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Multe rele o mai bată
Și dina și noptea ’n pată!

*
Ardă-te focu năcază
De copilă tinără te-am trasă. 
Te-oiu mai trage pân’odată 
Și-apoi te-oiu lăsa ’n secretă.

ț
Hori-re-așă horile’ml vină
Nu potă hori de străină;
Deși’să străină da’să cu doră 
Dragostele mă omoră.

Vai de celă ce’șl lasă satu 
Mâncă-'lă doru și bănatu 
Că eu încă l’am lăsată 
Și pe mine m’au mâncată 
Până ce m’au mai gătată.

*
Cucuie mare dușmană
Ți-am plătită să’ml cânți ună ană, 
Când fu pela Sânzâene
Ți-ai ascunsă clonțu în pene.

*
De când pruncuții mi-i crescă 
Nici anii nu prea rodescă;
Plugulă celă cu șâse boi 
Ajuns-a de’lă tragă cu doi.

*
Nu mă temă că oiu muri
Nici pe apa Dunărei 
Până vremea mi-a sosi.

*
Bătrânit’-am, bătrânită, 
Și de dile nu’să de multă
Numai de cândă îsă făcută.

Atâtu abonamentele cfttD și 
insertiunile suntu a se plătț 

înainte.

Nr. 8. Brașovt, Mercur! 11 (23) Ianuarie

Brasovu, 10 Ianuarie v.
Fără ’ndoială că cetitorii, car! 

ca și noi urmărescu cji de cți des- 
baterile din camera ungurescă asu
pra proiectului nouei legi militare, 
nu o facă acesta pentru-că s’arti 
aștepta la vr’o modificare a legii.

Ca se se modifice proiectului 
de lege, cum amu cjisu, nici vorbă 
nu pbte fi; porunca-i poruncă și 
d-lu Tisza scie, că dela împlini
rea ei aternă și cailele ministerului 
său. Pe elevii sei din dietă, cari 
începuseră a se sburli, i-a dăscă
lită puțintelu și i-a astemperatu, 
er printr’unu semnu la sfântul ă bu- 
getiî, că și-ar pute, întbrce fața de 
cătră ei, i-a făcutu să nu mai <jică 
cârcă.

Prin urmare, în astă privință 
nici o curiositate nu ne-ar pute 
face se urmărimu desbaterile din 
cameră, sciindă că proiectulu se 
va vota așa precum s’a înfățișată.

Der le urmărimu pentru ha- 
zulu lucrului, căci se fimu drepți, 
nu suntu fără liază desbaterile. 
Deoparte vec]i o oposițiune nepu- 
tinciosă făcendu-se fărîme și ce- 
rendă cu emfasă în numele „na
ției “ lucruri, ce bine scie că nu 
le pbte ave; de altă parte vecți 
pe „pururea învingătorul1' ministru 
Tisza, cu aerulă lui Joe, der cu 
frica pentru portofoliu în sînă, 
dăscălindă oposițiunea și făcendu 
semnă eleviloru sei să tacă seu 
să fiică ca elă, și tute acestea 
erăși în numele „nației“ și ală 
„patriei11.

Se întâmplă întocmai ca pe 
scena unui teatru, unde rolurile 
suntă împărțite și unde tote mergă 
după poruncelă și după lecțiunile 
de probă ce s’au ținută mai ’n- 
ainte. Direcțiunea generală din 
Viena a teatreloră parlamentare 
a poruncită regisorului Tisza, a

cesta a împărțită rolurile, și pro
bele s’au ținută în cluburile par- 
tideloră : liberală, oposițională mo
derată și oposițională estremă; er 
pe scena din dietă lucrurile mergă 
strună, căutândă fiecare vorbitoru 
se facă efectă cu vorbele : „națiă“, 
„patria", „țeră", „cultură națională 
maghiară" și altele.

Hazulă lucrului e cu atâtu mai 
mare, cu câtă unii vorbitori își 
jbcă de minune rolulă lord de 
comedianți. Ilă aucjl pe extremulă 
oposițională Iranyi «țieendă, că 
ceea ce elă pretinde, de esemplu 
armată maghiară de sine stătă- 
tore, cu limba de comandă ungu
rescă, o pretinde „națiunea" ; îlă 
aucți pe moderatulă oposițională 
Apponyi cțicend că „nația" pretinde 
ca esamenulă de oficeră în reserva 
armatei comune se se facă în 
limba ungurescă; în urmă vină 
comedianții guvernamentali și totă 
în numele „nației" decidă lupta 
de vorbe late și umflate în favo- 
rea marelui regisoră Tisza.

Nu-i curată comediă de a sus
ține, că „nația" și erăși „nația" 
cere trei lucruri contracjicetdre în 
aceeași cestiune?

Care dintre corifeii dietei re- 
presentă „nația" și în numele că
rei „națiuni" vorbescă ei ?

Vorbescă în numele tuturoră 
naționalitățiloră ? Atunci cine le-a 
dată voia se spună neadevăruri 
ca acestea : că naționalitățile ne
maghiare ceră, de esemplu, ca 
esamenulă de oficeră în reservă 
se-lă depună în limba maghiară, 
când ele își au limba loră ma
ternă? Ori că ceră armată de 
sine-stătătore maghiară, despre 
care „Magyar Allam“ <bcea în fi
lele trecute, că ar fi celă mai bun 
ntijlocă de magliiarisare ?

Vorbescă numai în numele na
ționalității maghiare ? Atunci cu 

ce dreptă pretindă ei, că țera în- 
tregă, poporațiunea întregă cere 
prin graiulă loră „limba maghiară" 
în armată,’„cultură națională ma
ghiară", ca și când din Carpați și 
pănă la Pojună n’ar fi decâtă Kul- 
turegyletiști ?

Să nu uite representanții po
porului maghiară, că numai pe 
Maghiari îi representă, că încă nu 
s’a făcută globulă maghiară și 
deci patria acesta mai e și a al
tora, cari au se 4ica 0 vorbă. 
Decă în închipuirea loră bolnă- 
viciosă se mângăe cu vorbele gble, 
că „idea de stată maghiară41 ori 
„cultura națională maghiară44 — 
pe care de altmintrelea ca cultură 
nu o simțimă nicăiri, ci numai ca 
șovinism—au prinsă rădăcini, le-o 
spunemă sinceră că se-lă ferescă 
Dumnecjeu pe d-lă Tisza ori pe 
altă șovinistă sfi nu s’apuce vreo
dată la vr’o primejdiă cu mânile 
de salcia culturii maghiare, că’i 
duce ventulă cu salciă cu totă.

Le-amu mai spus’o șoviniștiloră, 
că e vremea s6 le iasă odată găr
găunii din capă și s6 nu mai vi
seze, că în acestă patriă voră pute 
prinde rădăcini ideile smintite de 
magliiarisare, câtă vreme va fi aci 
suflare românescă ori săsescă, ser- 
bescă ori slovacă!

Conversiunea ungară.
La 16 Ianuarie a apăruți! publica- 

țiunea ministrului ung. relativă la con
versiunea, adecă schimbarea obligațiuni- 
loră ungurescl pentru desărcinarea pă
mântului. Pubhcațiunea se provocă la 
art. de lege 32 din 1888, prin care se 
împuternicesce ministrulă de finanțe a 
denunța toțe obligațiunile ung. de des
păgubirea pământului inclusive cele tran
silvane și temeșane și a le răscumpăra 
decă proprietarii loră nu s’arti învoi a 
le preschimba cu altele nouă, care se 

voră emite acum. Nouele obligațiuni 
se emită în sumă totală de 199.509,000 
fl. în piese de 100, oOO, 1000, 5000 și 10,000 
fl. se voră fructifica cu 4 la sută pe ană 
(cuponele scadă la 1 Mai și 1 Nov.) și 
se voră amortisa în 70 ani prin două 
trageri în fiă-care ană. La plătirea cu- 
poneloră cum și a pieseloră sortate nu 
se va subtrage nimicu. Tragemă aten
țiunea tuturoră proprietariloră, cari au 
asemeni hârtii (în mânile Româniloră 
scimă că se află cu deosebire oblig, de 
desp. transilvane—siebenbiirgische Grund- 
entlastungs-Obligationen), ca, decă vo- 
escă să primescă în loculă loră de cele 
nouă 4°/0, acelea li-se oferă sub urmă- 
torele condițiunl: 1) Obligațiunile vechi 
ungare și temeșane, de orl-ce categoria 
se voră primi în cursă de fl. 105, plus 
interesele din 1 Nov. pănă înlMail889 
(5% minus 7% dare de venită= fl. 4-65) 
de fl. 2-45 cu totulă fl. 107-45; 2) Oblig. 
transilvane în cursă de fl. 105, plus in
teresele din 1 Ian. pănă la 1 Mai (5% 
minus 7°/0 dare'= 4 65 fl.'i de fl. 1’63, 
cu totulă de fl. 106-63. Nouele obliga
țiuni de 4° 0 se voră computa suta cu 
88*/ 2 plus 4% interese din 1 Nov. pănă 
1 Mai 1889, în totală cu fl. 90’50. Toți 
cari vreu să se folosescă de oferta a- 
cesta, trebue să’șl depună obligațiunile 
pănă inclusive 9 Faurii a. c. anume în 
Pesta și Agramă la cassele statului, la 
tote perceptoratele de dare ungare, afară 
de acestea la „Ungarische Creditbank, 
Oest. Credit-Anstalt14 și filialele loră, la 
Oester-Bodencreditanstalt și la cassa S. 
M. v. Rothschild.

Deponenții capătă pentru titlurile 
depuse o recepisă, pe care după dece 
cjile o înapoeză și primescă titluri pro- 
visoriee emise din partea ministerului de 
finanțe, eventuală cu diferința de nume- 
rară. După 15 Aprilie a. c., titlurile 
provisorice se ”oră schimba enu alte de
finitive.

Denunciarea seu abdicerea oblig. 
transilvane și temeșane va urma nu
mai după trecerea terminului de sub-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Dragoste și bețiă.
Cupe gole!? Nu scițl încă
Prietini, ce-i dulceața-adâncă

A beției?
Beată ții peptă cu cruntulă taură! 
Bea păn’eștl în anii de-aură

Ai juniei!

Vinu-i apă din isvorulă
Siloamului; noi dorulă

Să-i purtămă ?
Lado tu, frumosă Lado,
Scaldă cupa ’n vină și ad’o

Să ’nchinămă !

Umple-o cupă și tu Nino
Și la gâtulă meu anin’o

Cu-a ta salbă
De mărgele ’n fața ta.
Portă-te iubita mea

Nino albă!

Las’ se beu fer’ de popasă
Căci am voe; și apoi las’

Se mă ’nece
Aburi dulci eșițl din spumă.

Beți măi! câtă nu sunteți humă ! 
Timpulă trece !..

D e va, 1888.
Ionii M. Niță,

Cântece poporale.
culese de Iuliu Moldoranu.

De-ar da Dumnedeu totă rele 
Pe pământă să pice stele
Și pe ceriu să taiu nuele 
La lelea totuși oiu mere.

*
Câte flori îsă pe răzoră 
Tote strigă să mă’nsoră 
Numai florea cea de lază 
Strigă ca se mă mai lasă 
Că hrăni-m’oiu de năcază.

*
Fă-mă Domne ce mi-i face 
Fă-mă-ună mără roticălatu
Cu crengile pe bănată 
Să vie mândrele mele
S’alegă care-oră vrea ele.

*
Du-te du-te neguriță 
De pe pari de pe uliță
De pe pari de pe nuele 
De pe ochii mândrei mele.

*
Tu leliță fătulă meu 
Rogă-te lui Dumnedeu, 
De-oiu trăi să fiu ală teu,
De nu acum mai apoi 
Să trăimătotă amândoi.

*
Tună Domne și trăsnesce 
Totă în celă ce despărțesce 
Pe-ună fecioră și pe o fată 
Când dragostea e curată.

Lasă Ddmne focă și pară 
IJnde’i dorulă meu de-aseră, 
Lasă Domne focă și fumă 
Unde’i dorulă meu de-acum.

*
Bată-te leliță bată 
Două dile dup’olaltă...
Nu te bată alte rele
Numai gândurile mele 
Că țl-or fi bugătă de grele...
Și una din postulă mare
Că ml-ai fostă dragă prea tare.

$
Frundă verde și una
Rău mă ddre inima
C’am vă4ută pe mândruța 
In brațele altuia.

*
Ardă-te foculă gândacă 
Mi-ai mâncată frunda din fagă 
Și pe omulă celă mai dragă.

Cine ne-a strica pe noi 
Pe noi mândră pe-amândoi
Aibă casa cucului
Și odichna vântului.

Fă-mă Domne ce me-i face
Pasăre să potă sbura 
Preste pomii cei măreți
La mândruța din Remețl.

îțC
Săraca inima mea
Multă înotă ’n voie rea
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scriere. Dela diua pentru care voru fi 
deuunciate nu se voră mai plăti interese 
după ele.

Mai este de observați, că oficiile, 
unde suutti depuse aceste efecte drepți 
garanțiă seu ca simple deposite, nu sunti 
obligate și nici nu îngrijesci de nici o 
transacțiune.

Desbaterile asupra legii militare.
Em. hanka stărui cu hotărîre pentru 

disposițiunile legii privitore la voluntari, 
dicendă că § 14 din lege nu e în contra 
constituțiunii.

Ferd. Horanszky critică proiectuli mai 
alesă din punctă de vedere financiară, 
socotindă sporirea cheltuieliloră cu 5—6 
milione. Susținu moțiunea lui Apponyi.

Ministrulă Fejervary dise, că sporulă 
de cheltuell nu se urcă la milione, ci la 
câteva sute de mii, căci aci nu e vorba 
de o sporire a efectivului de pace. Gând 
va fi necesitate d’a se urca acestă efec
tivă, ministrulă de răsboiu va aduce 
acesta cu bugetul înaintea delegațiuniloră. 
Deși contingentulă recruțiloră va fi mai 
mare, cheltuell mai multe totă nu voră 
fi, de aci înainte voră fi mai mulțl ca 
pănă acum concediațl înainte de a fi 
servită activă 3 ani, după cum adecă 
în puterea capacității loră au putută fi 
mai iute instruițl. Ce privesce § 14, 
privitor la fixarea efectivului de răsboiu cu 
g00,000 și la contingentulă recruțiloră 
pentru timpă de 10 ani, nu se pote dice 
că lovesce în constituțiune, pentru-că 
îi rămâne dreptulă de a încuviința con- 
tingentulă și cheltuelile ca și pănă acum. 
Relativă la voluntari, cjice că orl-ce vo
luntară inteligentă pote învăța într’ună 
ană limba de serviciu. N’a fostă cuviin- 
eiosă să vorbescă Appony de cultură și 
mai scie Dumnedeu despre ce, pentrucă 
cea dinteiu datoriă e apărarea țerii.

Ștefană Tisza vorbesce pentru pro
iectă. Situațiunea cere bani și omeni, 
și anume nu pentru o armată ori alta, 
„ci pentru noi înșine, pentru statulă un
gureștii11. § 14 nu e în contra constitu
ției. Relativă la voluntari dice, că esa- 
menulă nu e așa de strictă, dovadă 
deputății oficerl în reservă, cărora nu 
li-s’a cerută cunosciința temeinică a limbei 
germane. Se ivescă vremuri grele, pote că 
cea din urmă răfuială e aprope, și în 
aceste lupte însemnătatea Ungariei în 
monarchiă și în Europa va atârna de 
măsura, în care tinerimea ungurescă îșl 
va face datoria.

- Barlthasar Horvath dice, că primirea 
§ 14 ar însemna sacrificarea de bună 
voiă a uneia din cele mai esențiale ga
ranții constituționale, ce nu s’ar mai pute 
repara. Acestă paragrafă îngusteză drep
turile representanței poporului ungurescă. 
Jertfe în drepturi constituționale însă nu e 
ertată să se aducă.

Secretarulă de stată Grcmon ia în 
apărare proiectulă. O armată indepen
dentă, cum cere oposițiunea, costă sume 
enorme și e o ușurință a recomanda așa 
ceva. Nu se potă refusa jertfele ce se 
ceră încă în timpă de pace pentru des- 
voltarea și ridicarea destoiniciei de luptă 
a armatei. Dela tinerimea inteligentă se 
pote cu dreptă cuvântă pretinde, ca să 
se califice pentru rangulă de oficeră, și 
avendă voința o pote face într’ună ană. 
Limba germană e necesară, dovedă că 
locuitorii din comunele mai mari de lângă 
Tisa, icomit. Baci, îșl trimită copii în 
comune germane în schimbă, pentru că 
în împrejurările nâstre cunoscința limbei 
germane e necesară chiar și din punctă 
de vedere economică. Mulțl părinți mul- 
țămescă, că copii loră înveță în acade
mia Ludovioa și limba germană.

Daniil Iranyi vorbesce pentru o 
armată ungurescă de sine stătătăre, chiar 
de ar costa mai multă. Elă nu e duș
mană ală limbei germane, der e înjosi- 
toră pentru națiune, ca ună Ungură să 
aibă nevoiă de o limbă streină pentru 
depunerea esamenului de oficeră, pentru 
înaintarea sa în propria’i patriă.

Augustă Pulszky vorbi pentru pro

iectă. Voluntarii să’șl facă datoria. § 
14 nu involvă nici ună periculă consti
tuțională. Dreptulă de a vota contin
gentulă recruțiloră rămâne intactă. E 
de neînțelesă, cum pote cineva afla 
în proiectă ună atentată în contra lim
bei unguresol. A căuta fără nevoiă gra- 
vamine constituționale și a aplica necu- 
viincinsă drepturi, nu pote decâtă să 
aducă în periculă patria. Așa a fostă și 
înainte de Mohaciu, când staturile au 
perdută ani întregi timpulă cu certe 
nefolositore, în locă d’a apăra țera 
contra Turciloră.

Pulszky a fostă forte desă și vio
lentă întreruptă din partea oposițiunei, 
așa că și președintele camerei a trebuită 
să intervină, precum și ministrulă Tisza, 
care a disă, că e straniu, că tocmai 
aceia, cari se provocă cu atâta zelă la 
drepturi constituționale și la libertăți, 
uita că condițiunea principală a orl-cărei 
libertăți constituționale este respectarea 
libertății opiniunei și a vorbirei.

Orban vorbi pentru moțiunea lui 
Ugron și pleda pentru o mai mare par
ticipare a industriei indigene la echipa- 
mentulă armatei.

Vadnay stărui pentru proiectă. Aci 
nu e vorba de o poruncă din Viena, 
ci de o poruncă a situațiunii europene. 
Nu e dreptă a combate și adl limba 
germană. Voteză proiectulă, pentru-că 
nu scie ce va aduce <jiua de mâne.

Iusth dice, că au vorbită ca Vadnay 
toți câți voescă se germaniseze Ungaria. 
E pentru moțiunea lui Ugron.

Ioh. Asboth apără proiectulă. Re
forma instituțiunii voluntariloră se baseză 
pe principiulă d’a purta deopotrivă sar- 
cinele. Cei cari aspiră a fi oficerl, se cu- 
noscă limba germană. § 14 nu involvă 
o vătămare a drepturiloră constituționale. 
Stânga estremă se bage semă să nu fiă 
succesoră acelui partidă istorică, care a 
dusă națiunea la catastrofa dela Mohaciu 

Komjaty e pentru moțiunea lui Ugron. 
Espectorările sale au făcută pe preșe
dintele să’lă admonieze de mai multe ori, 
ca să nu nesocotescă bunăcuviiuța par
lamentară.

E. Gaal pleda pentru moțiunea lui 
Apponyi.

SCIR1LE BILEI.
Boboteza in Sibiin. Vineri în cjiua 

Botezului Domnului s’a făcută sfințirea 
apei în Sibiiu înaintea bisericei gr. or. 
din Iosefstadt. S’au dată și onorurile 
militare de ună despărțămentă din re- 
gimentulă 31 de liniă cu musica mi
litară. ¥ * *

Doctorii in filosofiă. Ni se scrie din 
Lipsea, că d-lă Vasiliu Safiu din Bra- 
șovă a fostă promovată în diua de 7 
(19) Ianuarie la gradulă de doctoră în 
filosofiă în urma esamenului orală tre
cută cu succesă și pe basa tesei „Ein 
Vergleich der physischen Erziehung bei 
Locke und Rousseau.u

* * *
Ciangăi cerșitorl. Din partea de susă 

a comitatului Zemplină se scrie, că acolo 
a sosită o cetă de Ciangăi încărcațl pe 
vre-o 10—12 căruțe. Erau atâtă de 
rupțl, scrie „E. H.“, încâtă sdrențele 
curgeau după ei, și unii dintre aceștia 
abia mai puteau da semnă de vieță de 
flămândițl ce erau. Mamele cu copii în 
brațe cerșeau din casă în casă după 
câte-o bucată de pâne. întrebați fundă, 
ei răspunseră, că suntă dintre acei ne
fericiți Ciangăi colonisațl în părțile Du
nărei de josă, pe cari miseria i-a silită 
să ia lumea'n capă și să mergă la cer
șită. Totă de asemenea sorte au parte 
și coloniștii Ciangăi din Zemplinulă-su- 
perioră, cari spună, că 11-ar plăce să 
caute pe „principele Ciangăiloră“, anume 
pe principele Odescalchi Artur, der nu-lă 
sciu că unde locuesce. Ei spună că 
acum n'au de gândă să fugă din Un
garia, precum au făcută cei mai mulțl 
soți ai loră, ci la primăveră, după ce va 
începe lucrulă câmpului, se voră duce

erășl în părțile Dunărei de josă. Foile 
ungurescl îșl esprimă dorința, ca pro
prietarii de pămentă din părțile acele 
ale Zemplinului, pe unde poporațiunea 
s’a rărită în urma emigrăriloră la Ame
rica, să primescă pe Ciangăi pe proprie
tățile loră, pentru ca aceștia să nu mai 
fiă siliți a vagabunda ca cerșitorl din o 
parte într’alta.

** ♦
Defraudare. Intre funcționarii Reu- 

niunei de ajutorare a honvediloră s’a 
dată de urma unoră defraudărl. Anume 
s’a descoperită, că funcționarulă K. J. 
primesce cotisațiunile de bani ale sin- 
guraticiloră honvecjl și-i bagă în buzu- 
nară, fără a mai da semă despre ei. Ase
menea primea acestă funcționară și banii 
ce se trimiteau Reuniunei din provinciă, 
pe cari erășl îi defrauda, er protocolele 
le falsificase după cum i-o fi venită mai 
bine la socotelă. Defraudantulă fu deo
camdată suspendată din postă. Se pare 
că la defraudare ar fi avută și alțl con- 
soțl, ceea ce mai lămurită se va sci după 
ce se voră termina cercetările.

** *
Colonisarea Săcuilorii. După ce „pa

triotic unguri au isprăvită cu coloni
sarea Ciangăiloră, s’au apucată acum să 
coloniseze și pe Săcui. Inceputulă l’a 
făcută contele Teleky Arved, proprie
tară în comuna Troschen (Draso) din 
comitatulă Albei de josă, și proprieta- 
rulă Csurds Jozsef din Dalia, cari au ho- 
tărîtă să coloniseze pe proprietățile loră 
11 familii de Săcui, constătătore din 40 
de membri, cari se voră muta câtă mai 
curendă în „noua loră patriă“. Nici 
după o miiă de ani n’au liniște, întoc
mai ca Jidovulă rătăcitoră.

** *
Frica de dinamită. In urma atenta

tului cu dinamită contra vice-șpanului 
Szikszai Lai os din Zelau, a intrată, după 
cum se vede, mare frică între locuitorii 
de acolo. Poliția, honvecjimea și gen- 
darmeria suntă puse la pândă, cârciu- 
mele se închidă peste nopte punctuală 
la or ie precise, va sâ clică s’au luată 
cele mai stricte măsuri pentru a împe- 
deca eventuale pericule. Foia ungurescă 
„Szilagy“ dela 6 Ianuarie publicase și 
ună apelă, în care se dice, că celă ce 
va descoperi pe făptuitorii atentatului 
cu dinamită va primi ună premiu de 
200 fl. Se pare insă, că publicarea pre
miului n’a avută efectă.

Fundațium în 1888.

In articulii noștri „Ami^ir; 
din anulă 1888“ la rubrica cu tit- 
lulu de susu n’amu amintită o 
fundațiune, despre care n’amă a- 
vutu nici o aciință. Ne bucurâmu 
că d-lu Dr. Alexandru Grama din 
Blașiu aduce la cunoscința pu
blicului și acestă fundațiune, adre- 
sându-ne următbrea scrisbre:

Blașiu, 17 Ianuarie n. 1889.
Domnule Redactoră !

In Nr. 4 ală prețuitei „Gazeta Tran
silvaniei11 din anulă curentă în intere- 
santulă articulă întitulată „Amintiri din 
anulă 1888“ la rubrica ^fundațiunV1 am 
observată că nu s’a tăcută amintire de 
O fundațiune din 1888, carea pentru îm
prejurările piului fundatoră merită cu 
deosebire a fi amintită cu onore și pie
tate. Fundațiunea acesta este a fostului 
profesoră dela scolele normale din Blașiu 
Parteniu Moldovanu mortă la începutulă 
anului 1888 în etate de 37 ani și constă 
din 1800 fl. v. a., din a căroră procente 
suntă de a se da stipendie tinerimei stu- 
diose. Conformă disposițiunei piului fun
datoră, fundațiunea este de a se admi
nistra de oătră ordinariatulă Metropoli
tană din Blașiu.

Decă considerămă, că tenărulă a- 
cesta fundatoră, mortă prea de timpuriu, 
de-abia a funcționată ca profesoră vre-o 
6 ani; decă mai considerămă și puțină
tatea salariului unui profesoră normală, 
și în urmă ajutorele cele multe ce le-a 

întinsă numâroșiloră săi consângeni mi 
seri, atunci în adevâră că putemă dice, 
că fundațiunea lui este adevăratul ii de- 
nariu ală văduvei din Sf. Evangeliă, 
pentru care Dumnetjeu pre bunulă cre- 
demă, că i va fi și răsplătită primindă 
nobilulă seu sufletă în sînurile sale cele 
veclnice, eră posteritatea este ’datore a-i 
păstra suvenirulă cu pietate.

Rugându-vă să aveți bunătate a pu
blica șirurile acestea în colonele prețuitei 
„Gazete“ ca ună mică tribută de recu- 
noscință adusă nobilei umbre a acestui 
tânără fundatoră, mortă în florea etății, 
și încă a le publica cu atâtă mai vârtosă, 
că ;din câtă ’ml este cunoscută pănă 
acum nu s’a luată notiță în foile nostre 
despre fundațiunea acesta, sunt cu deo
sebită stimă

Dr. Alexandru Grama, 
profesorii.

CestiunT de interesu românescu.
Gherla, 3 (15) Ianuariu 1889.

Cu nespusă bucurie am cetită în 
Nrulă 284 din anulă trecută ală pre
țuitei nostre „Gazeta Transilvaniei11 es- 
crierea de concursă ală despărțământului 
ală XI (Clușiu) ală „Asociațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română11, care despărță- 
mântă în adunarea sa generală ținută 
anulă trecută în Clușiu a hotărîtă între 
altele multă folositdre a se împărți câ
teva premii, anume două premii de câte 
dece florenl să se dea duoră femei ro
mâne din poporulă română ală acelui 
despărțămentă (comit. Cojocnei), mame 
de familii, care voră documenta, că în 
anulă din urmă și pănă la terminulă 
concursului tote pânzăriile trebuinciose 
în casa sa, precum și tote îmbrăcămin- 
tele trebuinciose căseniloră săi, încependă 
dela albituri pănă la cătrință și altele 
au fostă țăsute și făcute de densa și de 
ai săi.

Pentru nimică deră mai bună, mai 
folositoră n’ar fi putută să escrie con
cursă acelă despărțămentă! Da, căci 
mă dore inima vădendă, cum poporulă 
română îșl părăsesce portulă său națio
nală străvechiu, care atâtă de acomodată 
este climei acestei țări, care atâtă de 
pitorescă și chiar admirată este de stră
ini, pentru ca să-lă schimbe cu portulă 
nădrăgariloră dela orașe.

Din cale afară mare nevoie ar fi 
de o astfeliu de escriere de concursă și 
în comitatulă Solnoc-Dobâca chiar, unde 
cu părere de rău am observată, că ță- 
ranulă și țăranca română îșl schimbă 
portulă loră minunată de frumosă cu 
celă dela orașe, streină în cea mai mare 
parte.

Avendă de a călători în tomna an. 
trecută pe linia căii ce duce de pe la 
Sălagiu prin Ciachi-Gârbău, Olpretă, la 
Deșă fără să fi intenționată, am obser
vată, că prin satele prin care am venită, 
țărancele mare parte suntă îmbrăcate în 
nisce vestminte cumpărate de prin pră
vălii (boite) și nu de țăsături de casă, 
cum d. e. în giurulă meu. Curiosă de 
acestă împregiurare, într’o comună așe- 
dată în o vale frumosă, Cernucă, anume, 
am stată locului și dându-mă josă din 
căruță făcui întrebarea unei neveste, ce 
să apropia de mine, că de ce ea și cele
lalte din aceea oomună portă vestminte 
fabricate de prin prăvălii, și espri- 
mându-ml părerea de rău de acestă 
împregiurare, am cam 4ish, că țărancele 
de prin giurulă meu suntă mai harnice, 
că acele nu îmbracă decâtă vestminte 
de țăsături de casă, și decă portă puține 
de cele cumpărate de prin prăvălii, asta-i 
lucru rară. Nu prea măgulită nevâsta 
de acestă observațiune, îmi răspunse, că 
fabricatele de prin prăvălii le costă mai 
puțină, le cumpără eftină și apoi cu ță- 
sutulă perde omulă atâta vreme, „altmin
trelea avemă noi și de acele, Domnișorule, 
deră nu prea le purtămău ! încheia ță
ranca. Numai gândiți — îi răspunseiu 
eu mâhnită, — că costă mai puțină cele 
din prăvălii, dâră nu este așa, căci în
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de obște vă costă mai puțind cele țesute 
de Dvostră, pentra-că suntă mai țîitbre, 
apoi și așa nu aveți cu ce se vă îndelet
niciți în decursula emei și totă așa mai 
departe; deră la despărțire nu m'am 
putută răbda să nu o îndemnă, ca să 
nu lapede frumosule portă națională din 
acestea părți. Ea mi-a răspunsă că la 
așa ceva nici nu se gândesce, s'o ferescă 
Dumnedeu, rnăcară de-ar fi șepte Banfy 
fișpanl.

Depărtându-mă din Cernucă, ml-am 
adusă aminte de comunele române de 
prin comitatulă Sătmarului, pe unde ne
cum să îmbrace poporală portulă româ- 
nescă, der nici nu scie limba română. 
In vâra anului trecută călătorindă și la 
Satumare, acestă orașă șovinistă, în cale 
am trecută prin mai multe comune ro- 
mânescl, mai stândă locului la câte ună 
preotă. Am observată, că poporulă de 
pe aici, mai alesă generațiunea mai tinără, 
vorbesce în limba maghiară și mai greu 
în limba română. Mi-a spusă unulă și 
altulă, că poporulă de pe acolo mai 
bucurosă ascultă predică ungurescă, de- 
câtă româuescă — respectă ceioră ce 
facă escepțiune! Etă aci au adusă lu- 
crulă ticăloșiile unoru Români venduțl 
streinului. Nu-i vorbă, nu este acesta 
în de obște în întregulă Sătmară, nu, 
căci suntă conducători conșcii de subli
ma loră chemare pe acolo; acolo este 
iubitulă nostru Dr. Lucaciu, acolo ună 
vrednică Berinde, și alții și alții.

Aici ar fi încă odată nevoie de es- 
crieri de concursă pentru portulă națio
nală, pentru coruri bisericeșcl și altele 
de acestea, chiar pentru cei cari vor- 
bescă mai bine, mai corectă și mai fru- 
mosă românesce.

Er acuma terminândă, o singură do
rință așă ave, ceeace este a tuturoră 
Româniloră de bine, ca preoții și învă
țătorii, adeca toți fruntașii și inteligenții 
comuneloră, care sc țină de acestă des- 
părțămentă ală X, să respândescă acestă 
escriere de concursă prin poporă până 
la celă din urmă bordeiu, îndemnându-lă 
să lucreze indi stria națională de casă 
și să nu iasă din portulă națională stră- 
vechiu. Deră nu numai prin Cojocna, 
fără pe tote locurile, unde suntă atacate 
obiceiurile străvechi, portulă și caracte- 
rulă română, precum și celă mai scumpă 
tesaură ală unui poporă de vieță, limba, 
ca cu atâtă mai vertosă și cu mai multă 
sfințeniă să țină la tote acestea.

Se credemă, că preoții și învățătorii 
acestoră părți atacate îșl voră împleni 
tote datorințele loră față de poporă și 
atunci tote încercările de maghiarisare 
zadarnice au să fiă. A. B.

Unii actu de recunoscință!
Copăcielu, Ianuarie 1886.

Ilustrității Sale D-lui Baronă Ursă 
c. r. colonelă în pensiune, Președintelui 
Comitetului fondului scolastică ală fos
tului I Regim, de graniță:

Nobilele simțăminte, ce aveți pentru 
națiunea română, suntă înregistrate cu 
litere neșterse în Istoria nostră națională. 
Pre cariera militară v’ațl câștigată lauri 
neperitorl sângerândă pentru patriă; eră 
în statuia retragerei alegendu-vă scola de 
terenă ală unei activități neobosite și 
pline de abnegațiune, v’ațl sacrificată 
multă și multă pentru dobândirea 
fondului nostru scolastică grăniță- 
rescu, ați pășită energică și gigantică 
pentru salvarea Românismului, ați fundat, 
clădită și organisată în multe comune scoli 
grănițăreștl.

O astfelă de scolă grănițărescă cen
trală ați binevoită a funda și organisa 
și în comună nostră Copăcielă, aparține- 
tore companiei a 10-a, eră în anulă es- 
pirată aceeași scolă la speciala-vă stă
ruință s’a adaptată din fimdamentă cu 
aprdpe 6000 fi. v. a. spese solvite din 
fondulă scolastică, așa că astădl suntemă 
fericiți și mândri a ave o scolă solidă și 
corăspuncjătore în tote privințele recerin- 
țeloră unei scoli moderne,

Ilustre Domnule Baronă! Ar fi ne- 
recunoscință a trece preste sacrificiile 
avute cu adaptarea și organisarea scolei 
nostre în carea sute și mii de odrasle 
române îșl voră câștiga sciință și cultură 
și vă voră binecuvânta și glorifica la tim- 
pulă său pentru clădirea ei.

Din parte-ne nu putemă răsplăti 
atâta bunătate, decâtă prin mulțămită 
și recunoscință provenite din inimă cu
rată. Permiteți-ne deră să vă urărnă din 
sufletă: „Să trăițl Ilustre Domnule Ba
ronă la mulțl ani! Dumnedeu bunulă 
țină-vă încă multă în fruntea Comitetului 
administrativă spre înflorirea fondului, 
spre prosperarea învățământului și spre 
mângăerea nostră și a tuturoră Români
loră de bine !

Suntemă în plăcuta posițiune a face 
cunoscută, că și capulă bisericescă ală 
Vicariatului Făgărașului, căruia aparți- 
nemă, Reverendissimulă Domnă Vicariu 
Basiliu Rațiu, a binevoită a cerceta Luni 
în 26 Decemvre s. v. cu ocasiunea ins- 
talărei tînărului teologă absolută, aJD-lui 
Valeriu Comșia, de cooperatoră parochi- 
ală, scola năstră, a ’șl esprima mulțămi- 
rea sa pentru întrega întocmire a ei, și 
nu și-a pregetată a îndemna poporulă 
adunată, ca să îmbrățișeze cu totă căl
dura posibilă scola, ca pe uniculă ins- 
titută publică de carele mai dispunemă 
noi Românii pre lângă sfânta biserică. 
Suntemă mândri, că și acum în fruntea 
Vicariatului nostru avemă ună bărbată, 
despre care suntă dovecll, că’i zace la 
inimă în gradă specială causa școlară. 
Primescă și densulă mulțămitele nostre 
cordiale.

Eforia școlară:
Jonu Popa Comșa, Dimitrio Popa, 

Parochulu Copăcielului înv. dirig și secret.
Presed. eforialu. eforialu.

Literatură.
Preotulu Românii, diar bisericescă, sco

lastic și literară. Auul XV. Apare în Gherla 
odată pe lună în broșuri de câte 2‘/2 — 
3’/.2 cole și costă pe ană 4 fl. seu 10 
franci. Proprietară, Redactoră și Edi- 
toră N. F. Negruțiu. — Nr. 1 dela 1 
Ianuarie conține : Ioană Fekete Negruțiu 
(portsetulă, viețâși activitatea lui); Stu
diu din Dreptulă canonică, de I. Papiu; 
Despre Sacramentaliă ; Predică pe săr
bătorea Tăierei împrejură a D-lui nos
tru Is. Christosă, del. Boroșiu; Predică 
pe sărbătorea ceioră trei Sfinți Archie- 
rei, de Vasiliu Criste; Reminiscințe din 
vieța reposatului canonical. F. Negruțiu, 
de Ioană PapiriuPopă; Bătrânulă Tobia 
(consilii practice), de A. C. Domșia; Ca
șuri de resolvată. Varietăți.

Transilvania,foia Assocințiuneitransil- 
vane. Anulă XII. Redactoră George Barițu. 
Nr. 1—2 dela 1 — 15 Ianuarie conține: 
15 ani din activitatea Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română (fine). Familiala 
diferite popore. Bibliografia ca recen- 
siune. ScirI dela școla superidră de fete 
cu internată, înființată de cătră Asocia- 
țiunea transilvană. Literatură. Procese 
verbale ale comitetului Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română luate în ședințele 
dela 1 și 6 Decemvrie n. 1888, și 4 Ia
nuarie n. 1889. Necrolăge. Bibliografia. 
Poșta Redacțiunei. Anunciu de prenu- 
merațiune.

Icona Sufletului. Carte de rugăciuni 
și cântări bisericesc!. Prelucrată șl e- 
dată, cu permisiunia Ordinariatului diece- 
sanu gr- cath. de Gherla, de Vasiliu 
Pătcașiu, preotă gr. cat. în Hotonaă. Edi- 
țiunea a 2-a coresă și amplificată. Ti
părită în Gherla la Imprimeria „Aurora“ 
1888. — Acestă carte, care conține: ru
găciuni pentru tote ocasiunile de obsce, 
cântările după cele 8 viersuri la mâne
cată, s. liturgie, înserată, la înmormân
tare, cununiă etc., îndrumări din tipică, 
10 ilustrațiunl frumose, — se pote pre
număra dela autorulă în Er-Hatean, p. 
u. Tasnâd-Szănto (Selagiu). Câte ună 
esemplară cu 50, 75 cr, cu 1 fl. 25 cr. 
și 3 fl 20 cr. Dela 10 esemplare pre
numărate deodată se dă unulă rabată.

Dare de seină și mulțămită publică.
Subscrișii venim ă și pe acestă cale 

a aduce cea mai adâncă mulțămită ur- 
mătoriloră domni locuitori în orașulă 
Brăila, în România, cari prin d-nii co- 
lectanțl C. C. Panțu și Al. Căciulă s’au 
îndurată a contribui la ușurarea suferințe- 
loră nostre causate prin incendiulă din 
20 Iulie 1888 cu următărelo sume:

Al. Căciulă 5 lei; A. Z.. Nicozinescu 
2 lei; Diam. Gheorghiu 1 leu; C. C. 
Panțu 2 lei; I. Purcărea 2 lei; B. Țărca 
2 lei: Nicolae I. Țigoia 2 lei; Ionă I. 
Panțu 2 lei; Ioană S. Munteanu 2 lei; 
Ioană D. Șeitană 2 lei; Ioană Căciulă
1 leu ; Costache Tomoșoiu 2 lei; Tanase 
R. Cârstocea 1 leu; Ioană Al. Frateșiu
2 lei ; Ioană Bucșe 1 leu; N. I. Căciulă 
2 lei; Gheorghe Furnică 2 lei; Tache 
P. Halcucă 2 lei; Fr. Barbu 3 lei; I. C. 

Panțu 2 lei; Ștefană Beloiu 2 lei; G. 
Avesalonă 1 leu ; Pașnică Cetățeană 1 
leu; C. I. Olteanu 1 leu; Ilie R. Bellu 
1 leu; G. G. Belu 3 lei; Radu R. Goga 
1 leu. — Totală 50 lei.

Turcheșu țSăcele), 6 Ianuară 1889.
Jacovu Aldea. Mateiu Papucii.

Bucuru Munteanu.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 22 Ianuarie. In cercu
rile diplomatice cele mai bine in
formate nu se scie nimicii despre 
pretinsa retragere a ambasadorului 
germanu.

Parisu, 22 Ianuarie. Camera a 
votată unanimă noua lege mili
tară.

Londra, 22 Ianuarie. Se vor
besce, că guvernulu engleză a dată 
cancelarului Bismarck să’nțelegă 
lămurită, că 'nu va suferi nici o 
jignire a posițiunei independente a 
Sultanului din Zanzibaru.

Chievti. 22 Ianuarie. Garnisona 
de aci a fostă întărită în cjilele 
din urmă cu patru escadrdne de 
cazaci. Delamijloculă lui Decemvre 
dureză neîntreruptă transporturile 
de recruți din interioră cătră gra
nițele vestice. Contingentulă recru- 
țiloru e multă mai mare în anulă 
acesta decâtă în anii din urmă.

Bucuresci, 22 Ianuarie. Decre- 
tulă regescă de amnestiare a țe- 
raniloră e salutată în totă țera 
cu viiă mulțămire.

DIVERSE.
Turnura desființată. Dâmnele din 

Chișiueu, Basarabia, au hotărîtă să nu 
mai porte turnure. Inițiativa 11-a venită 
din Petersburg, unde aristocrația rusă a 
introdusă acestă reformă. La tote balu
rile cari s’aă dată în Chișineu cjilele acestea 
domnele și domnișdrele au fostă... fără tur
nură, și cavalerii dică că lipsa de turnure 
nu i-a făcută să găsescă pe domnele mai 
puțină frumose și elegante.

SomnulO pescilorfi. Unulă din natu- 
raliștl, și anume englesul Carter, a făcută, 
nu de multă, cercetări forte interesante 
asupra somnului pesciloră. Elă află, că 
printre pescii, cari tră escă în apele dulci, 
d. e. crapulă, linulă, precum și alțl pescl, 
dormă periodică ca și celelalte animale 
de pe uscată. Totă astfeliu și mulțl pescl 
de mare suntă cuprinși mai multă seu 
mai pațină de somnă. Carter arată mai 
departe, că știuca nu dorme mai de locă, 
seu de totă rară. Schimbările meteolo- 
gice au mare influință asupra somnului 
pesciloră. Ei dormă totă atâtă de bine 
diua câtă și noptea.

Finanțele Rusiei. In bugetulă rusă 
pentru anulă corentă veniturile suntă 
arătate la 861,300 000 ruble, rămășițele 
anului trecută la 4,000,000, veniturile 
extraordinare la 9,300,000 și activulă dis
ponibilă în casele statului la 20,4q0,000 
ruble. Totalulă venituriloră va fi prin 
urmare de 895,100,000. Cheltuelile ordi
nare voră fi de 856,800,000. Expunerea 
de motive a ministrului atribue buna 
stare a finanțeloră politicei de pace, de 
care se conduce împăratulă.

Din vieța lui Al. Dumas. Marele ro- 
manțieră era forte darnică ; mulțl abusau 
de dărnicia lui. Intră alții era unulă, 
care după ce s’a împrumutată mereu dela 
Dumas și nu’i da nici odată îndărătă, 
apoi nu se sfia să’Iă atace, pătimașă și 
nedreptă, de câte ori publica ună romanță 
seu representa o piesă. Iutr’o di acestă 
domnă întâlnesce pe Dumas pe stradă 
și îi întinde mâna. Dumas băgă mânile 
în buzunară și îi întărse spatele. — „Der 
de ce nu’ml dai mâna. Alexandre?" îi <j>ce 
amiculă. — „La ce să țl-o mai dau? Nu 
ver}! căegolă?“ îi răspunde romanțierulă

Fabrica de tunuri Krupp. In Germania a 
apărută o carte asupra d-lui Alfred 
Krupp și a usinei de Essen. Din acestă 
carte se vede câtă de încetă mergeau lu

crurile la începută și câte greutăți tre
buia să întâmpine fabrica, a cărei în
ființare dateză din anulă 1811. Până țl a 
1811, se pote dice că ea a vegetată. Iu 
1833, fabrica n’avea decâtă numai 9 
lucrători; în 1848, nu număra decâtă 72. 
Astădl usina Krupp are 20,960 lucrători, 
din cari 13,726 întrebuințați la fondarea 
dela Essen; mai adăugendă încă fami
liile lucrătoriloră, 73,769 persone trăescă 
din munca ce se face la acestă stabili- 
mentă. Din acestă cifră, 24,139 persone 
locuescă chiar în casele fabricei. Usina 
consumă dilnică 2,735 tone de cărbuni 
și 11 mari cuptore producă pe cți 600 
de tone de fontă.

Victimele frigului, Piarele din O- 
dessa spună de ună trenă pornită din 
Tiflisă, oprită în dramă de zăpadă și în 
care au murită 14 călători de frigă, pănă 
ce șefulă stațiunii apropiate a putută 
să ajungă pănă la convoi cu o grupă de 
lucrători. Incidente de felulă acesta au 
fostă pe lângă Baku, Poti și Ecaterinen- 
burgă, în regiunea munțiloră Urall. Se 
urcă la două sute numărulă totală ală 
călătoriloră, cari au pierită ast-felă în 
crsulău săptămânii trecute, pe teritoriulă 
rusescă.

Necrolog!
Dr. Atanasiu Sandor, în numele său 

și ală fiei sale Anna măr. Pecto, precum 
și în numele ginerelui său Dr. Lazar 
Pecto, advocată în Deva, și a nepoțiloră 
și nepoteloră: Valeriu, Eugeniu, Olivia, 
Aurelia, Iuliană, Anna și Vilma, cu inimă 
durerosă însciințeză morteafiă ertatei Iu- 
liana Sandor născ Fruscha, a neuitatei 
sale soții, resp. mamă, socră și bună, 
în urma unei scurte, der mari suferințe, 
în 17 1. c. sera la */ 29 ore, în anulă 64 
ală vieții sale, și ală 47-lea de căsătoriă 
fericită. Osemintele reposatei se voră 
înmormânta în 19 1. c. la 2 ore după 
ameajă în cimiteriulă gr.jor.—Fiă-i țărâna 
ușoră! AradA, în 18 Ianuarie 1889.

* * *
Jalnicii: soție, surori, nepoți, nepote, 

vără, verișore, pătrunși de cea mai pro
fundă durere pentru perderea pre iubitu
lui loră soță, frate, unchiu și vără, Ni- 
culaie I. Petrovitz în etate de 61 ani 
încetată din vieță la 3 Ianuarie 1889, și 
vă rdgă să bine-voițl a asisita la cere
monia funebră, care se va oficia Joi, la 
ora 1 p. m. la domiciliulă decedatului, 
strada Tudoră-Vladimirescu nr. 11, de 
unde cortegiulă va porni la cimitirulă 
Șerbană-Vodă (Bleu). Bucnresc! 1889.

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.22 Vend. 9.23
Argintă românescă - „ 9.10 M 9.15
Napoleon-d’ori - - - „ 9.50 M 9.52
Lire turcescl - - - „ 10.80 M 10.88
Imperiali - - - - „ 9.80 n 9.88
GalbinI „ 5.60 M 5.65
Scris, fonc. „Albina116% „ 101.— ti

„ n n b°/0 „ 98.— ti 98.50
Ruble rusescl - - - „ 126.— „ 127.-
Discontulă - - - - 6’/i-8»/0 pe ană.

Cursuln la bursa de Viena
din 21 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 101.50
Renta de hârtii 5% ------ 93.70
Imprumutulă căiloră ferata ungare - 145,20 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 98.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 116.80 
Bonuri rurale ungare ----- 105.20 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.20 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105.20
Bonuri cu cl. de sortare .... 105.20 
Bonuri rurale transilvane ... - 105.20 
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99.60
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.80 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului........................................125.75
Renta de hârtii austriacă - - - - 82.50
Renta de argintă austriacă - - - - 83 15
Renta de aură austriacă ----- 111.75 
LosurI din 1860 ............................... 141.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 885.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 811.60 
Galbeni împărătesei- ------ 5.671/,
Napoleon-d’ori 9.50
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.05
Londra 10 Livres sterlings - - - . 120.60

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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îl ABONAMENTE
i?

:>

li GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pentru România și străinătate:
trei luni
șese luni
unu anu

pe trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

il

a

g

§pe

n

luni
pe 
pe 
pe

10
20
40

franci
n
n

pe
pe
pe trei luni

2 fi.
1 fi.
50 cr.

X

*

ANUNCIU
Subsemnatulu TXLăestxVL-terxxplaT\i (măsar), 

distinsă cu diploma de recunoscință la Esposiția română din 
Sibiiu 1881 pentru desteritate ca scnlptorti în lemnti, după o 
practică de mai mulțl ani aici, câtă și în regatulu Româ
niei face cunoscută onor, publică, că a deschisă atelieruin 
seu propriu în Brașovu și esecută ori-ce comande de mobile 
și construcțiuni după modelurile cele mai moderne și cu 
prețurile cele mai moderate.

Iancn G. Coital,
Scij.ei.i3., strada fâ.zitâja.ei ITo. ■41S.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană
șese 
trei luni...............................................

Pentru România și străinătate:
anu ........... 8 franci
șese luni.................................................... 4 „

’ ’ i.................................................... 2 „
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administratiunea „Gazetei Transilvaniei44.

Sosirea si plen treaarilorn sl josleloro ii Brașevn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenurilor!!:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Trenulă

a) Dela
b) »
C) n 
d) „ 
') r,

2.
mixtă Nr.

A.

Dela Bucurecî la Brașovu:
317 : 2 ore 32 minute după amedi.
Plecarea posteloru.

Brașovă la Reșnovă-Zernescî-Brană : 12 ore 30 m. după amedi. 
,, ,, Zizinu: 4 ore după amedi.
, în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făgărașw. 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovu-Zernesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte de amedi
b) „ ZizinO, la Brașovă: 9 ore a. m.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. ii. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealii Predeal A —Budapesta
Tren del Trenu 
per- accele- 
sdne ratu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per
sone

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

TrenV] 
omni- | 
bus |

B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta^Copșa-micii—Sibiiu
Trenu | Trenu j Trenu 
omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
Vârad-Velencze 
Fugyi-V ăsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădeșel

Oradea-mare

i Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cneerdea
Țjidra
Vințulă de susă 
Aiud
Teinșă
Crăciunelh
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașu 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodu
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovd

Timișă
Predealu

Bucuresci

1 
I

4.18 7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucuresci 
]SPredealu

9.38 
12.02

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4 Mediașu
5,31 (
5.40
6.12

Timișu

Brașovd

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole

Viena
Budapesta
Szolnok

I
Aradu

i
de j 

pers.

2.—l|Teiușă
Alba-Iulia

I Trenu Trenu do 
mixt I pers.

Trenu 
mixt

11.15
11.34
12.45
1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micăsasa
6.24;Bla?iu 
g 3g iCrăciunelă
6.56 Teiușu
7.15 Aiudă
Ț4p|Vințula de susu 
9.181Oi6ra

|Q_  Cucerdea
10.09 Ghirișă
10.19 Apahida
10.481
11.55!
12.341
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Clușiu

3.26
4.4o
5.-

5.32
Nădășelil
Gîhrbău
AghireșU
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsărheli 
Vărad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny
Szolnok 
Budapesta

Viena

I

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

435
5.05
5.46
6.17
6.40

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

Copșa-mică
.__iȘeica mare

1 LomneșU 
2.32rOcna

Sibiiu

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13

9.05
12.41 Vințulu de
5.45 ȘibotU

Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca

jostl

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

Glogovațh
Gyorok
J'aulișă
Radna-Lip 
||Conop 
Berzava
iSoborșină
Zamu

'iGurasad„
Ilia
jBranicica
'• Deva
■ Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotu 
Vințulu de josh
Alba-Iiilia
Tciușii

~~~—
Simeria (Piski)-Petroșeni

iova

i

1.47
2.08

8.55
9.54

8.-
8.36

6. —I
6.13
6.38
6 517 iQlha
7.37i
7. Bă
8 42 Soborșind 
0 22 Berzava

ConopCi
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Gurasada 
Zamu

9.41
9.58

10.17
10.421
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26!

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

i

6 27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.

“îsii.ai1,
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53.

Sibiiu-Copsa-mieA

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24

pLomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cucerdea -Osorlieiu
10.27| 5.50 Regțliinulu siîsescu
10.42'
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
b.20|

6.05;

Petroseni-Siuieria (Piski)

Simeria
Strein 

9.02|!Hațegă 
9.321

10.1111
10.511]
12.161]
12.60 ■

1.19.
2—
3.04,
3.36
3.52
4.03
4.47 
ț 3() Orczifalva

|Merczifalva
iTimișura

Pui
Cri vădi a
Banîțpt
Petroșeni

6.47 2.42> Petroșeni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16' Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegh 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradu—Tiniișora

Aradă
Aradulă nou
Nemeth-Sâgh
Vinga

Mureșu-Audoșu-Bistrița j Bistrița-ÎMEureșA-liudoșu

Mureșă-Ludoșă
Țagu-Budatelech
Bistrița

Bistrița 
g 02|! Țagu-Budatelecu 
____Mureșă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

4.26 
5.12' 
5.55;
6.41
7.26
8.14
8.50

Tiiuișora Aradu

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulh nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

6.13.
6.38
7.19
7.38
6.26

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
"Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
lernuth 4.43 J11.57 5.11
Sanpanld 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu J

1

5.40 12.55
4.58

6.13
6.-

Reghinul-săs. 7.56 7.-

5.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Be^liiuulu sibsescu- 
Osorlieiu-Cucerdea 9

Simeria (Piski)-Anied.

Reghinul-săs. 8.35 8.—
n u . 1 10.20 9.49
Oșorheiu j

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
llernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșh 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

9.41
1.11

Gliirisu—Turda Turda—Ghirișu

Ghirișd 
Turda

1
9.26] 4.191
9.47 4.40

Turda 
Ghirișd

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Odorlieiu Odorlieiu— SI

[Sighișora 6.05|odorheiu 5.38
Odcrheiu 9.45| Sighișoră “9.16

Uniedora 
Cerna 
Simeria

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

tnied.-Simeria (Piski)

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


