâre la instrucțiunea 
economiei la scolele medii, consiliula de instrucțiune a 
răspunsa că nu e contra acestei instrucțiuni, der vr’una 
deosebita snc-esă nu așteptă, în casa când s’ar introduce 
acăstă materia ca obiectu estraordinaru ; e mai de reco
mandata să se predea elementele economiei împreună cu 
instrucțiunea geografiei politice in classa 7-ea a gimna- 
sielora și scâleloră reale, și în modula acesta să devină 
părți constitutive ale materiei de învățământă a scdleloru 
medii.

Din noula proiecta de statuia pentru esaminarea 
profesorilora de scole medii, consiliula de instrucțiune a 
resolvata numai partea întroducătore, care nu conține 
disposițiunl nouă. De o deosebită importanță e numai 
§ 7, care hotărăsce gruparea spocialilăiiloră din puncte 
de vedere in parte nouă. Fie-care candidata are să de
pună esamenula în sensula legii din două obiecte și a- 
nume in privința acăs’a s’au acceț tată următOrele grupe: 
1) latina și grâcă; 2) ungurescă și latina; 3) ungurăsca 
și germana; 4) ungurescă și frair esa; 5) germana și la
tina'; 6) germana și francesa; 7) istoria și latina ; 8) istoria 
și geografia; 9) geografia și istoria naturală; 10) istoria 
naturală și chemia; 11) matematica și fisica ; 12) mate
matica și geometria descriptivă. Totodată s’a esprimată 
dorința, ca in inleresulă concentrării inslrucțiunei candi- 
dații să 'și întregăscă esamenula loră dintr’una din aceste 
grupe pe câtă se pdte încă printr’ună esameriă ulteriori) 
dintr’ună ală treilea obiectă (înrudită grupei speciale deja 
absolvate). Ca ală treilea obiectă ișl po'ă alege și filoso- 
fia, italiana, româna și serbâsca.

Continuarea desbaterei s’a amânată pe proxima șe
dință.

Insciințare — Comitetulă „Associațiunei pentru 
cultura poporului română din Maramurcșă" are onore a 
invita pe membrii Associațiunei și pre toți cari se inte- 
resâză de cultura poporului română din Maramureșă la 
adunarea generală a Associațiunei ține.idă in Sigetu la 
27 Octomvre st. n. 1887, la 10 ore anlemeridiane in lo
calitățile Convictului Associațiunei.

Obiectele pertractânde vorii fi-, 1) Alegerea preșe
dintelui Associațiunei. 2) Alegerea Vice președintelui As
sociațiunei. 3) Raportulă comisiunei revățătâre a rațiu- 
neloră Associațiunei dela adunarea generală din 21 
Noemvre 1885, până la finea lunei Semptemvre 1887. 
4) Cetirea istoricului Associațiunei. 5) Raportulă comi
tetului Associațiunei despre lucrările sale dela adunarea 
generală ultimă pănă tn presinte. 6) Cetirea arătăriloră 
prefectului Convictului desore decursulă anului intâiu ală 
desehiderei convictului. 7) Pertractarea propuneriloră fă- 
cende, cari insă voră fi a se insinua bareml cu o 6ră 
înainte notarului Associațiunei. 8) Cetirea listei membri- 
loră fundatori și binefăcători ai Associațiunei. 9) Consem
narea și primirea oferteloră făcende cu ocasiunsa adu- 
nărei.

Membrii fundatori și bine făcători ai Associațiunei 
suntă rugați a plăti ratele restante din sumele oferite, 
ocasionalminte a le aduce la adunare.

Se însemnă, cum că corporațiunile ca membri fun
datori ai Associațiunei potă lua parte la adunare prin 
representanții săi.

Lângă acăstă invitare se acludă și cole de subs 
criere de oferte benevole pentru aceia, cari pănă acuma 
nu au avută ocasiune a face atari oferte in favorea As
sociațiunei.

Inteligința să îndemne și pre poporă a lua parte la 
adunare.

Dată din ședința Comitetului Associațiunei pentru 
cultura poporului română din Maramureșă, ținută in Si- 
getă la 12 Septemvre 1887.

Pentru Comitetă:
Petru Mihali, m. p.

ablegată dietalu și membru ală Comitetului.

Furnisare de traverse de stejarii pentru prima cale 
ferată ungară-galițiană. După o comunicare a drecți 
unei din Viena a primei căi ferate ungare-galițiene 
cătră camera comercială și industrială din Brașovu, s’a 
publicată concursă prin oferte pentru furnisarea a 24.300 
bucăți traverse de ste.jară.

Terminulă de predare și măsura se potă lua din 
respectivele formulare de oferte și din deosebitele dispo
sițiunl de furnisare, care se potă vedâ la direcțiune în 
Viena ori la oficiulă de mișcare in Przemysl.

Ofertele timbrate au să se înainteze pănă celă 
mai tarejiu la 15 Noemvre 1887 sub titlulă „Ofertă pen
tru traverse" (Offert auf Sehwellen", »ajânla’ talpfara’) 
La direcțiunea din Viena. Vadiulă e de 10°/0.

Dare de s6iuă și mulțumită publică.
(Urmare clin Nrii 176—184 ai >Gaz. Trans.<) 

(Urmare.)

26. Dela On. domnă Georgiu Cârlanii, notară cer- 
cuală în Tieușulă română, 19 fl. v. a. colectai! dela p. 
t. domni Gâspâr losef (Crihalma) 5 fl., Bro K. A (Cri- 
halma) 5 fl, Gâspâr fosefine (Crihalma) 2 fl., S. D. K. 
(Crihalma) 2 11., Ignatz Deutsch (Crihalma) 1 fl , Zaharie 
Vladă (Crihalma) 20 cr., Agh Lajos (Longodâr) 2 fl., 
Georgiu Cârlană, not. cerc. (Tieușulă română) 1 f] și 
Hera Davidă, arendatoră (Tieușulă rom.) 80 cr. Huma 
19 fl. v. a

27. Dela On. domnă Ioană Stoiană, primară în 
Brană 6 fl. 50 cr. v. a. colectați dela p. t. domni: Ioană 
Stoiană, primară (Brană) 1 fl., Georg Gross, birlașă 
(Brană) 1 fl., Nicolae Vassiloiu, vice-primară (Brană) 30 
cr., Cari Tartler, provisoră (Brană-Porta) 1 fl., lohann 
Ungart (Brană) 10 cr., Mironă Totoiu (Brană) 20 cr., 
Răthj Imre (Brană) 20 cr., Ioană Balca (Brană) 20 cr., 
Staicu Voinescu, economă (Brană) 20 cr., Bucură Ră
dăcină , economă (Brană) 20 cr., Zinovie Tetulea, eco- 
nomă (Tohanulă nou) 10 cr., Ioană Ioană George Ol

teană. economă (Brană) 20 cr., Ioană Ioană Plotogea, 
inorariu (Brană) 60 cr. și comuna Brană (Pârta) 1 fl. 
30 cr. v. a. Suma 6 fl. 50 cr. v. a

28. Dela On. domnă Alexe Frateșu, paroch gr. 
or. in Preșmeră și administraloră parochială în Tăi lun
gani 7 fl. 20 cr. v. a. colectați dela p. t. domni: Alexe 
Frateșă, parochă gr. or. (Preșmeră) 1 fl., Irimie loantea, 
invăță'oră (Tărlungenl) 30 cr., Cornelius B. Popă, co
merciante (Tărlungeni) 2 fl., Costache Bordea, proprie
tară (Tărlungenl) 50 cr., Mania Tabacă (Tărlungenl) 50 
cr., Radu Brătucă (Tărlungenl) 30 cr., George R. Zbârcea 
(Tărlungenl) 30 cr, Dumi ru Peneșă (Tărlungenl) 50 cr., 
Dumiiru D. Peneșă ^Tărlungenl) 40 cr., Nicolae Frățilă 
(Tărlungenl) 40 cr., Radu Moșoiu (Tărlungenl) 20 cr., 
Disculă bisericei gr. or. din Tărlungenl 40 cr. Radu Mu- 
șată (Tărlungenl) 20 cr. și Toaderă Besichea (Tărlun
genl) 20 cr. Suma 7 fl. 20 cr. v. a.

(Va urma.)

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

PESTA, 21 Octomvre. — La construirea 
brutăriei militare pe calea vitelorfl s’a dărâmată 
schela. Șese lucrători au fostă ușoră, șâse greu 
răniți, între cari unulu de mdrte.

LONDRA, 21 Octomvre. — Lucrătorii fără 
ocupațiune au trimisă o deputațiune la minis- 
trulă de interne, unde au avută o întrevorbire 
cu ușile închise. Manifestanții au însoțită depu- 
tațiunea, ddr au fostă împrăștiați de polițiă.

Necrologu — Anna Șandoru născută Olteanu In 
numele său și-ală copiiloră Alexandrina măritată Moga, 
Letiția, Virgilu, Aurelia și Valeriu, a ginerelui Teodoră 
Moga, precum și a celorlalte rudenii, amici și cunoscuț! 
anunță cu inima frântă de durere cumcă scumpulă soță, 
tată și socru

Nicolau Șandoru de Vistu
locotenente c. r. in retragere, posesoră, membru ordi
nară ală Associațiunei Transilvane pentru literatura și 
cultura poporului română, după ună morbă îndelungată, 
și după o vieță plină de activitate in anulă 71 ală vieții 
și ală 25-lea ală căsătoriei sale, în 19 Octomvre 1887, 
sera la 6 ore a încetată din viâță. Rămășițele pămân
tesc! se voră aședa în cimitirulă din locă în 21 Octom
vre după ameți la 3 âre.

Orda de joșii, 20 Octomvre 1887.
Fiă-i țărina ușoră și memoria neuitată.

Rectificare. In articululă „Esposițiunea economică 
din Zerneștl*  s’au strecurată următOrele erori: 1) In nr. 
217 pag. 3 colOna 1, alinea 6, în locă de: din comitete 
sâ se citâscă din comitatu, Iotă aici în locă de Dr. Bre- 
lei să se cetescă D lu Bretei. 2) Pe aceașl pagină alinea 
8 și ultimă in locă de M. Garoin să se cetâscă N. Ga- 
roiu. 3) In nr. 218 pag 2 alinea 5 In locă de: multora 
multe lucrări, să se cetâscă multora multe lucruri 4) 
In nr. 219 pag. 3 alinea 2 în locă de • ca prin acesta 
forța însăși, să se cetâscă ca prin acesta fapta insășl. 
5) In nr. 220, pag. 3 colâna 2, alinea 1 in locă de Maria 
Peveiu să se cțtescă Maria Penciu.

— D-voslră veți fi ună muncitoră?!
— Chiar am lipsă . . .
— Voiți să dansămă ună valsă ?
Și Rene din nou ișl luâ jucătorea care era ușoră 

ca o pană. Tinărulă avea o structură a corpului aprâpe 
așa de fină ca o femeiă; lui i se păruse că a provo
cată in vocea Ioanei o mică alterațiune, după ce prin 
vorbele „Chiar am lipsă" i-a dată tinerei să înțelâgă 
că elă nu era avută. Crețuse ea ore a afla in elă ună 
pretendentă ?

Valsulă ce se juca in acesta momentă avea de 
temă principală o melodiă dulce și pasională, care legăna 
in fericire tinăra păreehe. Renâ se îmbăta de parfumu- 
riile care eșiau din vestmintele tinerei fele și de roșele 
cari se veștejiau pe peptulă ei albă străbătută de vine 
azurii.

In sentimentulă ce ea îlă inspirase deja, erau con- 
Iradicerl stranii. Intrâga persdnă a Ioanei, ținuta ei, su- 
rîstilă ei, aveau ună farmecă voluptuosă, aprâpe . . . . 
iritătoră.

întrebările săci însă, pe cari ea i-le pusese, pri- 
vindu 10 cu ună aeră imperiosă, îlă opriseră puțină pe 
povârnișulă spre care lă mâna atracțiunea fisică a tine
rei fete.

La finea valsului, elă voi a o reconduce la locuia

Rectificare. — In articulu'ă de fondă de erl pri
vitorii la șcOla de fete din Sibiiu, în colâna a 2-a, ali- 
neatulă 5 de susă în josă, rândulă 3, să se cetâscă: 
, . .nu put°mă învinovăți esclusivu nici pe unii nici pe
alții etc.« In alineaiulă 6, aceeași colână, să se cetâscă: 
De o greșelii însă ele.

‘3K" A'umere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nie’iA ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GHOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră și redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresiann.

ei, lângă d-na de Brissac; dâr ea spre marea lui sur
prindere, ii țise:

— Nu, mergemă pe galeriă să ne preumblămă.
Ea fu imediată împresurată de tineri cari voiau 

s’o jâce.
— Sunt obosită, le <Șise ea, in acesta momentă nu 

voiu să joeă, poftiți și invitați pe sora mea.
Vorba ei sâcă, necuviinciâsă, provocă superări, ea 

se afla ârășl numai cu Renâ.
Amândoi se așezară pe o canapea, in îngusta ga- 

lariă, ce era împodobită cu tablouri ordinare și care co
munica cu sala balului. Chiară în fața loră era atârnată 
ună tablou ceva mai bună ca celelalte, representândă pe 
Faust și Margareta în grădină. Indărătulă loră Mefistofele, 
încovoiată din șâle, cu privirea lui șiretă se uita la amo
rași. Ioana stătu o clipă cu ochii ațintiți pe acesta 
tablou.

— Ce trebuință e, ițise ea în sfârșită, ca și când 
ar vorbi cu ea însăși, de UDă Mefistofele pentru a perde 
pe Margareta? Pentru acâsta era de ajunsă și numai 
Faust !

Sârmanulă Renâ simți cum ună vală de sânge i-se 
sui în față la ciudata observare a d șârei de Werrieres, 
care sta acum tăcută cu ochii ațintiți. Ce era să-i răs
pundă?

Ioana îi vățu îndată] starea nedumerită, și începu 

să riță cu ună hoholă atâtă de melodiosă, încâtă Renâ 
rămase ca încremenită. 0 tînără, care rîdea astfelă, n’a 
putută să se fi cugetată la ceea ce elă voia a-i spune; 
ea numai repețise nebunesce vorbele alteia.

Fără a’șl esplica starea de nedumerire ce cupr n- 
sese spiritulă său, elă întreba îndată:

— D-ta ți-ai perdută mama, pe când erai încă 
forte lineră, nu e așa domnișoră?

— Da, ițise Ioana, care deodată deveni de totă se- 
ridsă. Ea muri, când eu abia eramă de 6 ani Pentru 
ce mă întrebi acesta? țise ea s-himbându-șl vocea și 
luându-și tonulă aspru ce-lă avea câteodată.

— D-șâră, eu nu cuteză a-ți spune, mă temă să 
uu le ofenseză.

— Spune, te rogă.
— Ei bine, fiind-că vorbescl, tni-se pare înfocma 

ca o fată tînără crescută departe dela sinulă mamei sale, 
și lipsită de iubirea ei dulce.

Ioana căută din nou în (ața lînărului și de astă- 
dată ochii i se umpiură de lacrăml.

— Ai dreptate, țise ea, și d-ta trebue să afli că 
eu vorbescă nebunii. . . și încă se pdte că și mai multă 
decâtă . . . Insă îmi vină momente, în care sunt fârte 
nefericită , . . Viâța’m! este atâtă de tristă, tncâtă mă 
temă să nu mi perdă mințile.... (Va urma.)
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{îursulu ta bursa de Vi'tâ
din 80 Octomvre st. n. (887.

Rentă de aura o«/0 ... 99 10 Bonuri cro.tto-slavone . . 10425
Rentă de hArtiă 5«/0 . . 86.—
Impnnnutulfi căilorfl ferate 

ungare . . ................149.25
Amortisarea datoriei eăi- 

lortl ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
torfl ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(8-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . IC 3 70
Bonuri cu el. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104 —
Bonuri rurale transilvane 104 25

Despăgubire p. dijma de 
vina uug........................ —•—

hnprumutula cu premiu
ung.................................. 122 80

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 25 

Renta de hărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aura austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro-

| ungare ........................ 887 —
I Act. băncel de credita ung. 284.75 

Act. băncel de credita austr.283.70 
Argintula —. — Galbinl

' împărătesei ................. 5.93
| Napoleon-d'orl .... 9 93
Mărci 100 hnp. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Bursa de Bueuresei,.
Co*a  oficială dela 5 Octomvre st. v.

Cump.

Renta română (5%). .
Renta rom. amort. (5°/0) 

» convert. (6’/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

»
>

fonc. rural
>> !>

(7°/.)
(&’/<»)

urban (7°/,)
/co/ S

>• X — z
națională a României 500 Li

\'J 10 1
(5°/o)>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Roin.

. « • Națională
Aurd contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aurd. .

Concursă.
Devenindâ vacanta postulă de învățătorii în CI. Il-a a scdlei conf. 

gr. cat. din Rodna nouă (Uj-Rodna, comit. B. Naszod. p. u. O-Rodna) 
prin aedsta se escrie concursă cu terminulu până in 30 Octomvre st. n. a. c.

Emolumentele siintii: salarii anuală de 240 fi. v. a. pri- 
mindă în rate lunari anticipative din fondulu scol, conf ; cuartiru liberă 
și lemne de focă. Suplicanții au să doveddscă că au esamenele de cua- 
lificațiune conformă recerințeloru legei scoLre, Suplicele suntu a se îna
inta acestui presidiu. Presidiultt scol. eoni. gi. cat.

Rodna-nouă, 14 Octomvre 1887. 3—
Pamfiliu Grapini, președ. Teodora Iepuranft, învfeț. not.

Nr, 58—1887. 
sen. scol. gr. cat.

3

1887.

vând.

93>/2 91‘/2
96— 97—
91 — 92—
34— 36-

105— 106—
91’/* 92* M

103— 104—
96— 97—
87*/ s 88*/ a

.ei------ —_
— —
— —
14.*/* 15.—

2.03 2.04

Imperiali

Galbeni

Discontulă

n
Ruble Rusesel

Argint românesc

Napoleon-d’orI .

Lire turcesei . .

I

Gursuiu pieței Brașovă
din 21 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote roinânesel . .

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . 

n 5»/0 .

lum p. 8.56 Vend. 8.53

> 8.50 • 8.55
» 9.87 A 9.92
» 11.21 » 11.28

» 10.21 • 10.36

» 5 86 > 5.90

> 101.— » 102.- -

1» 98.— - 99.—
> 109.— » 110.—

7— 10°/B pe ană.

ANUNCIU 2-3

Pentru o moșiă din România, nu departe de 
Bueuresei, se caută 6 bărbați tineri si o femeă, 
cari se primescu cu o leafă de 100 fi. pe anii dandu- 
li-se și banii de druniu. Aceștia trebue se fiă Români 
și s6 se priceapă bine la munca câmpului.

Cei ce vorfi dori se fia primiți în condiți miile de 
mai susil la memorata moșia să se adreseze la Admi- 
nistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brasovu.
Plecarea trenuriloru:

.1. Dela Brașovu la Peșta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sâra. 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametp.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâtp. 
mixtă Nr. 316: 9 Ore 52 minute sera.

2. Dela Bueuresei la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ametjl.
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Plecarea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 Ore 30 min. după ame^I. 
Zizinîl: 4 Ore după amâcji.
Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute nOptea.
Făgărașîr. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 Ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Reșnovu-Zeimesci-Branu la Brașovă : 10 ore înainte da amedl.
Zizinu la Brașovd: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 Ore sera.
Făgărașă la Brașovd: 2 6re diminâța.
Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute săra.

Brașovd
15

n

H
15

r> 
in 
la 
la

Mersulb trenuriloru
Valabilă dela 1 luniu st. n. 1886.

pe linia Predeal ii-Biul apeși a și pe linia Teînștt-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeal fi

I
Trenă 

de 
persone

TroofiTren Trenă 
accelerat oînnlboa omnibus

Bueuresei

Predaală (
(

4.30 7.30
1.14

Timișd

Brsțovă
Feldiâr*  
Apatia 
AugustinO 
Homorodft 
Hașfaleu

( 
(

9.12
9.35

10.12
1.45

(
(

Sighițura 
Blisabetopole 
MediașO 
Cops» miet 
Micăsasa 
Blațiu 
Crăciunela 
Teiuștt 
Aiudii 
Vințulâ de 
Uiora 
Cacerdea 
Shirisă 
Apahida 

Clapa 
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
AghirișO 
Stana 
Huiedinfi 
Ciacia 
Bucia 
Bratca 
Vadfl 
Mezd-Telegd 
Fnțyi-VAsirhelv 
V«neția-Oră<iii

( 
(

suse

I 
(

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

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

'Oradla-aare

P. Ladăiy
Siolaok 
B«d*-peat*

Viena

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

4 01
4.47
5 28
o.5S

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59

11.16
11.37

12.16
12,33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

TrenO 
de 

peraone 
io.f.0

1.33
4.24
10.05

2.15

2.32

Trenfi 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7 29
7 56
8 18
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.191 Timișfl

1.16 D
3 29 PreaeaIă
6.33] BacurescI

Viena
Budapesta
Szolnok
8. Ladâny
Oradea marc

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vadă
BratcR
Bucia
Giucia 
Huiedin
Stana
Agliiriș
Glârbău
Nedișu

Clnșiu
Apahida
(iliiriș 
i’ncerdca

Uiâra 
Vințulii de 
A iudd 
îeiațd 
draci uneid

MicAsasa
Copșa ait 
ăSediașd 
Slisabctopolo 
ăigișdrs 
rfașfaieu 
Hornorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldidr?.

Br&țovs

scsâ

wl
Nota: Orele de ndpte sântă cele dintre liniile grdse.

(

1

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
de pera. accelerat de pers. de omnlbas

poroono _____

1 ll.iol — —

7.40 2.— 7.40 6 18
i 1 05 4.05 10.42 9.38 — II
2 02 5.47 2.02 ! 2 02 — 1
4.12 7.11 4.78 2 01 — 1
_ — — 2 08
_ — — 2 19 — 1
_ 7.33 -— 2.41 —

_ 8.04 — 3.24 — Il
_ — _ 3.47 —
_ — _ 4.07 —
— 8.58 _ 4.33 — 1
_ 9.28 _ 5.15 —

— — 5.33 —
_ — — 5.53 —
— — __ 6.C5 —
_ — — 6.20 -
— 10.31 — 6.38 —

11.00 — — 7.08
il 19 __ _ — — 7.36
12 33 ___ — — 9.16

1.01 ___ — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 — — 10.G9
1.05 — — 10.19
1.46 ___ — 1— 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
4.5: — — 3.31
5.42 — 4.32
6.01 _ — 5.02
7.27 1 - — — 6.63
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

Teiiaipft-
.....  ' [l

Budapesta-Â.ra<lft-Teiușa.

Trenă Tre iu Trenu de Trenă de Trenfl Trenă
omnlbus de pers. poradna peradne de peredne omnlhw

Te tuș fi 11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 —
Ălba-lulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josti 12.30 — 4.22 Q U.nV ( 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 - ---- 1 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Ai auift 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-i.ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 — ■
Soborșin 5.30 — 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 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 1107 —
Ara«5ft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4 5Q Șibotă 11.43 12.— —

— — 5-12 Vințulă de josă 12 18 12.29 - -
13 u clape sin _ - 0.20 Alba-Iuiia 12.36 12.46 —
Viena — - 6.05 Telnijâ . 1.29 1.41 —

Aroîift-îl'lfcslMlir» Sisneria (Piski) Fetroșeni

Trenă Trenă de Trena Trenă da Trenă Trenă
cinnli:UL paradi*  e mixt peradne omnibaă mixt

Araâfi 5.48 6.05 Simeria 2.4,
Aradulă nou c.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
N^meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Tfmișâra 9.02 — 9.08 Fvtroșenl — — 7.12

'JTIinlțdra-Aradfi Petroșeui—iSieaeria (Piski)

Trenă do 
paradne

Trenă de 
peredne

Trenă 
omnlbnfl

Tipografia âLEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesol

H'ini9ș6ra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou 
Aratlă

6.25 5.00

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegtt 
Streiu
Slmerfa

Trenfi 
de pere.

Trenfi 
amnlbtu

Trenfi 
mixt

6.10
— — 6.53
— — 7 37
— — 8.20
— — 9.01
— — 9.52
— — 10.31


