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Brașovu, 17 Ianuariu 1887.
Din mai multe comune române situate în 

comitatulu Bistriții - Năsăudfi primirăniu încunos- 
sciințarea, că li s’a interdisiî de a mai abona 
(Jiarulu nostru din cassele comunale și că din 
acostă causă nu-șl mai potu reînoi abonamentele.

Scirea acesta, deși întristătdre din punctă 
de vedere alti interesului foiei ndstre nu mai pu
ținii ca și din punctă de vedere generală pa
triotică , nu ne-a surprinsă, pentru că asemeni 
interdicțiuni au mai premersă și în alte comi
tate , unde din nenorocire se conduce adminis
trația în același spirită de intoleranță, ce’lu în- 
tempinămă în așa mare măsură în comitatulu, 
care are nenorocii ea d’a figura în dilele ndstre 
ca alu doilea pașalicu ală vestitului Banffy.

Acestu fișpauă a fostă prea de totă ocu
pată cu alte afaceri și planuri îndreptate în 
contra fo.știloră grănițerl și a averei loră, a fostă 
prea multă absorbită de grija de-a lua în grabă 
măsurile menite a călca în picidre libertatea 
cetățeniloră nemagliiari din acelu județă, încâtă 
nu s’a putută gândi păn’ acum și la gazetele 
românesc!, ce erau abonate de primăriile coinu- 
neloră române grănițăresci.

Astfelă pănă la finea anului trecută comu
nele au putută prenumăra „Gazeta* 1, fără ca să 
li se pună vre o piedecă. Acum însă, cum ve- 
demă, s’au schimbată lucrurile. Pote că mul
tele subscrieri publicate în f6ia ndstră la finea 
anului trecută, prin cari giănițerii au voită să-i 
dovedăscă lui Banffy, că încă viu este sent.imen- 
tulă loră de dreptate, l’au făcută pe acesta a 
se gândi cum se împedece importarea în comi- 
tată a „ideiloră rătăcite,“ ce le propagă „Gazeta**  
ndstră.

Despoții, cei mici ca și cei mari, cei noi ca 
și cei vechi, au fostă întotdâuna inimicii înver
șunați ai pressei independente, ai aceloră 6menî, 
dela cari puteau să afle adevărulă despre fap
tele loră. De ce să fiă der Banffy mai bună 
decâtă alții?

Ordinulă de oprire, ce e dreptă, nu vine 
directă dela Banffy, ci dela vice.șpanulă, der a- 
cesta nu întreprinde nimicii fără scirea și învoi
rea fișpanului. Pentru ca oprirea să nu apară 
așa de tendențidsă, cum este în adevără, s’a in- 
terdisă „în genere" abonarea de foi politice. Bine 
sciau însă șefii administrației, că comunele ro
mâne din cestiune numai foi române au ținută, 
precum se p6te admite ca sigură, ca și comu
nele săsesc! din țînutulă Bistriței numai foile 
germane din țără le voră fl abonată.

Măsura prohibitivă a prefecturei din Bis
triță nu este cea dintâiu, care ne dovedesce cum 
prețuescă în țeră la noi organele guvernului li
bertatea constituțiunală și autonomia comunală. 
Este o aparițiune cu totulă particulară, ca cetă
țenii unui stată disli constituțională să fiă opriți 
de a ceti pe banii loră—căci banii comuneloră 
totă dela locuitori se adună — 4’are^e acele hin 
patriă, pe cari le credă mai folositdre pentru 
denșii și pe cari le potă ceti și înțelege.

Forte nemerită observă raportorulă nostru 
în corespondința de mai la vale, că dăcă eomu- 
ne'e din vorbă ar fi prenumărată foi maghiare, 
nu li s’ar fi făcută nici o piedecă. D6r locuitorii 
aceloră comune nu pricepu unguresce și de aceea 
trebue să cetăscă românesce.

Aici îndată se schimbă situațiunea. Românii 
suntu numai cetățeni de a doua mană și decă 
nu sciu unguresce, mai bine să nu cetăscă ni- 
micu, ci s’aștepte pănă ce cu ajutorulă șcdleloru 
ungurescl, ce se înființeză, voră ajunge la acea 
friptă de „cultură, “ ca să potă ceti și foile din 
Clușiu.

Măsura acesta, ori câtă de neînsemnată 
s’ar pâră, este și ea o ilustrația caracteristică a 
timpului și a împrejurăriloră în cari trăimu. 

N’amă pomenită nici chiar sub absolutismulă 
nemțescă ca să fiă oprită abonarea foiloră, ce 
apăreau în patriă neîmpeilecată. A trebuită să 
să sosescă era lui Banffy , și a altoră mici des- 
poți, ea să vedemă praetisându-se asemeni lucruri.

Oricâtă de multă ară voi însă Banffy cu 
ai săi să ferescă pe Români de „rătăcirile" ce le 
propagă — după cum <|'ce ordinulă amintită — 
(Jiarele române, n’o să le folosăscă nimicu, deorece 
Românii grănițeri suntu deciși să cetescă și în 
viitoră gazete românesc!.

Este ridiculă încercarea d’a împiedeca prin 
asemeni șicane lățirea ideiloră de dreptă și de 
libertate între Români.

Francia si Germania.
„Agence Libre“ din Parisă comunică cu- 

prinsulă unui interesantă articulă ală (harului 
germană „Strassburger Post**,  care arată că ac
tuala stare de continue înarmări nu mai e de 
suferită și că trebue lămurită odată situațiunea. 
Etă ce scrie numitulă diară la adresa Franciei :

„Tendințele pacifice cari se manifestau la începu- 
tulă noului ană amenință d’a face locă temeriloră de 
răsboiu, provocatei de măsurile militare pe cari Francia 
le ia dealungulă graniței vecine

In fonda aceste măsuri suntă pote luate pentru de 
fensivă, și eutn Germania n’are inlenț.iunea d’a ataca pe 
Francia, nu esislă motive seri6.se de răsboiu. Der decă 
vecinii noștri arCi medita năvălirea pe teritoriul^ nostru 
liniștită, voru găsi imperiulă germană gata și totă așa 
de unită după cum a fostă in toldeuna dela fundarea sa 
prin focă și prin sânge.

Ura nu va lipsi, căci in urma ainenințăriloră con
tinue de răsboiu, poporulă nostru sufere dela 1870, din 
punctulă de vedere economică și ală desvoltărei pacifice 
a forțeloră nâstre naționale.

Trebue în fine a vedă lămurită, pentru ca crisa 
care apasă industria, agricultura și comerciulă să înceteze 
și astfelu să putemă a ne bucura în pace de aceea ce 
voimă să căpăfămu in modă cinstită, prin mijloculă mă
ritorii sacrificii.

„National-Zeitung**  comunică vorbele unui 
distinsă bărbații de stătu străinii, că pacea se 
află aprdpe esclusivu în mânile lui Bismarck și 
că Europa se espune la grele crise, decă cance- 
larulă imperiului nu mai are destulă putere să 
susțină pacea. Numita fdiă găsesce demnă de 
băgatu în s6mă împrejurarea, că ministru-preșe 
dinte francesu nu dă, ca Bismarck, declarațiunea, 
că Francia nu va ataca niciodată pe Germania. 
Der așa ceva n’ar declara nici unu ministru fran- 
cesă.

„Temps“ polemisdză contra propunerei, d’a 
se esprima sărbătoresce de pe tribuna parlamen
tului intențiunile pacinice ale Franciei. Pacea 
seu răsboiulu aternă de împărații Vilhelm și Ale
xandru, nu de Francia.

„Post**  (lice, că Francia a găsită în Bou- 
langer s6u unu bărbatu consciu de puterea Fran
ciei, s6u unu ușuratică, care stă înaintea alter
nativei, d’a se reîntorce în întuDereculă negloriosă 
ori d’a face în curendu o încercare care să sa
tisfacă așteptăriloru generale.

Gestiunea bulgară.
După cum ne-a comunicată Mercurî o telegramă 

din Parisă, guvernulă rusescă a invitată guvernele pu- 
feriloră europene, să facă între sine ună schimbă de pă
reri în cestiunea bulgară. Guvernulă italiană a răspunsă 
Rusiei în modă favorabilă. Guvernulă englesă incă a răs
punsă, că e gata a sprijini ori-ce aragiamentă echitabilă, 
der că voesce să cunoscă mai ânteiu basele arangiamen- 
tului turco-bulgară, pe care-lă recomandă; Rusia, fiindă 
făcută pe basa propuneriloră rusescl, care între altele 
ceră retragerea regenței și disolvarea Sobraniei

0 telegramă din Constantinopolă ne spune, că am

basadorii puteriloră semnatare ale tratatului dela Berlină 
voră esamina mijloeele propuse de Rusia pentru a re- 
solva crisa bulgară. Negociațiunile cu delegații bulgari 
voră începe la 29 Ianuariu. la Constantinopole.

In cercurile diplomatice din Viena se asigură, că în 
casulă când regința ar stărui în hotărîrea sa de pănă 
acum, d’a nu ceda, puterile europene nu voră ține semă 
de ea și voră însărcina oficială pe Portă cu aplicarea 
decisiuneloră sale privitdre la regularea cestiunei bulgare. 
Cei din Constantinopolă suntă de părere, că singurulă 
obstaculă pentru o soluțiune la crisa bulgărăscă pe basa 
formărei unui guvernă mixtă, pare a fi in faptulă că 
regența actuală este la disposiția [armatei, a cărei șefi, 
mai toți compromiși in fața Rusiei, au interesă a pre
lungi resistența. Afară de armată, toț; șefii de partidă 
în Bulgaria pară resemnați a suferi evenimentele, mai 
cu semă după resultatele descuragiatore ale călătoriei de- 
putațiunei bulgăresc’.

Nu putemă sci la ce resultată va ajunge și acestă 
schimbă de păreri ală puteriloră și consultările jambasa- 
doriloră din Constantinopolă, suntă semne însă, că Anglia 
nu e dispusă a face pe placulă Rusiei, ba chiară caută 
a ingreuia situațiunea de cumva e adevărată scirea urmă- 
tOre: Din Constantinopolă se telegrafiază adecă, că maiorul 
Trotter, atașată militară pe lângă ambasada Engliterei la 
Constantinopolă, a sosită la Salonică. Elă are ca mi
siune specială d’a reîncepe studiulă condițiuniloră geo
grafice și etnografice ale Macedoniei de Nordă și în par
ticulară a părței Macedoniei, la a cărei posesiune aspiră 
Bulgarii.

£tă deră, că Englesii caută să aducă la ivelă o 
altă cestiune, pote printr’o revoluțiune în Macedonia, 
care negreșită ar procura o ocupare a Bulgariei de cătră 
Ruși, fără să mai țină aceștia semă de celelalte puteri.

Ca semnă de neliniște se pote privi și scirea ce 
vine din Sofia, că iritațiunea contra lui Zancov, în urma 
propuneriloră ce a făcută Porta, este atâtă de mare, în
câtă intorcerea sa ar pute da loeă la turburărl regre
tabile.

Oficiăsa „Nesavissima Boigaria**  intr’ună aspru ar
ticulă dă Turciei a înțelege, că decă sprijinesce și ațîță 
pe revoluționarii bulgari în contra guvernului, Bulgarii 
ii voră plăti Porții cu aceeași monedă, și anume, în Ma
cedonia.

De altă parte se comunică, că și partida rusă lu- 
creză ca să revolte Macedonia și că s’au și orgamsată 
câteva bande. Se mai asigură în orecarî cercuri politice 
din Constantinopolu, că Porta, când se va face negociă- 
rile în privința cestiunei bulgăresc!, va propune ca for
tărețele de pe marginea Dunărei să fiă dărâmate.

In iotă casulă, semnele nu pre vorbescă pentru o 
pacinică revoltare a cestiunei bulgare.

Scirl militare.
Rusia. Guvernulă rusă înființeză două fabrici de 

acidă pricrinică: una la Gherson, cealaltă lângă Pul- 
tava. Ună numără de lucrători francesi, cari suntă des
tinați pentru aceste fabrici, au trecută in dilele aceste 
prin Varșovia, Intregulă produsă ală fabrieeloră se va 
preda guvernului. Materialulă brută pentru fabricarea 
acidă pricrinicului se adu e din Francia și are intrare 
liberă de vamă în Rusia.

Italia. Printr’o circulară confidențială, ministrulă 
de răsboiu a anunțată prefecțiloră, că este pregătită to
tulă la ministeră pentru chemarea clasei 1880-81-82-83. 
Circulara invită pe prefecți, ca să ia tote măsurile ne
cesare, pentru ca să grăbescă, în ceea ce’i privesce a- 
cestă esperiență de mobilisare.

Ministralft Sturza la Berlina?
„Corespondința din Viena**  publică urmă- 

torele:
Ună diară vienesă, „Wiener Tagblatt,‘ pretinde a 

avă dintr’ună isvoră diplomatică autorisată următârea 
destăinuire:

„Imediată după faimosulă discursă ală d-lui de 
Bismarck, ministrulă română, d. Dimitrie Sturza a fostă 
trămisă la Berlină de cătră regele Carolă, care dorea să 

seri6.se
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scie pănă la ce punlă ar ave Germania de gândă sg 
lase Rușiloră libertatea de acțiune la Balcani. D-lă 
Sturza a fosta primita de cornițele Herbert de Bismar< k, 
care i-a declarata în numele cancelarului imperiului, că 
România ar face bine in vederea complicațiuuiloră o- 
rientale, d’a se alipi cu tolula la Austro-Ungaria.

„In urma acestui consiliu, s’au reluata imediata 
negociările privitore la tratatulă de comerciu austro- 
română.

Acdstă scire, că d. Sturza ar fi fostu la 
Berlini't, a fostă desmințită de diarele guverna
mentale din Bucuresci.

SOIRILE PILEI.
Cu privire la esecutarea legei gloteloru, deocamdată 

se voră conscrie in liste numai acei glotașl ai chiămărei 
ântâiu, cari au servita în armata comună seu la hon
vezi, dedrece aceștia se pota ține în evidență mai ușoră. 
Din ana in ana să va lărgi apoi cerculă, pănă ce cu 
timpulă se vorO conscrie toți glotașii din amândouă 
chiămările.

—x—
In cercurile politice din Pesta se afribue o mare 

importanță călătoriei ministrului Tisza la Viena. fia
rele oposițiunei consideră posițiunea ministrului președinte 
ungurescă ca forte nesigură.

—x—
Din causă, că mai mulțl membri ai comunității ev. 

bisericescl din Buda au trecuta în anula trecuta la uni
tari, ca să pdtă obțină divorțula, conventuia generala 
ală acelei comunități a hotărîta, să adreseze guvernului 
prin autoritățile superiore bisericesc! o representațiune 
cu rugarea ca jurisdicțiunea căsătoriilora in Ungaria să 
se reguleze câta mai curănda în sensula egalei îndreptă
țiri a tuturora confesiuniloră.

—x—
0 fâiă ungurescă e informată, că o bancă din 

Parisa cu una capitală de trei milione franci va înființa 
In Ardealu (in Gilău seu Mânăstură lângă Clușiu, lângă 
Reghinula săsescă seu in comitatulă Făgărașului' o mare 
fabrică de postară.

—x—
Ministrulă de finanțe a dispusă, printr’o ordinațiune 

circulară cătră municipii, ca tasiunile privitdre la da
toriile intabulate, care se înmâneză după 31 Ianuariu n. 
și adecă în timpulă dela 1—15 Februariu, trebue să se 
provadă cu petiții de justificare și să se dea comisiunei 
adm:nislrative, pentru ca acăsta să decidă asupra pri- 
mirei său neprimirei acestoră fasiunl predate după ter- 
minulă fixată. In totă casulă e de recomandată, ca 
proprietarii de realități să nu întârzie cu predarea fasi- 
uniloră peste terminulă de 31 Ianuariu.

—x—
Se vorbesce, că ministrulă Tisza are de gândă să 

presinte dietei ună proiecta, de lege, prjn care să se pună 
capătă mituiriloră și abusuriloră la alegeri de deputațl. 
detrăgăndu-li-se pe ună anumită timpă dreptulu de ale 
gere ală aceloră alegători, despre cari se va dovedi că 
și-au vândută voturile. Și celoră cari ’șt vândă guver- 
namenlaliloră voturile?

—x—
Privitoră la afacerea grădinei de copii săsesel din 

Bistrița, foile săsesel dovedescă cu fapte, că înființarea 
ei s’a făcută pe cale legală, autoritățile competente au 
fostă de cu vreme înștiințate despre acăsta, prin ur
mare inspectorulă școlară Dr. Havas si BanfTy pașa 

uneltescă in contra grădinei de > o.’ii in scopă de ma
ghiarisme.

- x--
Restanțele de dare pe anulă 188t> in coniitatulă 

Carașlt-Seieriiiului se urcă la 556,656 II., adecă cu 
13,541 mai multă lăți eu anulă 1885, deși s’au ștersă 
din dări, din causa dauneloră elementare, 124,341 tl. — 
Semne de „fericire.“

—x—
N’au norocă Ungurii cu teatrele loră. Pretutinde- 

nea deficite. Nici teatrulă națională ungurescă din 
Clușiu nu mai pole plăti membriloră săi lefurile, deși e 
subvenționată din banii țârei cu 34,000 fi. De ce nu 
dă ajutoră Kulturegyletulă ? Ce lucru mare dăcă va avă 
cu câteva banchete mai puțină?

Recrutarea pe anulă 1887 se va face în comitatulă 
Sibiiului in Martie .și Aprilie și anume in 7, 8 și 9 pen
tru Sebeșulă săsescă și cerculă său; in 10 și 11 pen
tru Mercurea și cerculă său, in 12 pentru cer- 
culu Poienii; in 24 și 26 pentru cerculă Nocrichului; 
în 28, 29 și 30 pentru cercul' Sibiiu, in 31 Martie n., 
1 și 2 Aprilie n. pentru cerculă Boița ; în 4 și 5 pentru 
orașulă Sibiiu ; in 7 și 8 pentru cerculă Seliștei.

—x—
Ni se comunică următorele: In Țînțari s’a dală la 

1/13 Ianuarie a. c. o representațiune cu următorulă 
programă: 1. Deșteptate Române" Coră de bărbați; 2.
,Peneșiu Curcanulu' declamată de scolariulă I. Grama\ 
3. • Arvinte și Pepelea" vodevilă intrună actă de Vasile 
Alexandri, representală de următorele persone: Arvinte 
I. Gavrilescu-, Pepelea, P. Popooiciu; Mindiea, Maria 
Ianculescu 4. „Cucuruzii cu foia în swsil' cânlecă po
porală, coră de bărbați. 5. ,Mama Anglielușa,*  come
dia de V. Alexandri, esecutată de Titu Popoviciu. 6. 
„Hai în horă de-a juca" melodia românească poporală, 
coră mixtă. După producțiune a urmatu petrecere cu 
danță. Venitulă producțiunei, care a fostă satisfăcetoră, 
a fostă destinată pentru (ondulă scolei locale. — u.

12) uitată, ”) mucecjire, H) secoll,
10) minuni,10) gonită (dată afară) ”) supt
sâu sub, 18) sdruncinată, 19) rănită,20) pri
vesc 21) ură, 2a) procedem, 2!) inimicii.

**) Chemămă. (Acestă verbă nu
se aplică decâtă la animale d. e.: ’ngană
oea, ’ngană cânele etc.)

24) fii, 20) certămă, ’•) nebuni,
27) stânci,28) peste, 29) pământă.

—x—
Țcranii români din Galați voră represenla mâne 

seră, Duminecă in 18 (30) Ianuariu, in ospâlăria comu
nală de acolo, următorele piese teatrale: „Scola e mare 
lucru,« scenetă socială intr’ună actă, cu cântece. ‘Umblă 
la însurată și bucovna n’a învețată," comediă socială 
intr’ună actă. • Șioldană Vitizulă", canționetă intr’ună 
actu. Piesele voră fi jucate de următorele persone; 
George Leanca, George Aronă, Ioană Stiniguță, George 
Bonea, Victoria Aronă, George Pacala, Rachira Savu, 
Marina Aronă, Acsente Totoiu, Nicolau Ludu; Terente 
Moldovană; țărani și țărance. Ofertele marinimdse se 
primescă cu mulțămită și se voră chita publice. După 
representațiune urmăză danță.

—x—
Inteligența română din Clușiu va arangia Joi la 

24 Faură st. n. 1887 ună „Concertă, înpreunată cu 
bală" in favorulă „fondului pentru înființarea unei scOle 
române de fetițe în Clușiu14. Comitetulă s’a constituită 
in modulă următoră: Președinte luliu Coroianu, advo
cată, vicepreș luliu Dombradi ascultăloră de drepturi, 
secretară Iosită Popescu ascultăloră de drepturi, cassară 
Basiliu Podbbă c.apelană, controloră Nesloră Simonă as
cultătoră de drepturi; membrii in comitetă: Ioană Far- 
cașiu drd. în drepturi, Emilă F. Negruțiu medicinistă, 
Georgiu Moga medicinistă, Eugeniu Brană ascultăloră 
de drepturi, Octavianu Boeră ascultătoră de drepturi, 
Aureliu Popă ascultătoră de drepturi, Corneliu Roșiescu 

medicinistă, Alexandru Andressi medicinistă, Virgilă Șio- 
tropa ascultătoră de filosofiă, Eugeniu Solomonă medi
cinistă, Alesandru Șandoră medicinistă, Ioană Gallu as
cultătoră de drepturi, Georgiu Simu ascultătoră de fi- 
losoliă, Niiolau Bobeșiu oficiantă și Pompeiu Grigorița 
ascultătoră de filosoliă.

Ni se trimită din Măxineni următorele spre pu
blicare :

Domnule Redactoră 1
In Nr. 18 ală foiei pedagogice „Scola și Familia14 

am cetită intre altele critica și observațiunile ce i se facă 
micului internată ală >Reuniunei femeiloră din Brașovă14 
din incidentnlă representației teatrale, care după arătările 
d-lui I. Dariu a fostă ca o petrecere în familiă. D-lă 
Dariu încă socotesce că nu a arătată destulă, der noi 
capă avemă ca sâ’nțelegemă, că o măciucă ajnnge la ună 
cară de Ole. Nu voiu să amintescă dâcă trebuia seu nu 
a alege o altă piesă; dâr credă că Intr’ună orașă ca 
Brașovulă, unde Românii nu numără atâtea internate, 
asociațiunl ș. a., d-lă Dariu îșl putea face observările 
și critica sa pe altă cale multă mai priinciosă, decătă pe 
calea publicității. D-lă Dariu ne dă se ințelegemă, că 
internatulă nu corăspunde adevăratei creșteri și părinții, 
decâtă să speseze bani pentru așa ceva, ar găsi o cale mai 
lesniciOsă pentru instrucțiunea feteloră, de esemplu să 
aboneze foia d-sale căci așa se înțelege din pasagele din 
urmă ale criticei. De obiceiu.și e tristă lucru acesta, cari au 
învățat mai multă ori mai puțin carte critică mai toți ai noștri 
totă ce vădă și audă, fiă orice instituțiune, ba orice 
muncă, și ne spună că altfelă trebue să se facă, der 
niciodată nu ne arată cum. Trebue să declară d-lui 
Dariu, că d-sa e departe de a înțelege scopulă ce ur- 
mâresce Reuniunea cu acestă internată, căci altfelă nici 
două rânduri n’ar fi mai stricată, arătândă musca dreptă 
elefantă." Susana D. Eremia.

Indolu. 2 (14) Ianuariu 1887.

Din arliculii .Gazetei14 scrișl cu privire la misiunea 
patriotică a bisericeloră nostre numai omulă răutăciosă 
pole deduce agitare contra hisericiloră unguresc!; der, pe 
lângă cele cjise de .Gazetă*,  prelatulă ungurescă reformată 
Szasz Domokos a dată testimoniu de paupertate spiri
tuală conaționaliloră săi, cari la totă ocasiunea au tocată 
și tdeă la urechia preoțiloră români, că pentru ce se a- 
mestecă in afaceri naționale și nu rămână lângă evan- 
geliă. Preotulă zelosă și iubitoră de turmă totdeuna s’a 
interesată și se va interesa de IcSte afacerile poporu
lui său.

Decă >Kulturegyle!“ urile unguresc! ară ave de prin
cipiu conducătoră numai și numai reslățirea culturei un
guresc! și nu desnaționalisarea nășiră—ar mai fi ce ar 
fi, der când vedi că cu puterea umblă să te facă Un- 
gură, dâu trebue să te măhnescl pănă în adânculă 
inimei.

Cumcă .Kulturegylet*-urile  unguresc! și-au greșită 
scopulă și au apucată pe cale rătăcită, acăsta nu numai 
din partea nOstră s’a recunoscută, ci și din partea unoră 
bărbați însemnați maghiari, cari s’au rădicată pe-te pa
siunile naționale și peste șovinismulă de raaghiarisare.

Așa de esemplu cetimă in broșura d-lui deputată 
dietală Ludovică Mocsary, edată in anulă 1886 la fdia 
12: „...am spus’o însă cu hotarîre, că agitațiunea însce
nată prin reuniunile de cultură nu o aflu la locuia său«; 
6r la tăia 28: „Sub devisa: stată maghiară, cultură ma
ghiară, Ungurii au arborată stegulă maghiarisârei în ge
nere ca pe o politică națională și ca pe celă mai influ- 
infătoră mijlocă ală acesteia spre centralisațiune.14

Așaderă cei dela „Ellenzek14 ară trebui să ințelâgă, 
că „Gazeta» nu a agitată, ci a arătată, că după esem- 
plulă frațiloră Maghiari și noi trebue să stăruimă pentru

FOILETON U.
Limba str’aușeascâ1)

Poesiă macedoneni.

Domni mari, cetăți și case 
Au chierdută cu tOte ș’-toțl;

Ș’-romănesca limb’ar’mase 
Di l’auși2) la strinepoțî.

Ma*)  in starea care este, 
Mărata*)  di limba mea!

Te lia*)  mila de-a liel mastefi 
And'ej aruțl oclli la lea:

’Nvirinală,1) ș’adăpată 
Cu pilonîu3) sute di veri;

Tălăitâf) sfulgerată 
Ș’amurțită di dureri!

Dispullată, dipirată* 10)
Și cu trup-lu vătămată;

Anvălită și ’nfășetă
Tr’ună straniu11) ’mpetecată.

Observare. *)  Articolulă mas. plur., 
care este li, doi l urmați de ună i sâu 
Ui și li urmată de ori ce vocală, au su- 
netulă lui gli ală Italianului în cuvân- 
tulă figlio.

') strămoșâscă, 2) bătrâni, !) însă, 
(dâr) ‘) sărmana seu amărila, °) figură, 
•) când, ’) mâhnită, 8) pelină, ’) nimi
cită, ”) sfâșiată, u) vestmântă.

Agărșită12) ’n muliledîre13) 
lete11) ’ntregl ca tri ciuda13)}

Ș’alăsată ’n pufrecjire 
Nu di rnortl mas) și di vii!...

ScOsă, ștersă ditru carte. 
Asgunită13/ di pângăni

Din bisârică departe, 
Ca lupă avinată di căni.

Sum11) negură ’ntunecosă, 
Sdruminată16) di funtunl,

Pliguită,12) giațe ’n casă 
La fumeli-le di-a români.

Mulțl români la iea muntrescu22) 
Cu ’n-a-reu-lu,21) ș’fără doră ;

Că di fum-l’ațel grășescu, 
’Ntunecată-I mintea loră.

Mulțl din noi, o! frați di săngl, 
In locă ca-s’nă agiutămă,

De-arăă mate ’țl vine s’plăngl, 
Cum fațernă. cum adărămu22):

Dămă avâre, dămă sudOre; 
Dămă di tot ma’ bună țe-avemă

Piști lumea di sww17) sore, 
Ni-ospeți-li23) să’ngrășemă.

’Ncliidemă portă, ușe, casă. 
La ai noștri hilli24 *) și frați

Și ’ngănămu**)  la nostră mesă 
Șerchi și luchl nesăturați!

Nă’ncdce»»!42t) cu mumă ș’-tată.
Nă bătemă frate cu soră

Ș’-cu ospeți23) di ieta2i) totă 
Tr’apelII <;i s’nă sgrumă voră.

Mulțl glari26 27) suntă cari sgheră 
Și lucreză necurmați

ț)iuă ș-nopte, vrundu s’-ehieră 
Limba di părinți și frați.

Ceră și lună, niorî, stele, 
Munți și câmpuri pân’vedemă:

Bă rfiri,21) chletri, păduri grele 
Fesei ’n mare pân’ avemă.

Ș’-până sOr’le va-s’-lucescă, 
Iea nu chierde di stri23) locă23)l

Că-I vistdre1) părintescă, 
Care n’arde nipl-'n focă 1....

(.România»)
T. Iliescu. (Crușovean)

Maica sfântă, și fiiulft s6n.
Colindă popor, din Ardealu cui. de 

I Bugnară.
Se preumblă
Maica sfântă,
Pe celă plaiu,
Picioră de raiu,
Tocma’n dori de dimineță 
C’ună pruncuță micuță în brațe.
Prunculă prinde-a se cântă,
Maica sfânt’a cuvânta:
— „Taci fiiuță, nu plânge-așa
Că ne-omă pune de-omă mai stă
Sub umbruța plopului,
In prâjma bujorului!“
— Cum la plopă ei au sosită,
Maica sfăntă-a odihnită;
Plopulă umbră le făcură,
Pruncu ’ndată adormiră,
Plopulă umbră nu făcură, 
Pruncu ’ndată se treziră.
Maica sfânt’a cuvântată :
— „Fire-ai plope blăstâmafă
De mine, de Dumnezeu,
De gura fiiului meu!44
— Ea de-ac61ea a plecată
Cu pruncuțulă după capă.

Pe celă plaiă, 
Picioră de raiu 

Prunculă prinde-a se cânta,
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apărarea, întărirea și susținerea poporului nostru; amă 
4tsO și o (jtceaiO că ne-amti apărată și intre marginele 
legei ne vomă apăra—departe de a fi inimici nației ma
ghiare și cetățeni necredincioși ai statului — în contra 
tuturoră atacuriloră nedrepte, pornite contra limbei, scă- 
leloră, justeloră postulate de a ne împărtăși și noi de 
drepturi politice, precum avemă „fericirea*  de a ne bu 
cura de suportarea greutățiloră publice.

*) văpsită.

Totă in broșura lui Mocsary tăia 33 se dice : 'Va
tra familiei, vieța socială, literatura : tole acestea nu 
suntă de ajunsă ca să ridice la nivelulă conscienței na
ționale ună poporă seu o comunitate de omeni, fiă mai 
inică ori mai mare, ce vorbescă aceeași limbă, decă a- 
cestă poporă nu pdte să constitue o comunitate politică, 
în care elă să-și potă esprima pe deplină caracteruiă său 
și să și-lă pătă aduce la valore».

Noi amil 41S'1 1» iotă ocasiunea, că de drăguță ni
mănui nu vomă abdice de școlile, tradițiunile și datinele 
sirămoșescî, incită acele corespundă desvoltărei și con- 
servărei conștiinței naționale, fiindă cu băgare de semă 
la cnvintele marelui apostoli Pavelă: „Ce e bună se ți
neți, de ce e reu se ve feriți*,  și-mi place a crede că 
nimeni pe lața pământului nu ne pole disputa și denega 
dreptulă de a ne ține de ce e bună.

La pagina 37 Mocsary dice: „Acela Română, ga- 
celă bărbată de altă naționalitate, care se străduesce 
să șl înalțe națiunea sa, tocmai așa lucreză pentru înăl
țarea patriei, ca și acelu Maghiară, care lucreză pentru 
înălțarea spirituală și materială a Maghiarismului, in- 
țelegendu-se: fiă-eare amăsurată puterei și cercului său 
de influință».

Părerea „Gazetei», ca prelații noștri în unele cause 
rave să lucre in coînțelegere este de dorită să fiă îm- 
b’ățișală. și față cu cele ce dice .Ellenzek» numai atâta 
4ică: că nu este oină înțcleptu să nu se pătă înțelepți 
și din învățătura altuia.

Spre a susține cu folosă bună de esemplu sco,ele 
nostre nu e de ajunsă înțelepciunea guvernărei, asprimea 
legiloră, șirulă neîntreruptă ală ordinațiuniloră, câte ună 
articulă de fondă din când in când, ti în prima liniă se 
poftescă ajutore materiale.

Așaderă pentru ajutorarea scoleloră și a corpului 
învățătorescă cu smerenia dică, că nu mai trebue să aș- 
teptămă după timpuri mai bune și împrejurări mai favo- 
ritore, că pote acele suntă departe, ci dela mică pănă 
la mare, unulă ca toți și toți ea unulă, amăsurată pu- 
teriloră nostre spirituale și materiale, să ne punemă u- 
mărulă, ca nimerita propunere a „Gazetei», de a se în
ființa o reuniune școlară câtă mai în grabă, să se rea- 
liseze, devenindă isvoră dătătoră de vieța.

Așteptămă ca bărbații noștri mai esperți să vor- 
bescă în causa acesta. Decă însă spre nenorocirea po
porului nostru propunerea sulevată de „Gazetă» nu ar 
deveni realitate, trebue numai decâtă, ca Melropoliții 
— Ordinariatele — ajutorate de cleră, astfelă să pună 
la cale trebile, ca scolele cu începerea anului scolastică 
]8N7—8 se primăscă ajulote considerabile, decă nu în 
bani, bareml în cărți și rechisite și, decă cu stăruință 
vomă voi-o acesta, esecutarea e posibilă, sprijiniți fiindă 
în causa acesta și din partea »Associațiunei Transilvane», 
care are de scopă cultivarea poporului română, precum 
și din partea altoră fonduri, ce le avemă deja înființate 
în archidiecesa gr. cat. metropolitană.

Națiunea, adecă poporulă nostru de presenlă tre
bue considerată ca o mină prețiosă, care în brațele sale 
cuprinde totă felulă de metale scumpe, cari prin esploa- 
tare, prin muncă trebue aduse la vatore ; și cine are

acestă datorință? — Românii cu carte și binesemțitori.
Prea bunului nostru Archipăstoră și părinte, de ale 

cărui nobile fapte întru Iote ar trebui — precum am 
(jisă și pănă acum — să le imitămă amăsurată puteri- 
loră nostre, așa credă, că noi, preoții, cu nimică nu i-amă 
face mai mare plăcere cu începerea anului nou, in care 
amă intrată, decâtă decă cu toții, dela mare păn’ la 
mică ș: dela mică păn' la mare, ne-amă face membrii 
parte fundatori, parte ordinari, ori ajutători, la Reuni
unea bisericescă arehidieeesană gr. cal. din Blașiu. Cum 
că ce po‘ă tace puterile unite la omeni cu carte, cari 
se intereseză de națiunea loră, ne probeză mai pe susă 
de ori ce indoelă articululă publicată în »Foia biseri
cescă» din Blașiu Nr. 22 și 23 pag. 354 din 1886 sub 
titlulă : „Vieța religiăsă a Parisului,» căci ceea ce se 
pote face la Parisă in stilu mare, aceea și la noi se pote 
face in mică, chiar și în cea mai nenîsenmată co
mună. Petru Ales. Vlassa.

v.-protop. gr. cat.

Din comitatulu Bistriță-Năseudu, lanuariu 1887.

Onorate D-le Redaeloră! Vice-comitele comitatului 
Bistriță-Năsăttdă, nu sciu din indemnulă propriu, seu la 
vr'ună ordină mai înaltă, a interdisă de-a se mai pro
cura în viitoră toi politice din cassele comunale, sub 
pretestă ca să nu se propage intre poporă idei rătăcite. 
Ce-i drepții pe la noi tăte comunele pănă acuma au 
prenumărată la gazelele românești, „Gazeta Transilva
niei» ș. a. deră prin aceea nu au comisă nici ună pă- 
cată, nici nu s’au propagată idei rătăcite printre popo- 
rulu nostru, cu tole că s’au cetită foile politice.

Eu credă, și susțină susă și tare — că decă s’ar 
fi prenumărată din cassele comunale foi maghiare ca 
>Ellenzek", „Budapesti Hirlap» ș. a. nu s’ar fi ordonată 
sistarea de prenumerațiune. Nu cunoscetnă limba ma
ghiară, deră pentru aceea totă așa de buni patrioțl sun- 
temă și noi ca și Maghiarii. Și noi Românii prestămă 
jertfe în sânge și bani, pentru inlregitaiea statului și a- 
perarea Tronului. Deși Bânffy interd'ce cetirea foiloră 
și prenumărarea loră din casele alodiale, totuși nu s’a 
ajunsă scopulă. In contra acestui ordină, noi totă vomă 
ceti gazelele românești, prenumărându-le cu banii noștri 
proprii. Cine ne va mai opri?!

b'omeșa»uh<.

Mulțâinită publicil.
Subsemnatulă Comitetă își împlinesce o plăcută 

datorință esprimându-.ș) recunoștința sa cordială Domnei 
Ecatarina Stafovi iu pentru donulă făcută reuniunei năs- 
tre, precum și mulțămită sinceră aceloră domni și domne, 
cari cu ocasiunea petrecerei arangiată în presăra anului 
nou au binevoită a suprasolvi preste prețuia ficsată, și 
anume:

1). George B. Popă 5 11. pentru 2 bil. de personă.
„ Goncsi Pal 2 * ’n 1 » »
, Aur. Mureșianu 2 1 >
„ Lâszlo jnn. 2 n r> 1 , »
„ losifă Pușeariu 4 » 1 » de familiă
„ Dionisie Vajda 4 n 1 . >
„ N. Porescu 3 * 71 1 »
D-na Victoria luga 4 fi. 50 cr. t . »»

Brașovă, in 16 lanuariu 1887.
Cmnitetulîi reuniunei femeiloru rom.
pentr u ajutorarea vediiceloru serace.

Ultime soiri.
J’arisu, 27 lanuariu. Nu este esact.il că ge- 

neralulu Boulanger trebue să și dea demisiunea, 
cum dice „Daily Telegraph", în easulu când ar 

isbucni unii resbeltl între Francia și Germania.
Viena, 27 lanuariu. „Noua Presă Liberă1* 

dice că sosirea la Viena a delegațiloru români 
n’a fostu încă notificată cabinetului austriacă. 
Reluarea negociăriloru în vederea încheierei unei 
noue convențiunl comerciale, va fi probabilă a- 
inânată.

Viena, 24 lanuariu. Autoritățile militare au 
anunțata pe recruți și pe reserviștl, că voră fi 
chiemați sub stcagiî la 10 Februariu viitoru, în 
locu de 1 Aprilie.

Viena, 27 lanuariu. Astăzi s’a răspândită 
sgomotulu că Austro-Ungaria a intertțis’o, la rân
duit! ei, esportațiunea cailoru. Acdstă soire a 
produsă o mare impresiune defavorabilă la Bursă. 
Pănă acum nu s’a confirmată acdstă scire, care 
pare puțind întemeiată.

SC1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

PESTA, 29 lanuariu. — F6ia oficială pu
blică depărtarea lui George Kemeny din postulă 
de fișpanu alu comitatului Turda-Arieșu.

BERLINU, 29 lanuariu. — Foile de săra 
anunță că se coiicliiamii și se mimul în mare 
mimerfi reserviștl, pentru ca se se eser- 
ceze în mânuarea nonei pusei de repetiția.

DIVERSE.
In sala de disecția. — In 23 lanuariu înainte de 

amedi, s’a ținută în sala de prelegeri a profesorului Bill- 
roth din Viena ună esamenă practică din chirurgiă, la 
care au luată parte numeroși ascultători. Unuia dintre 
candidații, cari s’au presentată la esamenă, îi s’a dată 
ună casă forte greu s6-i facă diagnosa. Acesta i se în- 
greuia prin necontenitulă plânsă ală pacientului lohann 
Wenner In etate de 8 ani, pe care consilierulă curții 
Biilroth înzadară căuta ală liniști. Chiar după asigu
rarea, că nu i se va întâmpla nimică, plângea totă mai 
tare dicendă cu vocea înnecată în lacrăml: ’ȚI dau ună 
florină, domnule profesoră, numai să’mi dai drumulă." 
Aceste vorbe făcură să isbucnescă în furmnăse rîsete în- 
tregulă auditoră.

înțelepciune de școlarii. — Intr’o oră de fisică ex
plică și documentă învățătorulă totă prin esemple cunos
cute, cum se întindă corpurile prin căldură și cum 
se strângă prin răcelă, aduse apoi și vr’o câteva exem» 
ple, care păreau a face excepțiune dela acestă lege a 
naturii și provocă pe școlari a-i da și alte exemple de 
felulă acesta în ora viitore. La întrebarea învățătorului 
în ora procsimă, care este în stare să-i dea și alte 
exemple de acestă felă, răspunse unulă dintre școlari: 
»Și stomaeulă meu se întinde la frigă și se strînge la 
căldură.» învățătorulă: „Cum ai probată acesta?» Sco- 
larulă: Când este frigă potă mânca multă mai multă, 
decâtă când este caldă.*

Turcesce. — Lucrulă se petrece în casa unui lordă 
bogată. Toți ambasadorii erau invitați. Deodată păși 
representantulă divanului turcescă, Techtel-pasa, spre 
stăpânulă casei și îlă întrebă: »Câte fiice ai?« — »Șăse«, 
respunse lordulă. — >Vi le ceră eu!" adăugă Turculă. 
Ospeții strînseră socrului, precum și noului său ginere 
plini de invidiă mâna spre gratulare.
-----------* - — - - ----------

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactori! responsabilă Dr. Aurel Mureșiaun

Maica sfânt’a cuvânta :
— «Taci fiiuțu, nu plânge-așa,
Că ne-omă pune de-omă mai sta 
Sub umbra cireșului,
In prâjma mălinului!"
— Cum la cireșă au sosită
Maica sfânt’a odihnită.
Cireșulă umbră făcură.
Pruncu ’ndată adormiră.
Maica sfântă a grăită:
— „Fire-ai cireșă alduită
De mine, de Dumnezeu,
De gura fiiului meu:
De penă voiniciloră,
De struțișoră feteloră,
De măcauă”) popiloră
Și de mese domniloră !“

Strigături poporale din Selagiu 
adunate de Ionii P. Lazaru.

Dragă-’mi e lelea cu guși
Ca tânjâla cu călușl;
Când mă ducă vâra la sapă
Ea-’ml aduce ’n gușă apă:
Când mă ducă vera la fenă
Ea-’mi aduce ’n gușă vină.*♦ *
Fiă Draculă supărată

Măcauă. bâte, bastdne.

Păn’a fi vre-o crâșmă ’n sală 
Eu voiu bea, la care-’oiu vre 
Și’oiu plăti, când voiu pută.

*
Dragă-mi e crâșma ’n pădure 
Că beu vină și mănâncă mure 
Venindă prin pădure’n josă 
Me 'ntâlnescă eu celă frumosă ; 
Venindă prin pădure ’ncoce, 
Mă’nlelnescă cu cine-imi place.

***
Frunză verde de pe luncă 
Primăvera noptea-i mică, 
Nu potă fi la ibovnică — 
Pănă ’n luna lui Brumar!, 
Când voru fi nopțile mari. 
Vorbești lelei câte ’ți place 
Și diuă nu se mai face.

•* •
Bădișoră cu penă ’n clopă*)  
Vorbirea-și cu tin’ ună stropă, 
Dâr mă temă c’oiu zăbovi 
Și măicuța m’a foi — 
C’am mai zăbăvită odată 
Și-o vrută maica să mă bată.

*« *
Tu lele cu rochiă scurtă, 
Treci valea și mă sărută!
— Trecă Draculă p’acolea

♦) clopă — pălăriă.

Că-mi voiu uda rochia, — 
Ardă-ți foculă rochia
Rău te temi că s’a uda.

***
Lele cu peplariu feștilă*)  
Cuptoriu’ți e deslipită ;
Pe sub vetră, —
Cânii latră;
Pe sub dungă —
Esă in tindă;
Pe sub scară esă afară. —
— Țipă lele peptariulă 
Și’ți lipește cuptoriulă.

** *
Hopu! țupă! puiu de lupă, 
Fugi din calb’mi să mă ducă 
La fătuța lui Bujoră
Că-i cu haine de fuioră 
Și cu pole de bumbaeă, 
Bună’ml-ar’ fi că’să săracă.

•* *
Frunijă verde ruptă’n trei, 
Eu cunoscă voia mândrei;
Ea cu mine s’ar iubi
Dar’ nu cutecjă-a vorbi —
— Cutedă mândră, vorbesce, 
Că și Nițu te iubesce.

•* *
Așa dice frunda’n plopă:

Că dragostea nu-i norocă, 
Așa dice fruncja’n viă 
Că dragostea nu-i moșiă 
Numai doră și dușmăn.ă.

** *
Vai de mine cum m’așă duce — 
Nu mă’ndură de gura dulce. 
Gură dulce ml-am aflată — 
Nu gândescă la însurată.

** *
Mare-i delulă Măgurei, 
Mai mare-i dorulă badei.
Delulă Măgurei se gată, 
Dorulă badei niciodată.

** fr
Păcurărașă dela oi
Nu âmbla desă pe la noi; 
Că măicuța nu m’a da, 
Dup’ună omă ca dumnia-la.

** *
Dragu’mi-e prunulă cu prune 
Și omuliî cu vorbe bune; 
Mi e urită părulă cu pere 
Și omulă cu vorbe rele.

** *
Domne bate omulă rău 
Din cale, din drumulă meu; 
Der’ nu’lă bate nici prea rău 
Numai după gândulă meu.

esact.il


Nr. 13. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ourauio l*  bursa de Vlea.
din 28 lanuariu st. o 1887

Cursuin pieței Brașovu
din 29 lanuariu st. n. 1887.

Rentă de auri 5°, . . . 98 75 
Rentă de hârtii 5",, . . 90 — 
împrumutul^ căilorQ ferate

ungare.......................... 148 ( 0
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 96 75 

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 126 — 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11550 

Bonuri rurale ungare . . 103.75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.70 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

mișd............................ 104.—
Bonuri cu cl. de [sortare 103 75 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vină ung.........................—.—
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 117.-
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 20 
Renta de hărtiă austriacă 79 25 
Renta de arg. austr. . . 88 70
Renta de auro austr. . . 109 90 
Losurile din 1860 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 854 —
i Act. băncel de credită ung. 289.— 

Act. băncel de credită austr.282.60 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc) . . . 5.95
, Napoleon-d'ori . . . 10.05
| Mărci 100 împ. germ. . . 62 25 
Londra 10 Livres sterlinge 127 33

Baiu note rumanesci . . . . Cunip 8.44 Vend. 8.46

Argint românesc . . > 8.40 • 8.42

Napoleon-d'ori................. . . ■ 9 99 • 10.03

Lire turcesc!..................... - - • 11.30 » 11.33

Imperiali.......................... * 10.30 » 10.33

Galbeni.............................. 5.94 » 5.96

Scrisurile fonc. «Albina» • • * 101.— > 102.- -

Ruble Rusesci................. » t * 116 — » 117.—

Discontulâ . . . » 7— IO0/, pe ană.

Pischinger-Torte, 
o tortaj care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindfi întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prdspetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
schinger^ Viena, Brigittenau.

Minunea vienesă

Numai
costă la mine de

fi. 2.50
astădi încolo unii

(Cesornicu cu pendulă
escelentu. ’egulatu de sine luminăto'u. cu aparatu pentru deșteptată și 
sgomotu. cu două glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompose și eseelente suntă montate in pervasuri 
rotunde, frumosă colorate, imităndă lemnulă de nucă, de abanosă seu pali
sandru, o podobă pentru 
neză noptea ca luna f—

escelentu. Regulate de sine luminătorii. cu

și atragi atențiunea, 
mirabilO de eftine se

i fie-care salonă. Pentru tabla cu cifrele ce lumi- W 
fără adausQ de nici ună materială dau pentru L)

10 ani garanția W
că aceste cesornice minunate, eseelente și totuși ad- 
află singură numai la mine b u n e și veritabile

Afară de acestea dau cu W

A Numai
K fi, 650

ună cesornicii roinontoir, supi alinii Argintn-Nickel. de întorșii fără cheiă- 
cu mechanismu de Nickel adev&ratu. regulată, punctuală, cesornică nedis, 
tructibild. arătându secundele. Numai fi. ftoO. mai nainte a costatu întreită.

XC Trimiterea in provincia se face cu rambursa post., seu trimițemlii se prețulu înainte prin A\ 

M Export liaiis Fekete, Uhren-Depot. A
W Wien, V. Wehrgasse Nr. 13.59.

—— — Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikiildott v6greliajt6 az 1881. £vi LX. t. cz. 102 §-a 

telmeben ezennel kozliirrd teszi, liogy a brassdi kir. torv6nyszek 6317 
szanm vegzese i'iltal Dr. Miku Andrâs iigyvdd iiltal kepviself. Dr. Le- 
menyi Miklos javăra also komânai Popit Iosifa ds târsai ellen 106 frt. 
toke, ennek 1886 ev August 116 4 napjâtdl szămitando, 6% kamatai ds 
eddig osszesen 39 frt. 95 kr. perkoltsdg koveteks erej&g elrendelt kie- 
legitesi vegreliajtiis alkalmăval birdilag le foglalt es 350 frt. 90 krra 
becsiilt, kutsulâtai Boer Gyorgynel: 2 sziirke paripa es 1 sârga kaneza 
16 7 — 7 eves; Popii losif es nejenel: 46 drb. dpilletneh val6 cserefa, 
11 szeker szena, 5 szek6r szalma, 40 szeker trăgya, 1 bivalborju 1 6ves, 
1 tak: ttizliely es tobb butorokbol Al 16 ingbsâgok nyilvânos ârver6s 
utjiîn eladatnak.

Mely ilrveiAsnek az 1562/1886 sz. kikiild6st rendelo vegzes foly- 
tan a lielyszin6n, vagyis kutsulâta 6s Arsd-komtinak ozsdgeiben leendo esz- 
kozdsere 1887 ik ev Februiîr 116 5-ik napjănak ddlelott 10 6râja hatâr- 
ido'iil kitiizetik es alihoz a venni szândekozok ezennel oly megjegyzdssel 
hivatnak meg, hogy az drintett ingdsâgok ezen ârverAsen az 1881. 6vi 
LX. torvenyczikk 107 §-a drtelmdben a legtdbbet ig6ronek, becsâron
aiul îs eladatni fognak.

Az eliirverezendo ingosagok vetelăra az 1881. evi LX. t. cz. 108. 
§-ăban megâllapitott feltetelek szerint lesz kifizetendo.

Kelt Sarkiiny, 1887 6v Ianuâr h6 26 napjân.
Amberboy Lajos, 

kir. birosâgi v6grehajt6.

ivlersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealft-Budapesla și pe linia Tei ușii-Araslii-Bsidapesta a calei ferate orientale de stattl reg. ung.

Predeal u-Biulapest a ISadapesta - Predeală

Tren Trenu Trenu Trenfi 
oruulbua de omuibus

| pereone I

BucurescI

Predealu

Timișfl

Brațovfi

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodrt
Hașfaleu

Sighi^ora

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelb 
TeiușOi 
Aiudtt 
VințulQ de 
Uiora 
Cneerdea 
tihirisd 
Apahida

I

susO

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

peraone

Tren Trenă 
accelerat omnlbuB

|

3 Ub

(
(

5.02
5 4

8 52
9.19
9 31

10.16 
IO 57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.4b

1.22
2
2 48
2 56
3 64

i

(
Clnșiu

Nedeșdu 
GhirbSu
Aghirișd
Stana
Raiedinfl 
Ciucia
Bncia 
Bratca

I R4v
, Mezâ-Telegd 

Fugyi-Văsărhely 
,i Vârad-Velințe

Oradia-mare

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

P. Lailăny 
Szolnok
Buda-peata

|

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Viena

Nota:
8.00

10.55 
t 23
3 24
10 Of

2.15
6c;

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50
1.21
2.02
4.06
3.38
3.54 
4.05
4.50
7.2 >

Viena

Trenu
de pers, accelerat

n? "’i
t Budapesta

Szolnok
P. Ladăny

7.8
11 05
2 02

2.-
3.58i
5.281

Oradea mare 4.12 6.581
Vârad-Velenc.zc — —
Fugyi-Vâsărhety —
Mezo-Telegd 7.33
R6v — 8.04
Bratca — —
Bucia — —
Ciucia — 8.58
Huiedin — 9.28
Stana
llgliinț —
Ghirbfin — —
Nedeșdu — —
l'lașiu

— 10.28
11.00 —

Apahida n 19 —
tihiriș 12 30 —
Cneerdea 1.01

1 06
—

Uiora 1 13 —
Vințuiă de suifl 1.20 —
Âîtidii 1 41 —
Temsd 2.(0 —
Crâciunela 2 3 —
Blațâ 2 48 —
Micăsasa 3.20 —
Cop^a mit 3 36 —
MediașO 4.C0 —
Elisabetopoln 4.3 —
Higișăra 5.12 —
Hașfaleu 5.37 —
Homorod 7.0z —
Agostonfalva 7.43 —
Apatia 8.11 —
Feldiora 8.41 —

9.21 —
BraijovA — —
Timișd — —

—-
Frodeelu —

--- 1
— 1

Bucuresc! 1

6.20

VF
77.OU

11.26
9 14 i.3"
9.21 2.06
941 2 17

10 19 2.40
11.38 3.24
12 18 3.47
12.6» 4 07

1 57 4.33
3.1 i 5.15
3.40 5.31
4 15 5.55
1 31 i 6.07

6.24
.26 6.43

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—

—

—

—

—

1.55 —
2.53

—
3.28 —
9.35

8.05
11.10
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, Zernesc).

Teiiișik- 4 B’iadiii-Eiisdap est a Budapesta-Aradd-Teiiișd.

Trenu Treiu Trenă de Trenă de Trenu Trenă
omnibua omrlbuB peraâne peraone de per*6ne omnlbm

| TeinșU 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 ' ---
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 --- 1
Șibotti 12.52 — 4.50 mZOIhOK 4 10 5.45 — ■
Orăștia 1.01 — 5.18 ArĂidft 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 GlogovațO 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
lila 3.55 — 7A8 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 __ 1

Zam 4.25 — «.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9/ 8 —
Paul iști 7.28 — 10.42 Branicica 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 1042 - .
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12.— —

( — — 5.12 1 Vin (ulii de josă 12 18 12.29
SSudapcsta — 1 - 1 8 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 | TeiușA . 1 29 1.41 —

1
Aradfi-'S'âiaaSșAra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenfi Trenă do Trenă Trenu de Trenă Trenă
onmibuâ peradne mixt peraâne omnJbna mixt

Arad Ai 5.48 6.05 -îÎBMeria 11.25 2 42
Aradulă nou o,19 — 6.33 Sireiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Grivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 41
TTSmișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

TîuiIș6ra-AradiT Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenu Trenă Trenă
poraâne persone omnibufl de pera. omnibua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37

1 Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 901

9 11 8 01 Streiu 1.22 9 52
A rad Ai 9.27

1 —
8.17 Simeria 153 — 10.31


