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I’riminiă din diferite părți ale 'țării, dela 

amicii făiei nostre, infonnațiunea, că Românii 
zeloși și de bună credință au începutu a fi forte 
îngrijațl vetfendfl cum stagnezi! afacerile ndstre 
naționale și cum indolența în sîiiulu nostru pare 
a lua pe 4> ce merge dimensiuni mai mari.

Au dreptate amicii noștri să fiă neliniștiți 
de acostă straniă aparițiune, ce se arată tocmai 
într’unu timpii atâtu de mișcată și estraordinaru 
ca celu de față, și bine făcu că-și dau silință a 
cerceta după adevăratele cause ale acestei triste 
stagnațiunl, căci numai cunoscendu răulii ce 
bântue organismulu nostru naționalii, putemu se 
aflămu mijloculu de însănătoșare.

Unulă din luptătorii noștri cei mai activi 
și energici naționali din centrală Ardeiului se 
încarcă, într’o serisdre, ce ni-o adresezi!, a desco
peri băla de care suferimă.

„Trăimi! într’ună timpii cu porniri neespli 
cabile"—ne scrie acestă valorosu conațional — 
„Cei dela putere credu, că prin șovinismii na
ționalii maghiarii vorii înghiți totulii. Ciudată 
părere. Mai neesplicabilă este însă purtarea a- 
celora dintre noi, cari întâmpină uneltirile adver- 
sariloru cu indiferentismii. Ba adversarii află 
chiar prevenire la unii de aceia dintre noi, a 
cărora căciuliri dinaintea stăpâniloru di lei întrecu 
chiar și pretensiunile cele mai esagerate ale spi
ritului loră bizantinii.“

„Aceste ființe servile șutită apoi dimpotrivă 
cătră ai loru nu numai ingrațî, ci chiar râu 
voitori și insolenți. Nu numai odată i-amîi ve- 
dutii intriguându și persecutându pe frații loră 
de alte principii. “

„Trecură 38 de ani de când poetulu ni-a 
admoniată cu vorbele: „pe voi vă nimiciră, a 
invidiei răutate și orba neunire" — Și acji ? 
Toții aici stăniii."

„Solidaritatea ce-i drepții s’a proclamată în 
conferințele naționale, dăr câți o urmezi! și o 
practică? — Unii chiar puține ilile după con- 
ferențe o an și călcat’o și pote fără urmări în 
ceea ce atinge reputațiunea loru politică, căci 
publiculii nostru e indulgentă la nemurire și 
nu-și controlăză omenii. De aceea la noi de multe 
ori nisce deserturi au trecere ca și luptătorii cre
dincioși. Le trebuesce numai o dosâ ore-care 
de obrăsniciă și câte-va vorbe seci lingușitore și 
etă-i priviți ca „Români buni“ și apți a sta 
erăși de vorbă cu ceilalți.“

„Pănă când să mai aibă trecere o astfelu 
de morală politică?* 1

„In țer? întregi! o luptă solidară nu se a- 
rată. Ici colo luptă doi, trei și pe alocurea nici 
unulu. Partea cea mai mare stau ascunși și pi
tulați așteptându ca alții să facă totu.“

„Păzescă sfinții însă să vreai să lucrezi în 
adevăru și să dai vr’tinu îndemnă la vr’o por
nire sănătdsă, că-ți sară în cale cu ghiotura o- 
portuniștii cu desmentările lorii. Și numai no
rocului să mulțămesci decă din tdtă lucrarea ți-a 
reușită câtă de câtă ceva.“

„Bată-o foculu oportunitate, câtă o mai pă
zescă, par’că s’ar fi cununată cu ea!“

„De vomă mai da crecjămentu acestora soia 
de omeni, ne voră duce în cele din urmă la ună 
sclavagiu, pe care nici protopărinții noștri nu l’au 
pomenită și de care a ne apăra este cea dintâiu 
chiămare a ndstră, decă mai ținemu la numele 
de Română.“

Ltă prin ce î.și esplică amiculu nostru stag 
narea de adi a afaceriloră ndstre naționale.

Este adevărată, că suferimă de indiferentismă, 
de servilismă, de invidia și neînțelegeri în sînulă 
nostru, de lipsa de controlă din partea opiniunei 
publice, de indolență și de ună periculoșii opor- 
tunismă.

Tote aceste însă indică numai starea mo

mentană potologică a organismului nostru națio
nală, nu ne arată și isvorulu răului, de care su- 
ferimu.

De ce se lățesce atâtu de tare indiferentis- 
mulu între noi? De ce dmeniloru seivili le este 
cu putință a turbura solidaritatea ndstră națio
nală ? De ce pnbliculă nostru nu esercâză con- 
t.rolulil necesară asupra activității politica a băr- 
bațiloră noștri? De ce îo fine atâta indolență 
și atâta oportunismu pe tdte cărările ?

Aceste suntă nisce întrebări grave, cari pre
tindă o grabnică și mulțămitore resolvare în a- 
ceste critice momente ale vieței ndstre națio
nale.

Vomă satisface dorinței aderențiloră făiei 
nostre și ne vomă încerca a aduce lumină asu
pra situați unei.

Convenția cu România în dieta ungarii.
In ședința dala lt Februarie se continuă desbale- 

rile asupra bugetului ministerului agriculturei, comerțu
lui și industriei.

Iohann Beclcer impută, că industria ungară e înă
bușită de cea austriacă. Chiar și convenția eu România 
vrea s’o încheie giivernuiă numai din acelă motivă, pen
tru ca industria austriacă să obțină piețe bune. Respinge 
bugetulă.

lulius Horvath vorbesee in cursulă desbaterei des
pre cestiunea convenției comerciale române, care din 
punctă de vedere economică și politică trebue judecată 
in celă mai obiectivă modă. Deărece și la noi suntă 
rnulți Români, cestiunea acesta are o însemnătate multă 
mai mare, decâtă decă ar fi să se’ncheiă convenția între 
două state cu lotulă eterogene. Oratorulă pune mare 
pondă pe convențiă, căci avemă ună seriosă interesă d’a 
se încheia. Decă intrebuințămă totdăuna trasa, că nici 
ună interesă nu ne legă de România, atunci n’avemă 
decâtă să ne gândimă ce mare pondă pune Germania și 
Anglia pe piața română, deși loră de sigură le stau la 
disposițiune destule alte târguri.

S’a amintită iu cursulă desbaterei de eri de repe- 
țite ori. că România p6te concura cu noi, fiindă că acolo 
producțiunea brută e mai eftină decâtă la no'. Oratorulă 
inse a făcută esperiența, că Săcuii din Ardeală se ducă 
in România, fiindcă acolo lucrulă câmpului se plătesce 
mai bine decâtă la noi. Feste totă adi trece de prototi- 
pulă unui bună patriotă acela, care vorbesee pentru sis- 
lemnlă prohibitivă. Asta nu e dăeptă, căci statală nu 
trebue se’șl dirigeze politica comercială după teorii, ci 
trebue să țină seină de raporturile esistente. Nu produc
tele române ne facă concurență, ci productele rusesc! 
care amenință și pe cele române. Oratorulă amintesce 
cum România și-a introdusă in Austria vitele pc calea 
ferată Carol-Ludovic, pe când in Ungaria nu șl-le putea 
introduce. Reflecfândă la raporturile ardelene, oratorulă 
cjice, că economiă agricolă nu pâie exista, decă nu prindă 
rădăcini comerțulu și industria. Elă speră, că la trădă
rile convențiunei cu România se voră găsi adevăratele 
base, și primesce bugetulă. (Aprobări in drâpta).

Adolf Zay dice că nu e bine să se discute con
venția cu România locmai in stadiulă de acum ală Irac- 
tăriloră, când guvernulă nostru s’a angageată deja 
pentru orecare concesiuni, fără însă să fi obținută conlra- 
concesiuni; desbaterea pole influința rău asupra succe
sului tractăriloră. Der de<-ă, durere, discuțiunea s’a ini
țială, oratorulă va vorbi și elă cu reservă, spre a do
vedi, că deputatulă Lukas Enyedi n’a avută dreptate 
când a declarată că: întregă parlainentulă ungară fără 
deosebire de partidă consideră Iradatulă cil România ca 
superfluu. Dovadă că au vorbită deputați pentru necesi
tatea incheiărei convențiunei.

Cum că esporiarea articoleloră de industria in Ro
mânia ar fi ună interesă esențială austriacă, că împede- 
carea importului viteloră române ar fi ună postulată ală 
economiei agricole ungare, și că esportulă productelor^ 
industriei ungare ar fi în decădință, cum a (Jisu contele 
Karolyi, e o afirmare, care nu corespunde fapteloră. 
înainte de convenția, noi esportamă articole industriale 
cam 52,000 măjl metrice, ăr in timpulu convenției amă 

esportată cam 102000 măjl metrice pe ană, aducân 
du-ne 10—12 milione II. pe ană, dovadă că Ungaria 
are nevoiă de acestă piâță. Decă Ungaria vre seriosă 
să se rădice dela trepta unui stată curată agricolă la 
înălțimea unui stată industrială modernă, atunci să nu’șl 
mai privâscă cu grandseigneuriă peste umeri interesele 
sale industriale cele mai vitale, ci trebue tocmai cu 
grandseigneuriă să se hotărască în mai bună sensă ală 
cuvântului a aduce și industriei sale o mică jertfă. Dâr 
jertfa, ce se cere pentru încheiarea convenției, în ade- 
vără nu e mare. Cererea României d’a i se lăsa să 
intre grâulă și porumbuiă chiar contele Karolyi nu o so- 
cotesce periculăsă. Oratorulă speră că ministrulă va re
nunța și la vămile financiare, propuse de Karolyi, chiar 
in interesulă industriei moriloru și spirtului.

Ce privesce îngrijirea contelui Karolyi pentru im- 
portulă viteloră, acâsta se reduce la o fărte modestă 
măsură, decă judecămă lucrulă cu mintea sănătfisă. Im- 
portulă porciloră nu e periculosă, fiindă că ce prisosesce 
putemă esporta în străinătate cu bună câștigă. Privitoră 
la imporlulă viteloră cornute, dispare orice îngrijire față 
cu vitele române de trasă și de prăsilă, fiindă că nu 
potă concura cu rasele ungare multă mai nobile. Ră
mâne așaderă numai concurența viteloră române de 
tăiată; der nici acâsta nu e așa îngrijitore; căci mai 
înte’u importulu se reduce la ună quantum ffirte mo
destă prin măsurile veterinare; ală doilea economulă 
ungară pote câștiga frumoși bani îngrășindă vite române; 
ală treilea esportulă de vite cornute din Ungaria în 
Austria e atâtă de mare, încâtă e chiar de dorită să 
mai vină din România. O mare colisiune a intereseloră 
Ungariei așaderă nu esistă. Oratorulă speră, că minis- 
truiă va căuta să împace aceste interese pe basa declara- 
țiuniloră ce le-a dată deja și că va încheia o convențiă, 
care să mulțămescă amândouă grupele. (Vii aplause.)

Contele Albert Apponyi nu vre să vindice nici a- 
părătoriloră teoriei liberului schimbă esclusivulă privilegiu 
d’a limpedi cestiunea economiei, nici apărătoriloră teoriei 
politicei proteclioniste prohibitive privilegiulă d’a face po
litică patriotică economică. Oratorulă mai curândă; ar 
înclina spre teoria liberului schimbă, decă acesta s’ar 
esprima și în politica comercială a celorlalte state ale 
Europei, cu care legăturile nostre comerciale suntă pre- 
ponderante. Der decă statele, în câre esportămă noi, ur- 
mărescu o politică protecționistă aprope prohibitivă față 
cu noi, ar li unu donquixotismu a urma o tendință uni
laterală de liberă schimbă. Trebue prin urmare să a- 
plicămă și noi pănă la ună punctă vama protecționistă 
stateloru. care importă in Ungaria.

Unulă din cele mai importante interese economice 
ale Ungariei este a desvolta industria și a face comer- 
ciulă independentă, pentru ca Ungaria să intre în rân- 
dulă stateloră culturale și se ia ună rangă demnă de 
posițiunea sa politică. I’ractatulă de comerță cu Româ
nia atinge interesele economice ale Ungariei în mai mare 
măsură decâtă interesele industriei nostre. Căci decă din 
cele 10 milione, pentru care esportămă articole de in- 
dustriă în România, trăescă 10,000 de familii, sutele de 
mii de familii trăescă din economia viteloră. Oratorulă 
încă doresce încheiarea convenției din considerațiuni eco
nomice și politice, der cu ce preță ? Cu prețulă pericli- 
tărei economiei nostre de vite nu trebue să se renoiască 
tractatulu. (Aprobări in stânga).

Ce privesce veterinăria să nu scăpămă din vedere 
că nu numai noi trebue să limă liniștiți, ca nu se im
portă din România pesta bovină, ci și acele țări ale Eu
ropei trebue să fiă liniștite, ale căroră târguri voimă să 
e recucerimă pentru vitele năsire. Căci acjl Germania, 
fără motivă seu sub ună asemenea pretextă, refusă im- 
portulă viteloră nostre. Prin urmare noi ne-amă în- 
greuia redeschiderea târgului germană, decă amă permite 
importulu viteloră din România, fără să fie convinse și 
țările vestice ale Europei, că aceste teritorii suntă libere 
de epidemia Der chiar abstrăgendă dela veterinăriâ, 
oratorulă socotesce necesară vama de compensațiune cu 
privire la vitele cornute între noi și România, căci toc
mai vitele de tăiată, pe care ministru le-ar lăsa să între 
din România pentru o vamă mai mică, facă concurență 
viteloră năstre; vitele nostre de trasă mai bune n’au să 
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se târnă de concurenta viteloră de trasă române, care 
suntă mai rele.

In fine s’a adusă înainte interesulă politici), care 
cere ca .<6 incheiftină unti tractata cu România. Deja 
deputatulă Enyedi a i)i>ă că in fote direcțiunile să se 
sacrifice interesele nâstre economice puncteloril de ve
dere politice; și contele Karolyi fârte bine a observată 
erl, că influința ndsfră politică in Orienta să promoveză 
in Orecare măsură prin legături economice, der că in 
ultima liniă pondula politica alQ acestei monarchii aternă 
de aceea, că ore e ea in stare a protege individuali
tatea, libera desvoltare și interesele politice ale aceloră 
poporă pe tăremulă diplomației europene, și decă e ne
voia și pe teatrele de răsboiu europene. La acestea o- 
ratorula doresce să adaugă incă una punctă de vedere. 
UnQ tractată de comerță cu România, care s’ar încheia 
apărându-se deplină interesele nostre și in care s’ar es- 
prima și ponderositatea monarchiei nâstre, e negreșită 
de natură a ridica vet}» nâstră politică în România și 
in peninsula ba'canică; ună astfelă de t-aclată insă care 
s’ar încheia numai cu prețuia unoră jertfe economice 
nejustificate și care ar trăda prin acesta incâtva slăbi
ciunea nostră său închipuita nostră slăbiciune, ar fi nu
mai de natură a submina veda năstră politică in Orienta 
și a nu promova supremația nostră economică in penin
sula balcanică, ci a o micșora. (Aprobări în stânga.) 

(Va urma).

SC1R1LE DILEl.
In sala «Redoutei» din locă, poporenii români din 

Brașiovulă vechiu au arangiată Sâmbătă sera, 12 Fe- 
bruariu n„ o petrecere cu jocă. premersă de-o produc- 
țiune literară a eleviloră dela școla poporală română din 
acelașă suburbiu. Petrecerea a fostă bine cercetată, 
luândă parte și mulți dintre orășeni. Programulă produc- 
țiunei a fostă esecutală in tâte punctele sale spre cea 
mai mare mulțămire a publicului. In specială a tostă 
bine succesâi declamarea poesieloră »Oprișanulă“ și „Po
vestea unei păsăruicl», de ună școlară și două școlărițe 
miel, er d-șdra Parasehiva Chiverară, care a cântată 
solo ,,Porumbița”, a fostă rechiămată de publică. 
Monologulă „Șoldanu Viteazule ‘ fu esecutală in lo- 
culă d-lui lonă Drâgănescu de d. Nicolau Jugănară, ală 
căruia jocă și înfățișare pe scenă făcu plăcută impresiune 
asupra publicului. Cu multă plăcere au fostă ascultate 
piesele: „Audiți acolo", „Rugăciunea Românului", ,,Frun
zuliță" și „Josă în vale la isvoră", cântate de corulă 
mixtă ală tinerimei adulte din Brașovulă vechiu. In 
urmă s’au danțată „Călușerulă" și „Bătuta" cu ticfă re
gulată și in bună ordine de vre-o 18 elevi ai școlei 
de repetițiune, conduși de domnulă Dumitru Halleră. 
Portulă» națională, ce era purtată atâtă de bărbați 
câtă și mai vărtosă de femei, dete acestei serate 
ună tablou incântătoră mai vertosă în jocurile românesc! 
„Hora", „Breaza", „Ardeleana". Factorulă inițiaforă, 
căruia se datoresce în prima liniă suceesulă acestei plă
cute seri, a fostă d-lă C. Mușlea, zelosulă invățătoră 
dela șcâla poporală din Brașovulă vechiu. Elevii d-lui 
Mușlea suntă bine disciplinați și promită multă. Corulă 
condusă de d-sa și compusă din școlarii și școlărițele 
sale de repetițiune ni-a dată eminente dovedi de pro
gresă. Publiculă română și-a manifestată recunoștința 
prin numerose aplause. D-lă Mușlea a fostă de repețite 
ori chiămată pe scenă. Dea Dumneden, ca d lă Mușlea 
să-și afle mulți imitatori intre învățătorii români. — Ve- 
nitulă petrecerei a fostă destinată pentru ajutorarea co- 
piiloră săraci dela șcăla poporală din Brașovulă vechiu.

Cetimă in „Foia lleeesanhț im C'io unse/icșu: .Ser
barea iubilară a preoției di 50 de ani a l’resântitului P. 
Episcopii dieeesană Ioana Popasu s’a statoriti) pe Luni 
după Dumineca Totnei, adecă pe 13.25 April*  a. c. La 
inițiativa p. o. p. protopresbiteri din diecesă și a altoră 
credincioși fruntași ai eparchiei s’a instituită în Ciran- 
sebe.șă sub președința Prâcuvioșiei Sale P. Protosincel 
Filaret Musta și a d-lui cetățenu fruntașă binemeritată 
de biserică Ioană Peța, neguțătoră in loeă. ună comitetă 
de 25 de petsâne dintre preoți funcționari, meseriași și 
economi pentru statorirea definitivă a programului săr- 
bărei și pregătirea celoru de lipsă.“

—x—
D-lă Vintilă C. A. liosetti, proprietarul^ și direc- 

torulă • Românului», s’a căsătorită Duminecă in 1 Fe
bruarie cu d-șăra Elisa latropolu.\—Adresămă căldurose 
felicitări tineriloră soți 1

—x—
Cu ocasiunea recrutărei din anulă acesta se va 

chema la asentare și classa a patra de etate pentru în
tregirea armatei permanente, a landverului și a reservei 
intregitore. Ministrulă honvețjimei a ordonată, se dice, 
în deeretulă său privitoră la acâsta, ca siinulanții să fiă 
internați in spitale militare spre a fi observați.

—x—
Deputății unguri, cari suntă obligați la glote, în 

numără de peste o sulă din tote partidele, pregătescă o 
petițiune colectivă cătră ministrulă honveZimei, ca să’i 
nuniâscă oficeri la gloate. Ministrulă a declarată, că e 
gata a deschide pentru acești deputați, cari n’au primită 
încă nici o instrucțiune militară, ună cursă separată de 
pregătire și după absolvarea lui să’i numescă oficeri.

—x—
Slatutele societății tineriloră comerciantă din Bia- 

șovă sau aprobată și întărită de ministeră.
—x—

Afacerea gradinei de copii săraci din Bistrița, in 
urma unui recursă făcută la ministeră in contra măsu- 
riloră pașalicesci d’a se închide școla, s’a resolvală in 
tr’atâta, întru câtă grădina rămâne deschisă deocamdată. 
Nici nu se liniștiră bine Sașii, și o nouă lovitură înscena 
inspectoratulă școlară ungurescă. După cum se scrie 
cătră »Sieb. D. Tgbltt", inspectorulă a provocată pres- 
biteriulă ev. din Bistrița, ca pe ună institutoră dela șcăla 
săsăscă de fete de acolo, care ocupă postulă de ună 
ană, are studii academice, e esaminată și calificată și 
pentru instrucțiunea maghiară, să-lă înlocuiască în timpă 
de 30 de 4>le cu ună al'ă institutoră, fiindă că după 
părerea sa. a inspectorului, ună condidată esaminată 
pentru ună postă de profesoru la o școlă mai înaltă, nu 
ar fi calificată pentru a da instrucțiune la ună insti- 
lută mai inferiori), cum e o școlă civilă de fete.

Inteligința. română din Clușiu va da ună Concertă 
împreunată eu bală care’lă va arangia in favorulă „fon 
duiui pentru înființarea unei scole rom de fetițe in Clușiu» 
în 24 Faină st n. 1887 in sala Redutei*  urbane. Ince- 
putulă la 7 ore săra. Pentru eomitetulă arangiatoră : 
președinte: luliu Coroianu, advocată, secretară losifă 
Popescu, stud. juris., cassaru Basiliu Podobă, capelană. 
Prețulă intrărei: 2 fl. de persână, 3 fi. de familiă de 2 
membri, er pentru ceialalți de fiăcare câte 1 fl.; ună 
biletă de ferâstră seria I 2 fl. 50., seria II 1 fi. 50 cr., 
de galeriă 1 fl. Biletele se potă procura pre lângă ară
tarea învitărei in 23 și 24 Fauru, în localitatea casinei 
române din Clușiu (bel-szenutcza 6. sz.J — dela 11 —12 
și 2—4 6re. și în sera concertului la cassa. La înce- 

putulă pausei celei mari 12 tineri in costume naționale 
voră pre-fi.ti jocurile: „Călușierulfl" și «Bătuta.« Oferte 
inarinimo.se. precum și suprasolvirile se voră chita cu 
miilțăniită pie cale diarisiică.

—O—
Linia ferată Vercioroca-Bucii resd s’a întreruptă în 

trei locuri din eausa zăpedii și a viscolului.

Bală se va arangia in 24 Februariu st. n. 1887 
in sala bereriei (Fabrikshof) din sub. Timișorei Fabrică 
in favorulă scoleloră române gr. or. din suburb. Fabrică. 
Prețulă de intrare este de familiă 3 fl., de personă 1 fl., 
Coiitribuirl benevole suntă a se trâmite subscrisului eas- 
sară. Biletele se potă căpăta in sera balului la cassă. 
Începutulă la 8 ore săra. Comitetulă paroehială rom. 
gr.-or. dela biserica st-lui Ilie din suburbiulă Fabrică : 
Nicolae Cosariu președinte, Georgiu Ardeleană cassară, 
Dimitrie Sviratiu notară, Atanasie Davidă controlorii, 
Nicolae Jeană, Petru Brasovanu, Savu Todorescu, Paulo 
Ioanoviciu, Alexa Murgu, Petru Boceanu, Georgiu Baicu, 
Dimitrie Maximii, Eufimie Milutină, Ilie Georgiu, Costa 
Carte, Spiridonă Mihaiu. Damele suntă rugate încâtă 
se pote a participa în costumă națională.

—x—
Societatea dameloră militare din Romană, ală cărei 

comitetă e compusă din d-ne)e: Elena Groza președintă, 
Ecaterina Crupenskg, Eeaterina Panu, Felicia Antipa 
membre, Eufrosina Alexi secretară, Maria Paladi cassieră, 
a dală la 24 Ianuarie ună bală, pentru susținerea mu- 
sicei dorobanțiloi ă. care a avută o reușită neașteptată de 
bună. Lume alesă, cele mai bune familii din Romană 
au luată parte la bală, care a fostă fârte animată, du- 
rândă pănă la 6 ore dimineța, când s’a sfârșită cu co- 
tilionulă. Sala clubului militară a fostă decorată ca nici
odată, cu verdeță și cu insemnele inihtariloră din garni- 
sonă. Deși se dispusese, ca damele să apară în toalete 
simple, cu fote astea toaletele au fostă elegante. La 14 
Februarie se va da incă ună bală totă in același scopă. 
Ofrande mârinimose se primești) cu multă mulțămire. 

Caruevaiulu în București.
Din Bucurescl ni se scrie, că carnevalulă este animat, 

balurile suntă dese și bine cercetate, cu Iotă greutatea 
timpuriloră, ce se resemte destulă de tare și în capi
tala română. Forte frumosă a fostă balulă funcționari- 
loră și asemenea promite ună deplină succesă balulă co- 
mercianțiloră, ce se va arangia in 6 Fehr. v. Intre ba
lurile cele mai strălucite ale capitalei este a se clasa 
fără îndoială balulă „Furnicei,“ care s’a dată de rendulă 
acesta mai de timpuriu în 24 lanuariu st. v. Cetitoriloră 
„Gazetei» le este cunoscută, că incă în anulă 1882 s’a 
formală in București o Associațiune a Dâmneloră române 
pentru incuragiarea industriei casnice sub augus'ulă pa- 
tronagiu ală M. S. Reginei Elisaveta. Acesta associațiune 
grația soiiciludinei înaltei sale patronese și a zeiâseloru 
dâmne din comitem a făcută mari progrese în celă mai 
scurtă timpă. Ea întreține ună bazară, unde se vendă 
productele muticei casnice a femeiloră române cu bună 
folosă. Unulă din isvorele de venită ală acestei folosi- 
tore Asociațiuni este și balulă ce’lă arangeză dOmnele 
din comitetă in fiecare ană. La acesta bală mai tote 
Damele se presintă in gingașulă costumă națională, ceea 
ce dă seratei întregi ună caracteră deosebită românescă. 
Balulă „Furnicei» s’a dată de astădată în sala cea marea 
Bâiloră Eforiei, care prin mărimea și frumseța ei p6te 
concura cu șalele cele mai de frunte din capitalele eu
ropene. 0 privelisce în adevără încântătâre oferea ochi-

FOIIJSTONU-

Doine poporale.
(de lângă cetatea de petră, culese de Eleonora 

T. Mihalea și Sofia Colceriu.)

Rosmărină verde crengosu.
M’ai făcută maică frumosă.
Neamțului de bună folosă;
Când țl-am fostă maică mai dragă, 
Neamțulă m’a jurată sub stegă, 
Sub stegu ’mpăratului
In perderea capului.
Când ml-a fostă maică mai bine,
Carte-au trimesă după mine;
Der ș’așa nu m’au lăsată
Fănă nu m’au scosă din sală
Alții-au plânsă,
Alții-au Tisă,
Alții-au cjisa că umblu beată
Alții-au <}ip0 câ’să supărată.
Că cătană m’au luată
Da cum focă să umblu beată;
Da mi-să fârte supărată.
Că greu Neamțulă m’a jurată
Pe verde și pe uscată;
Jurământulă l’ași lăsa
Da mă temă, că m’a usca,
Jurământu-i fărte greu,
Vai, amară sufletulă meu.

De părinți m’au despărțită 
Ca și cerulă de pămentă. 
Când de-aeasă am plecată 
piua bună am luată: 
Dela frații mei cei dragi, 
Dela fronda cea de fagi, 
Dela firulă celu de erbă 
Dela maica mea cea dragă, 
Dela grădina cu bratji 
Dela ai mei iubiți frați; 
Dela grădina cu flori, 
Dela dulcile surori, 
Dela firă de busiiocă 
Dela feciorii din jocă, 
Dela firu de tămăițe 
Dela fete f'eeiorițe, 
Dela stele, dela lună 
Dela neamuri dimpreună.
Eu când am eșită din sală. 
Ochii mei au lăcrimată 
Si din gur’am cuvântată: 
Rămâi ală meu iubită sată 
N’am nădejde de ’nturnată, 
Nici in tine de umblată. 
Rămâi tu iubită țeră, 
De-ași trăi să te calcă eră, 
Sciu eu bine c’oiu veni 
Dăcă trei ani oiu plini.
Der trei ani ii vreme lungă 
Cine pote s’o ajungă.
Și pe atuncia de-oiu veni

Forte tare oiu bătrâni, 
La nime n’oi trebui.

— Eră mândr’așa tjicea: 
Nu te tare supăra,
Că ori când vei inturna, 
De ai fi negru ca tina, 
Dragă mi-i fi ca inima.

— Mândrulică mândra mea! 
Adă mâna și me iertă 
Și-mi pofiesee bine-odală. 
Că mergă mândră dela tine 
Si mă ducă în țări streine. 
Rămei mâudră sănătosă,
Ca și fldrea cea frumdsă; 
Când o suflă ventu’n față 
Umple’n casă de frumseață. 
Și mergă și eu sănătosă 
Ca șl-ună rosmălină frumosă; 
Când ilă suflă nentu’n josă 
Umple’n casă de mirosă.

«
* *

Câtă mă uită cu ochii mei 
Nu mai vădă omeni de-ai mei 
Câtă mă uită cu-a mei oehiuți 
Nu vădă 6menl cunoscuțl; 
Numai totă păduri și spini 
Fețe de omeni străini, 
Numai frunza și ierba, 
Ce este’n totă lumea.

Ș’așa ’mi vine câte-ună plânsă 
Că prin ce țer’am ajunsă, 
Jălui-m’așl jălui.
De toți munții s ar clăti, 
Văile s’ar turbura, 
Petrile s’ar despica.
Așa-mi vine câte-odată,
Să mă suiu pe munți cu petră, 
Să ’nvertescă ochii totă r6tă 
Să mă uită in lumea totă : 
Câtă e de susă la răsărită, 
Câtă e de josă la sfințită. 
Nu sciu unde am venită 
Der mă rogă lui Dumnezeu, 
Să-mi arate drumulă meu. 
Vino dragă turturea 
Și mă du în țâra mea.

Cântă cucu’n virfă de nucă 
Vine’roi vremea să mă ducă; 
Și pupăza»pe tulpină, 
Să mai ședă o săptămână. 
Așa-mi cântă de plăcută 
Deși-mi cântă să mă ducă, 
Că porunca cătănâscă, 
E musaiu*)  să se’mplinescă. 
pice cucu dintr’o crângă

*) Dela nemțesculă »muss sein« 
=trebue.
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loră acâstă grandiosă sală, prin care furnicau cele mai 
drăgălașe representante ale sexului frumoși din capitală 
purtândă multicolorul!) și pitoresculă costumă românescă. 
în strălucirea plăcutei lumine electrice. Balulă a fostă cu 
tombolă. In rendulă din fafa sălei erau așezate, de-o 
parte și de alta, câte două tombole, dinaintea frumosei 
colecțiunl de obiecte, destinate a li căștigate de cei no
rocoși. La tombole se aflau domne și dommșore din elita 
societății, cari eu surisulu lori) gr.ițiosă formau ună punctă 
de «tracțiune irezistibilă pentru vizitatori. Aslfelt) in 
scurtă tirnpă s’au vândută numere pentru aprope patru 
mii de lei. Regele și Regina au onorată balulă «Fur- 
mcei' cu presența lori timpă de peste două ore. Regina 
Elisavela purta ună cuslumă națională bogată și frumoși, 
ce-i ședea de iotă bine. Au foști de față mulți mem
bru ai corpului diplomatici Onorurile le-au făcută cu rară 
amabilitate nobila domni Eleni C. Cornescu președinta 
societății „Furnica*  a|utată de gentilele domne și domni- 
șore din comitetă. S’a dansată multă și îndelungată. 
Erau două musiul, nna civilă, alta militară. Când inceta 
una începea cealaltă. Sala acustica le favoriza. Precum 
se asigură balulă „Furnicei« a adusă societății ună ve
nită de nouă mii de iei. Venită destulă de frumoși, deși 
nu așa mare ca in anii trecuți.

*) aruncată.
**j Baia copilului. 
**’> Trandafiră. *) vârstă de flori.

Raportil polițieneștii.
țFine.)

In legătură cu acestea trebue să observămi eu pă
rere de rău, că in interesulă moralei publice mai suntă 
încă multe de dorită ; căci pe lângă 16tă supravegherea 
continuă pe acești terenu trebue se constatămi, că nu- 
mârulă preslituiteloră, cari să subtragă de sub controla 
sanitară - polițienescă, este in proporțiune mare, conehi- 
4endă de’a bălele sexuale, cari să tracteză in spitalulă 
orașului, se urcă la sute, in vreme ce prostituitele pro- 
vătjuțe cu certificate de indulgență înscrise pănă la finea 
anului 1886 să urcă la cifra 32. 0 piedecă deosebită a
activității salutare in aeestă direcțiune zace in fapluli 
regretabili, că in privința prostituțiuuei și in privința 
transgresiunilori cuprinse sub acesta noțiune nu esistă 
normative legale detaiate și că pe lângă acesta afacerile 
de resortulă pioslituțiunei se tracteză în țeră în diferite 
moduri, inse îndată ce statutulu relativă la prostituțiune, 
hotărită .ie reprezentanța orâșenescă și așternută înal
tului ministerulă de interne spre aprobare, va intra in vi- 
gore, și după cuui să presupune să va crea o regulare 
analogă a acestoră afaceri pentru întrega țeră, puteraă 
spera, că în viitori voră li mai bune stări și in aeestă 
privință. — Dâcă în anulă trecută, pe lângă lOte cerce
tările neobosite, nu a succezi) a prinde pe furii, cari au 
spartă în institutul') de pensiune și pe ucigașulă țăranii 
lui Mihaiu Chrestel din Chrisliană, causa zace probabilă 
in deplina lipsă a institutului de agențî secreli. Față de 
ratînamentulă, cu care s’a săvirșită crima întâia, nu este 
de ajunsă nici chiar cela mai mstruală c-orpă poliție- 
nescă, care in cele din urmă sub împrejurările dale pote 
fi acvirată numai și numai la susținerea liniștei și ordi- 
nei publice, der nu la eroarea astoră lela de făptuitori. 
Insă și cu organizarea unui servițiu regulată de agențl 
secreți ^detectivi), mulțămită chibzuinței onor, represen- 
tanțe ceiățenescl, incâ se p6te incepe acuma și astfelă 
și in aeestă direcțiune se pdte spera o îmbunătățire.

Cu iote astea autoritatea polițienescă a descoperită 
și în anulă trecută pe mulțî alțî făcători de rele și i a 
predată judecătoriilor!) regesci competente spre a fi ju
decați.

In anulă 1886 s’au făcută 64 de arătări penale 
pentru crime și delicte, predându-se in același timpă și 
tăptuitorii tribunaleloră penale regesci și comandei de 
stațiune militare c. r. de aici (in aceste arătări nu se 
cuprindă și multele arătări pentru diferite delicte tăcute 
pe cale scurtă judecătoriei cercuale regesci). cari se îm
partă pe singuraticele feliuri de crime și de delicte in 
chipulă urmăloră: 1 ucidere, 2 încercări de ucidere, 1 
jafă, 1 încercare de jafă, 1 laesa majestate, 1 falsificare 

de documente, 4 defraudări, 11 vătămări grele trupeșei, 
39 de țurțuri (spargerile Încă suntă cuprinse in aceste) 
și 3 cașuri de înșelătorii. Cu privire la capitnlulă fur- 
luriloră, anume la furi urile de busunare (pungășii) se 
observă specială in anulă trecută o scădere imbucură- 
tore; căci pe lângă totă numărulă însemnată ală vaga- 
buntjiloră domiciliațî în Brașovă. cari fugi) de lucru, nu
mai 5 plftnsorl s’au adusă in contra acestora; in trei 
cașuri s’au și descoperită făptuitorii. Gasuri de fiirlă, 
cari după mărime i sumelou) și valoriloră furate se potă 
numi însemnate, au fostă 10 arătate poliției și iu cele 
mai multe din ele cercetările au avută resultatu îmbu
curătorii.

Totă așa de însemnată a fostă in anulă trecută 
și afacerea izgonirilor^ (trimitere cu șuba). Pentru căl
carea prescriptelori) de pașaporte, pentru lipsa de pașa- 
porte, pentru lipsa de subzistență și pentru vagabundagiu 
au fostă escortați din Brașovă 547 de bărbați și 126 de 
teniei; afară de aceea au mai fostă espedate de aci, ia 
2 Septembre 1886, 20 de (amilii de Țigani de lae, cari 
vagabunuau pe la Timiștilt) de susă, constătălOre din 
127 de persone. Mulți cerșituri domiciliați in Brașovă și 
vagabundii, cari durere, nu potă fi escortați și ală câ- 
roră numără in anulă trecută, din causa stagnațiunei 
afaceriloră, s’a sporită in modă însâmnată, suntă ce e 
dreplă o mare plagă pentru poporațiune și autor.tatea 
polițienescă. Aeestă râu socială insă pote fi delăturată 
numai și numai prin întemeierea unei case de lucru, ceea 
ce față cu crescerea cea slabă a fondului nostru pentru 
casa de lucru va mai rămâne încă multă timpă o do
rință piă țpium desidermm).

Activitatea căpităna'uliii orâșenescă a fostă ocupată 
in anulă trecută io măsură iotă așa de mare, ca în 
afaceri penale, și pe terenulă administrațiunei publice. 
La despărțâmentulă administrativă de care se țină afa
cerile servitorimei, evidența concediațiloră militari, a re- 
serviștiloră și a honvecjiloră, tăte Gestiunile ținâtăre de 
domiciliu, eruările relative la moralitatea și la condi- 
țiunile de avere ale poporațiunei de aici, rapOrtele și co
respondențele terguriloră, evidența catastrului viteloră, 
conducerea spitalului orâșenescă și a casei de sănătate 
(Siechenhaus, pet uță) și iută multe alte afaceri avisate 
acestui oficiu, s’au resolvată aprope 900 de piese de 
acte. — Taxe pentru licență de musică au intrată in 
suma de 730 II. și pentru licența de a ține deschise lo 
caturile de cârciume pesle ora fixată de poliția 830 fi, 
cari sume s’au estradato fondului orâșenescă pentru 
serăcime.

Relativă la mișcarea din spitalulă orâșenescă amil 
dată într'ună numeri) trecută unele dak. In casa de 
sănătate, unde in anulă trecută, din causa crescerei să
răciei poporațiunei, a lostă mbuljela așa de mare, in- 
câtă din 32 de petențl numai 12 au putută fi primiți; 
m despărțămentuli) i sichiatricft ală acestui instituia au 
intrată 23 de alienați, dintre cari 12 au fostă transpor
tați in inslilutulă de alienați din Sibiiu tundă constatată 
că suntă peri uloșî pentru poporațiune. ObducțiunI me
dicale polițienes I s’au făcută 8.

Decă, în line, mai amintimă reformele introduse la 
inceputulă anului, precum: înmulțirea organeloră ese 
cutive, crearea de espositurî in suburbii, instituțiunea de 
comisari de cercă, importantă pentru controla servițiului 
siguranței publice, putemă nutri de bună semă speranța 
optimistă, că pe lângă bunăvoința necesară și pe lângă 
zelulă factoriloră participanțl stările siguranței voră de
veni totă mai bune, judecata opiniunii publice despre 
poliția va suna in viitură mai favorabilă, și prin urmare 
și jer fele materiale aduse de comună pentru ameliorarea 
referințelor^ nu vota) fi aduse inzadară.

Convocare. Despărțământul^ 1 ală „Reuniunei în- 
vâțăloriloră rom. gr. or. din Dislrictulă ală X Brașovă< 
’șl va ține adunarea sa generală, Luni în 9/21 Martie 
a, c. (diua de SS. 40 Martiri) in sala hotelului „La 
s6re“ in Satulungă și anumită dela 9—121/.) ore a. m. 
și dela 3—5 ore p. m., la care suntă invitați prin a- 
cesta a participa toți onor, membri ai acestui Despărțâ 
mentă împreună cu alte persone amice șcdlei. Altă in
vitare specială afară de acesta nu se va mai face. Obiec
tele de pertractare în aeestă adunare voră fi:

I. Conformă decisiunei și însărcinării comitetului 
centrală ah) reuniunei prin hârtia sa dtto. Brașovă, 4/16 
Decenivre 1886 Nr. 9, se voră desbate temele; a) «Des
crierea ferului,’ prelegere practică’pentru anii din'urmă 
ai scdlei primare, b) „Cum are învățătorul^ să facă pe 
elevii din anulă 1 de scolă eunoscuțl cu noțiunea: pro- 
posițiune (dicerp\ desfacerea ei în vorbe, silabe și 
sunete ?"

2 Raporluh) comitetului Despărț. despre resulta- 
tuli) concursului eserisă conformă însărcinării J adunării 
generale din anulă trecută pentru elaborarea temei: „Cum 
să liă crescerea, ce părinții au a o da copiiloră loră, 
pentiu ca scdla să-’și potă ajunge mai cu înlesnire inaltulă 
său scopă?’

3 Propuneri de sine stălătdre.
Acei on. membri, cari ar lucra seu ar dori a pre- 

lege vre-una din temele de sub punctulă 1 a) și bj, să 
binevoiască a se anunța la subserisulă presidiu celă 
multă pană la 1 Martie st. v. a. e

Satulungă, 30 lanuariu 1887.
J. Dorea, președinte. 1. Dariu, secretară.

Convocare. Adunarea generală ordinariă a însoți
tei de credită și anticipațiune „Hunedira", ficsatâ pe 
<Țua de 31 lanuar,u (12 Februariu) a. c., din lipsa mem
brilor!) reeeruți de statute, râmânendă fără de efectă, 
subsemnata direcțiune invită din nou pre toți membrii 
săi, să binevoeseă a participa la a doua adunare, care 
se va ține la 10 (22) Februariu a. c., înainte de amft)I 
la 9 6re in localulă insoțirei.

Se notifică, că la aeestă adunare să voră lua con
cluse valide și numai cu voturile celoră de față.

Deva, 1 (13) Februariu 1887.
_________ Direcțiunea.

8C0RI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PESTA, 16 Februariu. — Deputății din 
Contisiunea pentru armată au acceptată una
nimii proiectuld prin care ministrulu honve<|i- 
mei cere unu credită de peste 7 milidne fi.

Partida independentă a liotărită să esprime 
desaprobarea sa lui Mocsary pentru vorbirea aces
tuia de eri.*)  In camera deputațiloră Iranyi a 
comunicată liotărîrea independențiloră cu privire la 
Mocsary. (S’a luatu la cunoscință.) E de aș
teptată ca Mocsary se iasă din partida indepen
dentă.

BERLINL, 16 Februarie. -—■ O ordinațiune 
ministerială a proclamații mica stare de asediu 
asupra Stettinului, asupra orașelor învecinate Gra- 
bov și Altdamm, mai departe asupra a patru cer
curi oficiale limitrofe.

DIVERSE.
Necrologă. — Lea Hroch șl-a dată sufletulă în 

mânile Creatorului la 14 Februarie după scurtă suferință, 
in frageda etate de 3x/t ani. Despre acâstă durerosă perdere 
îneunosciințeză jalnici; părinți Anton și Agnes Hroch pe 
tăte rudele, amicii și cunoscuții. Imormentarea s’a fă
cută a:|I, Mercurl in 16 Februarie 1887, in cimiteriulă gr. 
or. din Groaveră.

Fiă’i terina ușoră!

* Nu pri^epemă de ce biroulă de corespondențe nu 
ni-a telegrafată cuprinsulă acestei cuvântări. Nu cumva 
a fostă oprită divulgarea ei? Red.

Editorfi: lacobă DIureșiauu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșiann

Rămasă bună tată și mamă, 
Cântă cucu ’n perl cu flori 
Rămasă bunu frați și surori. 
Der mândra așa îmi țj'ce: 
Tu te duci bădiță duci, 
Tu te duel și eu rămâin, 
Cu cine se mă raângâiu ?
— Mângăiate-i mândră bine, 
Că mai suntă in sată ca mine.
— Botă fi feciori pe câți fragi 
Decă mie nu mi’su dragi;
Fotă fi feciori câte frunde 
Decă nu’să de-a mele buze, 
Botă fi dela frundă ’n susă, 
Decă dumneta te-ai dusă.
Cum te duci tu supărată 
Ca șl-ună rosmarină uscaiă ;
Și eu rămâiu supărată
Ca și fruntja cea brumată.
— Boți fi mândră supărată 
Că țî-am fostă drăguță odată 
Și de-i trăi
Eră ți-oiu fi
Nu te tare jâlcui.

Piuă bună, mândra mea,
Nu sciu când te oiu mai vede 
piuă bună la vecini,
La pretinii cei mai buni;
Vină din viiâ n'oiu mai be 
BretinI buni n’oiu mai avă.

Măierană cu foiă lată, 
Care te-am purtată odată, 
Mâieranu cu floricele 
Voie rea inimei mele, 
piua-noptea ne’ncetată 
Voinicesce fe-am purtată. 
Drăgălașa primăvără, 
La ostași e fdrte-amară, 
Și la jalnicii părinți 
Care au feciori pe-aicl 
Vine vera căldurosă, 
La Iotă omulă drăgăslosă; 
Basările ’n codru cântă 
Cu desfătare adeneă, 
Cântă tote dimpreună 
Brea făcendu’și voie bună. 
Când eătana se pornesee, 
Ia borneu pe spinare 
Și plecă la drumulă mare, 
Drumu-i lungă și flostărită *)  
Câtana merge mâhnită. 
Unde stă și odihnesee 
Elă pipă și dohănesce* **)  
Și la maică-sa gândesce. 
Tu maică când rn’ai născută 
Tare bine (T-a părută. 
C’ai vărjulă că’să feciorașă, 
Mamei fărle drăgălașă.

*) dela nemțesculă Bflaster=pavagiu. 
*♦) fumăză.

Să mă fi țipată *)  în apă
Ș’atuncI m’ai fi uitată;
Dăr tu mamă m’ai scăldată,
Cu apă de Sâmbăta
Se umblu I6tă lumea.
Spune’mi maică cu dreplu, 
Nu-ți iotă mânca sufletu.
Când pe mine m’ai scăldată, 
Cnipa**)  undeo-ai țipată?
La tulpina nucului,
S6 fiu frate drumului.
Da sui maică ’n celu mără dulce 
De vecji Nemțulă cum me duce, 
Sui maică și’n celălaltă
De vedll cum ni’ain depărtată,
Și umblu din țeră ’n țeră 
Ca omulă celă fără stare.

Rujă** ’*)  mândră răsărită, 
Drăguță mi-se mărită,
Rujă răsărită ’n ghă
Bentru ea nu-mi pasă mie.
Când am fostă eu cu densa 
Mî-a fostă dragă ce-i hasna, 
Dăr amu ne-amă despărțită 
Și pe ea o am urită.
— Da să ai noroeă și bine

Că mai suntă fete ca tine, 
Că struțulă *)  meu din holteiiă 
Nu’lă obără-o serăciă, 
Și nici că l’a obori
Bănă eu l’oiu părăsi.
Las’ să’lă portă pănă am când 
Bănă-să tenără nu bătrână, 
Las’ să’lă portă pănă am vreme 
Dee’oiu bătrâni nu’mi trebe. 
Care fecioră nu-i cătană 
Toți în lume îlă înșâlă, 
Der pe care a lostă cătană 
Nime în lume nu’lă ’nșelă.

Frundă verde de săcară 
T6te plugurile ară,
Și de grâu și de săcară, 
Numai ală meu e ’n cămară, 
IWtele pe prismă-afară, 
Tângelile sub părete
Boii ’ncapă la ărbă verde, 
Și jugu ml-e la birău
Ferăle la făgădău
Vai mișelă de-aratulă meu!

*
Floricică de pe rîtă
Nu gândi că te-am urîlă 
Că la tine n’am venită, 
N’am venită c’am fostă urîtă.
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uur nlr la bursa de Vfeua Bursa de Bu< uresel.
lin 15 Februariu «t. n. Ifvb7

Reutâ de aurii 5’,, . . . 95.75
Rentâ de hârtii o’1, . . 86 30
Impnuuutulfl câiloril ferate 

ungare..........................146.—
Amortisarea datoriei c&i-

loril ferate de ostil uug.
(1-iua emisiune) . . . 96 30 

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

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . . 114 —

Bonuri rurale ungare . . 104.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4, —
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișd.................................104.—
Bonuri cu cl. de Jsortare 104. — 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri cruato-slavone . . 10-150
Despăgubire p. Jijma de

vino uug.......................... —.—
Imprumutulfl cu premiu

ung. ......................116.50
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 50 
Renta de bărtiă austriacă 77 75 
Renta de arg. austr. . . 79 90
Renta de aurO austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 131.—
Ac(iunile băncel austro-

ungare..........................  848 —
Act. băncel de credită uug. 276 50
Act. băncel decredită austr.276.10 
Argiutuld —. — Galbinl

împărătesei ................... 6.04
Napoleon-d'orl .... 1014
Mărci 100 împ. germ. . . 62 81 
Londra 10 Livrea sterlinge 128.19

Cota ofii ială dela 1 Februarie si. v. 1887.
f'.uinp vend

Renta română 5%) 91 — 92—
Renta rom. amori. 5U 0 92*/ a 93‘/a

« convert. (6%) 85>/a 86>/a
Impr. oraș. Buc. ^20 fr.) 35— 36—•
Credit tone, rural (7°/0) 100— lOP/s

n >> tp°/o) 85— 86 —
• • urban v7°/0) 98— 99—

. '«“/ol • 91— 92—
81— 82—

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

< « > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 18.25 18.50
Bancnote austriace contra aură. . 2 02 2.02

Cursulu pieței Brașovu
•liu 16 Februariu st. n. 1887.

Bancnote romanesc. . . . . Cump. 8.45 Vend, 8.47

Argint românesc . . . . . . • 8.42 8.44

Napoleon-d’orl................. ... 1001 10.14
Lire turceseî..................... . . • 11.40 • 11.44
Imperiali.......................... . . • 10.40 10.44
Galbeni.............................. . . » 6 01 » 6.03
Scrisurile tone. «Albina. . . « 101.— - 102.- -

Ruble Rusesc!................. . . . 116.— « 117.—
Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

Nr. 9/1887,

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla română gr. cat. 

din Năsăudu, devenitu vacantu prin pensionarea învățătorului de păna 
acum, să escrie concursu pănă la 15 Martin a. c. st. n.

Cu acestă postii este împreunată, pre lângă cortelu naturală în- 
tr’o odae la sc61ă, unu salarii anuală de trei sute (300; dorini v. a., 
care să va răspunde la cassa fondului școlară în rate lunare decursive.

Cei ce ar voi să ocupe acestă postă, vortt avă a-și trimite su- 
plicele loră, în terminulu amintită, la subscrisulă senatu școlarii, pro- 
bândă prin testimonii în regulă: cualificațiunea loră pedagogica, servi- 
ciulă de pănă acum și purtarea morală. Dintre concurență voră fi pre
feriți cei ce voră dovedi, că suntă cântăreți cu cunoseință de note.

Dela senatulă școlei române gr. cat. din Năsăudu.
Năsăudă, în G Fauru 1887.

Președintele: Notarulă:
Gregoriu Moisilu. Macetlonu Grigorița,

parodia și vie. for. 2—3

Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătură în Clasa I-mă la scdla 

confesională gr. cat. din Borgotiha în Vicariatul» Rodnei, devenindă 
vacantă, prin acăsta să escrie concursă pănă în 26 Fauru a. c. st. n. 
pe lângă următorele emolumerite: salară anuală 200 fi. v. a. din fon- 
dulii scolastică, locuință liberă în edificiulă șcblei și lemne de focă.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-șl trimite recursele sale, 
cu testimoniulu de cvalificațiune în limba maghiară, îndreptate cătră 
senatulă scolastică locală din Borgotiha.

Din ședința senatului scolastică gr. cat. ținută la 7 Ianuarie 1887. 
loanu Boariu, Moisa Popp,

notariu. președintele senat, șeol. 1—2

Avisu, d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

bine roiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită c|iarulii nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itii și să arate și postaultimă. ADMINISTK. „GAZ. IRANb*

Mersul lî trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predenlti-.BtithipeM» și pe linia Aradii-Biniapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

tt>redeal ii- Budapesta—IPredeialft

București

Prodealu (
(

Timișîi

llrașnvfi
Feldiăra
Apatia 
Agostoufalva 
Homorodu
Hațfaleu

(
(

Trenă 
de 

persane

Tren Trenu Tren» 
accelerat om ni bus omnibna

Trenă 
de 

peradne

Si fțhiștira 

Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copsa miră 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelil 
Teiușf. 
Aiudo 
Vințulrt de 
Uiora 
Cicerdea 
fihirisfi 
Apahida

susti

i'lușiu

Nedeșdu 
fJbirb6u 
ARbirșn 
stau» 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucii 
Bratca 
R4v 
Mez6-Telegd 
Fugyi-Văsărhcly 
Vărad-Velințe

Orailia-mare

P. Lailâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena (I
Nota:

( 
(

(
(

.1 - 
r>.l;>'

7.06

i. i / 
8 24
8 51

9 .14 
9.1.1

Orele de nâpte suntâ

i O.i — 8 52
1 2 • 9.19
11 2b _ 9 31
■2 0 .0 li
12.2 — IU 57
12 44 — ll.ltt

11.31— 11 52
1.34 — 12 31

I2.ii
2.0b 
.: :w

— 1.22
2 .8

3 Oi — 2 48
— 2 56

3.1 i — 3 64
3 > — 1 bl

.10 — 5 28
5.3t — 5 56

6 03 —
— 6.21 —
— —
— —
— — — 1
— 7.14 --

-
7.43 “““

— — — 1
— 8.22
— 8.48 —
— — —
— — —
— 9.13 —
— 9.18 10.55
_ 10.38 23
— 12.20 3 24
— 2.15 10.05
— 1 — 2.15
- 1 8.00 6.C:

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibUB

4. Ir
5 U2

Trenă 
de pers.

7.30
1.14

Viena
Sudapesta
Szobiok

1 11.10 —
3.10

| 7 38
7.46 

i 1 ob
2.—
3.58

1.45 p. Lailăny 2 02 5.2« 5 40
Oradea niaie 4. 2 6.58 9.14

2.32 Vltrad-Velenczc 9.24
Fugyi-VAsărhely 1 9 41
IWfîzd-Teiegd 7.33 ;o 19
Rev 8.04 11.38
bratca 12.18
Bucia — 12.5
Ciucia 8.58 1.57
Huiediu 9.28 3.11
Siana — 3.40
Aghiriș 4.15
Gliirl>6u — — 4.36
Nedeșdu — 4.58

( _ 10.28 5.26
— ClUKlU
_ l l.< o
_ Apaliida 1 19 — —

Oliiriș 2 3o —
— Cacerdea 1 Ol — —

1 oii —
Uidra 1 13 — —

- -■ Vințuiu de susă I 1’0 — —
AiudO 1 41 — —

2.C0 — —
8.00 CrăciuuelO 2 35 — —
8 t; 2 48 — —
9.0 Micăsasa 3 20 — —
9.32 •'ep^a mit 3 36 — —

10.11 MediașG i.i 0 — —
10.5 .iisabetopru 4 3 — -
12 16 Olgișdrt :> 12| — —
12.60 Hașfaleu n.37 — — 1

1.21 Homorou 7.3' — —
2.02 Agostonfaiv». 7.43 — —
3.061 Apatia 8.11 —■
3.3* Feldiora 8.41 —
3.54 9.21 _ — 1
4.05 Brașova — .— 1.55
4.50 Timișd — — 2.53
7 2 ( _ —

Predealn — 3.28
— Bucuresc’ 9.35

cele dintre Hnlfle grâse.

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesci

’î1 ti s’<»«If»“Bit«țisj>eNiis BudapeNia- ^radO-Teiiișd.

'Trenă 
omul bus

Trenă 
omuibvH

Tre .O
1 OUIV<bU9

Trenă de 
pernone

Trenă de 
peradne

Trenu 
de percon*

'Trenă 
omnibn

'h’eiiișU 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10
_ 1

Alba-lulia 11 «3y — 3.14 Budapesta I 8.20 9.05 —
Vințulă de josU 12.30 — 4.23 11.20 12.41 _ 1
Șibotă 12.52 — 4.50 “zoliwk ' 4.10 5.45 li
Orăștia 1 01 —- 5.18 Aridă 4.30 I 6— 704
Siiâeria Ihski) 2.03 — 5.47 Glogovațtl 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3 23 — 7.02 l’aulișă 5.19 | 6.51 8 17
1 iia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 | 7.10 8 36
Gurasada 4C8 — 7.40 Conopil 6< 9 7.37 _
Zam 4 25 8.11 Bărzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 3) 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.bti — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
ConopO 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 —■ 10 27 ' Ilia 8 55 9. 8 _
Paulișfl 7.28 — 10.42 Branicica 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovațft 7.F9 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnak ' 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( _ — 5 12 Vințulă de josă 12 18 12.29 - .
, Budapesta _  • - a 20 Alba-lulia 12 36 12.46 _
1 Viena — 6.05 Telușft . 1 29 1.41 —

Aradft-Tim£ș4ra Simeria (Piski) Petroțenl

Trenă . Tronfl de
1

Trenă i Trenu de Trenă
onmibnfi ] persdne mixt

1
peruone omnlbua mixt

Aradtl 5.48 6 05 Simeria 11.25 2 42
Aradulă nou o 19 — 6 33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nănae'.h-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 1 Pui 1.37 — 5.11
Orozifalva 7 47 — 7.55 | Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — 1 Banița 3 05 — A 41
Timi^dra 9.02 — 9 08 | Petroșeni 3.37 ■ — 7.12

l iniișâr a- Arad A Petroșeul—Niineria (Piski)

Trenti de Trenă de Trenă TrenO Trenă Trenă
peradne peredne omnlbnn de pers. omnibua mixt

Tiniiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07
1

6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczif'alva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
AradulO nou 9.11 8 01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8 17 Mimerta 1.53 — 10.31


