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BrașovU, 5 Februariu. 1887.
S a împlinită anulîî, de când Ludovicii Mo- 

csarv a adresatu în camera din Peșta connațio- 
naliloru săi maghiari înțeleptului și prevăijătorulu 
apelă, ca să dovedescâ prm fapte, că nu suutu 
dușmani ai desvoltării naționalitățiloru din sta
tuia ungară și să respecteze dreptele loră pos
tulate.

In intervalulă acesta Mocsary a mai publi
cată două broșuri, condamuândă cu argumente 
tari și nerăsturnabile politica nechibsuită și pe- 
riculdsă a maghiarisârii.

Distinsulă patriotă unguru n’a întempinatu 
însă nici în parlamentă nici din partea pressei 
maghiare, decâtă desaprobări și protestări și as
tăzi redicându șl din nou glasulu în apărarea prin
cipiului de dreptate, cu ocasiunea desbaterei bud
getului culteloru și instrucțiunei publice, rămase, 
ca și înainte c’unu ană, singură singurelă cu ve
derile lui, uesusținută și nesprijinită de nici unu 
Maghiară, unii corbă albă între deputății unguri.

Deosebirea între atunci și acum este numai, 
că soții săi. corbii cei negri din cameră, nu s’au 
mai mulțămitu ai arăta nemulțumii ea prin cârâi
turile loră, ci mâniându-se pe jelu, că nu mai 
tace, au începută a’lă ciupi toți din tote părțile, 
ca să-i amărască vieța și să-lă isgonescă din mij- 
loculă loră.

Nu glumimă. Lucrulă s’a petrecută în a- 
devără așa și bine este să scie și cetitorii noștri 
ce s’a petrecută.

In revista sa parlamentară dela 3 (15) Fe
bruariu a. c. „Egyetertăs," organulă de frunte 
ală stângei estreme, comunică c’ună caracteristică 
laconismă următorele:

„La finitulu ședinței Ludovică Mocsary a 
vorbită din cunoscutulu său punctă de vedere 
despre cestiunea naționalitățiloră, condamuândă 
între protestele camerei, nisuințele de maghia- 
risare."

Și ce a (lisfi Mocsary de a provocată atâta 
tul burare și nemulțumire în dietă ?

A adusă întâii! mai multe esemple spre a 
ilustra „iubirea de dreptate și de legalitate41 a 
guvernului.

Din gimnasiuhî superior» slovacă în Leciu 
(Leutschau) au fostă eliminați optă școlari sub 
pretecstulu că au agitată în contra statului. A- 
ceștia erau totă băieți tineri de 14, 15, 16 ani, 
numai umilii singură dintre ei număra 17 ani. 
Care a fo3tă greșela loră? — S’au întrunită la 
ună colegă și au cetită diare slovace și au cău
tată cântece slovace.

Nn se unesce cu dreptatea, 4lce Mocsary, 
ca pentru acestă lucru memorațiloră tineri să 
li se strice cariera și se fiă stigmatisați pentru 
totă vieța; nu se potrivesce pentru o crescere 
morală bună ca să se dea premii scolariloră, cari 
j6că rolul» denunțianțiloru; nu pdte fi politică 
bună de a cresce diu cei 8 școlari nisce duș
mani înverșunați ai Maghiariloră.

Altă esemplu. Comitatulă Ternavei-mici a 
votată 10,000 florini pentru kulturegyletulu din 
Clușiu și a hotărîtă ca acestă sumă să se aco
pere parte din averea comitatului, parte prin- 
tr’ună aruncă de dare impusă poporațiunei. Mi 
nistrul» de interne a aprobată acestă decisiune, 
respingândă recursulă înaintată contra ei.

Mocsary susține, că acăstă decisiune nu se 
pdte uni cu legea pentru că adevăratul^ scopă 
ală kulturegyletului din vorbă e lățirea maghia- 
risărei și scopulă acesta nu e prevăzută în lege, 
care vorbesce numai de „scopuri culturale11 în 
genere. Cultura nu se pdte identifica cu maghia- 
risarea. „A maghiarisa cu bani rornânescl pe 
Români, acesta nu este după mine o procedere 
drdptă și ddmnă de Maghiari".

pice mai departe că direcțiunea kulturegy- 
leturiloră e agresivă și, deși scopulă loră de a 

maghiarisa în massă este o utopiă, elă trăddză 
că au voința, der le lipsesce putința de a-o face.

Statulu n’ar trebui să concedii ca organele 
lui să se amestece în astfelă de lucruri.

încă unii casă. Comitatulă Zolyom a ho
tărîtă a maghiarisa numele slovace ale satelorii 
de acolo. Cu ce scopă ? Prin acdsta nu vorii 
preface nici măcară ună singură slovacă în 
Ungură. Ddr acele table cu inscripții unguresci 
voră juca rolulă pălăriei lui Gessler. Trecendă 
pe dinaintea loră Slovaculă, va înjura una a- 
supra Maghiariloră și va fi gata a deveni pradă 
în mânile agit.atjriloră.

S’a luată acea măsură fără să fiă întrebate 
comunele, după cum pretinde legea. De aceea 
Mocsary a vădiitu cu părere de rău, că guver- 
nulu a aprobată procederea ilegală a comi
tatului.

Procederea guvernului dă locă presumțiu- 
nei, că spre lățirea maghiarisărei tdte suntă ier
tate și că scopulă sânțesce mijlocele.

Guvernul» vede o mare putere în curen- 
tulă șovinistă, de aceea nu cuteză a păși con
tra lui. Crede că susținendu’lă își va mai sus
ține și popularitatea și că pentru politica urmată 
față cu naționalitățile națiunea îi va ierta defi- 
cit.ulu și datoriile ce le face.

E tristă când i se spune în față guvernului, 
că legile nu se respectăză și că lui nu-i pasă, 
de acesta. A spusă Dirnitrievici că în cercul» său 
electorală autoritățile publice respingă ori-ce 
hârtia, care nu e scrisă unguresce. A spus’o 
anțerții și SabovlievicI, pe care Tați lăudată pen
tru discursulu seu leală, că cestiunea naționali
tățiloră e numai pe hârtia.

Mocsary vede cu îngrijire politica ce-o ur- 
măresce față cu naționalitățile guvernulă și în 
generală statulă maghiară și societatea maghiară.

Cu atâtă mai îngrijită este, cu câtă se re- 
dică nuori grei pe firmamentulă patriei. In acestă 
clipită nu crede, că nu se va gândi fie-care, că 
totuși ar fi bine, dâcă amu sta pe picioră mai 
bună cu naționalitățile.

Mocsary crede că naționalitățile din statulă 
ungară se potă mulțămi și că suntă gata a se 
împăca. Mai alesă cu Românii și Serbii Un
gurii țrebue să se împace pentru că Ungaria 
trebue să încheiă alianță și eu România și Serbia, 
de care are lipsă în lupta ei cu slavismulă. Der 
nu crede, că se va pută dobândi o alianță du
rabilă, decă în intru Ungaria nu va inaugura o 
politică de naționalitate, care să mulțămescă as- 
pirațiunile îndreptățite ale Româniloră și ale Ser- 
biloră.

Cestiunea naționalitățiloră ar trebui să in
tereseze dieta ungară și măcară odată pe ană 
ar pută să-și aducă aminte de ea.

Ar echivala — finesce Mocsary •— prețulă 
unei armate, decă ne-ar succede a inaugura o 
politică bună față cu naționalitățile.

Asesta este cuprinsul» discursului celui mai 
nou a lui Mocsary.

Partida stângei estreme, care în manifestulă 
ei electorală n’a aflată de cuviință nici măcară a 
aminti esistența naționalitățiloră nemaghiare în 
țără, a ținută imediată sfată mare, care a con
damnată vederile esprimate de Mocsary pronun- 
țându-se că snnt.ă diametrală opuse programei și 
nisuințeloră partidei.

Pronunciamentulă stângei s’a comunicată 
în scrisă deputatului Mocsary și verbală came
rei, pentru ca să fiă constatată cu acte istorice, 
că ună singură Ungură s’a aflată, care să ple
deze pentru dreptate în aceste critice timpuri și 
și vocea acestuia a fostă înăbușită.

De astăzi Mocsary este străină în mijloculă 
conaționaliloră săi din dietă. Nimeni nu-i va 
întinde mâna, toți îlu voră ocoli, dăr p6te avă 
mângâierea, că șl-a asigurată iubirea acelora, cari 

nu suntă representațl adl în dietă și cari facă 
puterea cea mai mare a statulni ungară.

Convenția cu România în dieta ungară.
La discursurile ținute în ședința dela 11 Februariu, 

ministrulQ de agricultură, comerț 0 și industria răspunse 
următărele :

MinistrulQ Szecheny'r. D-lă deputată Adolf Zay a ci
tată adl ună astfelă de faptă și a esprimată o astfelă de 
dorință, la care trebue să răspundă, dedrece vădă în a- 
căsta ram ună sprijină ală acelei acusărl, ce se aduce 
din partea României contra Ungariei; și adecă acusarea 
că România a considerată strictele măsuri veterinare din 
partea guvernului ungurescă ca ună pretextă, sub care, 
cu iotă tractatulă încheiată, urmărimă o politică protec- 
ționislă. D-lă deputată șl-a esprimată mai departe spe
ranța, că ceea ce vomă acorda României, se va acorda 
fără cugete ascunse. In acesta zace bănuiala.

Constată că politica economică a guvernului un- 
gurescă nu s a ascunsă niciodată in dosulă unui pre
textă ci amă cerută ce ni s’a cuvenită și ne-amă ți
nută de tractată in privința celoră ea le-amă asigurată 
României. (Aprobări generale). Ungaria nici n’a avută 
nevoia de pretextă, căci e destulă de regretabilă că mai 
nainte veterinăria română n’a fostă mânuată de totă co
rectă. Am constatată eri, că aiji avemă deja bune scirî 
în acestă privință, că s’au luată multe măsuri liniștitOre 
pentru noi, der mă ’ndoiescă cu hotărire, că ne-amă fo
losită de vr unu pretextă, ci totdeuna amă avută temeiu 
a închide granițele ori a lua altă disposițiune. Deci nu 
permită se se deștepte in cameră acestă bănuială. (Apro
bări generale).

Ce privescă observările d-lui deputată Apponyi re
lative la veterinăriă, acelea suntă forte corecte și aprobă 
procederea ce a urmalo și o va urma și de aci înainte 
guvernulă; căci Ungaria nu se va pute liniști pănă ce 
Germania nu va recumîsce progresulă nostru pe tărămulă 
vet rinăriei. (Aprobări generale). Ungaria nu se pdte li
niști pănă ce nu și-a asigurată libera comunicare în Ger
mania, precum șl-a asigurat’o în Italia și in Elveția. 
(Aprobări generale). Acăsta e unulă din punctele car
dinale ale politicei economice unguresci. Asta trebue să 
o dobendimă, dăcă nu adl, trebue să fiă mâne.

In ședința dela 12 Februariu luândă cuventulă
Alexandru Almasy <jice> C'A în privința tractatului 

de comerță cu România e de părerea contelui Alex. Ka- 
rolyi, ca să nu lăsămă să între fără vamă nici cereale, 
mei vite, câtă timpă productele nostre brute suntă îm
povărate de Prusia cu vămurl.

Gustav Beksics, după ce <Șice că „ală cui e pă- 
mentulă și fabricele, ală aceluia e statulă» (Aprobări în 
drepta), arată că activitatea economică a statului trebue 
să se desfășure cu deosebire acolo, unde acesta e ne
cesară și în privința politică, așa în Ungaria de susă și 
in Ardeală. întărirea politică a acestoră estremitățl ale 
țării aternă mai alesă de desvoltarea industriei acolo. 
(Aprobări în drepta.) Convenția cu România e necesară 
atâtă din temeiuri politice, câtă și economice, dăr nu
mai ună tractată bună trebue să încheiămă, care satis
face deopotrivă intereseloră agriculturei și industriei. 
Chiar dăcă România n’ar fi încâtva tergulă pentru in
dustria Ardealului, ar trebui să-i creămă o piăță în Ro
mânia. Acestei industrii nu trebue să i se închidă tăr- 
gulă. (Aprobări în drepta). Din declararea ministrului 
de comerță oratorulă și a câștigată convingerea, că a- 
cestă tractată va fi favorabilă pentru agricultură și pen
tru industria. AvendQ și o politică financiară bună, 
vomă ave ună „stată ungurescă politică, națională și 
socială."

Emanueiă Andrassy, după ce spune, că esposițiunea 
a făcută streiniloră impresiunea, că Ungaria n’are in
dustria (Contradicerl), adecă în asemănare cu țările ve
cine, trece la convenția cu România, fiice că decă cău- 
lămă simpatia Româniloră și pentru aceea permitemă 
liberulă importă ală cerealeloră, seu simpatia Austria- 
eiloră, atunci nu mai dămă înainte. Nu cu trase eco
nomice, ci cu patriotismulQ ne putemă ajuta. Ministe- 
rulă a importată șine din streinătate, acum vrea să im 
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porte din România Asta însemnezi dezvoltarea indus 
triei ndstre9 Pentru noi bunăstarea e o cesiiune. de 
viâță. Ună poporă, care nu e avuta, n are autoritate.

Aaam Lazar observă, că Beksics s’a esprimatu 
acum despre convenții cu totulă altfelă decâtă în vâra 
trecută în Kezdi-Oșorheiu. Atunci (j'cea, câ răsboiulă 
vamala româna e una adevărata noroci} pentru desvol- 
tarea industriei ardelene. Atunci făcea Beksics promi
siuni estraordinare în privința ridicărei industriei secu
iesc!, der nimicu nu s a făcuta în interesulă ei. Spunea 
că guvernula s’a înțelesă cu una institute} de bani ca 
acesta să cumpere marfă dela industriașii ardeleni pentru 
300,000 (1. .și că guvernula a garantata institutului 
50,000 11. Se vede că a voita Beksics să ducă în ră
tăcire pe alegătorii din Kezdi Oșorheiu ai lui Akos Ugron 
și să-i câștige pentru sine. Totulă a fosta o apucătură 
de corteșă.

Ministrula Szeckenyi, răspundenda dep latului Sza- 
iav, dice că în privința producteloră brute române nu e 
nici o concurență, deorece industria nostră le lucreză. 
așa că productele române importate le esportămă ca ar
ticole de industriă, așa industria moriloră le esporlă 
ca făină.

Raporlorula Moriz Wahrmann doresce încheierea 
tractatului de comerța româna, der doresce cu tdte sta
tele. cu Germania ca și cu România. Dăr trebue să cu- 
ndscă și prețuia tractatului, căci nu vrâ să se ’ncheiă 
în orice casă sub orice împrejurare, cu orice preță. Eu 
cunoscă, dice oratorula, deplina iote acele jertfe cu care 
este împreunată răsboiulă vamală cu România. De aceea 
dorescă convenția, der pe basă cuviinciâsă, rațională, și 
n’așă admite să se subordineze inter isulă economică mo- 
tiveloră și intereseloră politice. Inleresulă politică e tre- 
cătoră, cela economică e permanentă. Greșela ce o co
mitentă în privința politică se pote ’ndrepta în tiăcare 
<ji, cea comisă in privința economică inse, nu se pâte 
’ndrepta nici raăeară intr'unO lungă șiră de ani. De a- 
ceea recomandă să fimă cu pază tocmai față cu ună 
stată, care și la interpretarea singuraticelor^ puncte ale 
ultimului tractată a dovedită, că aceslă pază e motivată 
acolo în cea mai mare măsură.

Cu acestea s’a încheiată și desbaterea generală a 
bugetului ministerului de agricultură, comerță și industria

Manifestulă electorala alu iudependeiițiioru.
„Egyet6rt6s“ dela 13 Februariu publică ma- 

nifestulu electorală alu partidei celoru dela 48 
și a independențiloră," compusă de Alexiu Gydrg 
și primită în conferența partidei dela 12 Febr. n. 
Cuprinsulă acestui lungă apelă este pe scurtă 
următorul!) :

Față cu faptulă, că acum alegătorii îșl voră da 
volulă pentru mandate cu durata de cinci ani, ei trebue 
să păsescâ la urnă cu cea mai mare precauțiune. Par
tida s’a luptată în contra acestei inovațiunî, după ce 
nici mandalulă cu durata de trei ani n’a putută feri țera 
de nimicitorele efecte ale lucrărei majorității. Partida stă 
și acum ca și mai înainte pe basa deplinei independențe 
a statului ungară, pentru ea acesta să fiă în posițiune a 
decide asupra intereseloră sale de vieții fără nici o în- 
rîurire străină.

„Oposițiunea moderată s a luptată ce-i dreptă cu 
bărbăția împreună cu stânga eslremă în contra regimu

lui domnitori}, der după ce primesce și densa starea 
actuală de dreptă publică, ce aduce Ungariei numai pa
gubă țade ă dualismulă), alegătorii să se ferâs ă dea da 
voturile lorii membriloră partidei moderate.

Ar li insă tină lucru de Iotă fatală decă partida 
guvernului, e se poreclesce liberală, ar rămâne la pu 
tere. Ea singură a causată trista situațiune actuală 
a țării.

Manifestulă descrie apoi cu vii eciori urmările rele 
ale dualismului și combate instituțiunile comune Cileză 
apoi tină .șiră de măsuri ale guvernului, prin cari s’a 
restrinsă libertatea politică și cetățenescă a Ungariei.

Delegațiunea a încărcată in spinarea națiunci Iotă 
mai multe sarcini și cu lâte că s'au făcută mereu la da
torii, Ungaria se află într’o crisă financiară amenință- 
tore. Orizontulă esternă se întunecă! Vină ce va veni, 
ne încredemu în puterea de viâță a națiunei. Cu 
multă mai liniștită ar fi însă ței*a în aceste momente, 
decă ar ave armata ei propria Atunci jertfele ce le- 
atnă aduce pentru armată le-ama aduce pentru noi.

Mai departe combate manifestulă cu forte aspre 
espresiuni pe antisemițl.

Stegulă împrejurulă căruia se adună luptătorii pen
tru independență Ungariei este stegulă libertății, alo ega
lității și frățietății. Alegătorii să se ferescă der de can
didați! antisemițl, cari nu îndemnați de acesta convingere 
ci numai spre a combate rassa jidovescă pășescO îna
intea lord, avendă în gură devisa independenței.

Partida independențilorO. încheia manifestulă, des
fășură earăși stăgulă dela 1848 și apelăză la poporă să 
se grupeze in jurulă lui și să alăgă aderenți ai progra
mei stângei estrerne.

SOIRILE DILEL
HHnistridii honvedimei a ordonată ea, deorece toți 

obligații la serviciulă militară, cari nu se potă înrendui 
în armată (marină), respective în reserva înlregitore seu 
in honvedime, au să se clasifice la serviciulă gioteloră 
după aptitudinea loru, toți obligații la serviciulă militară 
se se prezinte in persdnă înaintea comisiunei de asentare. 
Ștergerea din listele de asentare se pole ordona și în ca 
sulă când celu obligată la serviciulă militară nu e aptă 
nici pentru serviciulă de glote fără arme. In casulu a- 
cesta decide representantulă honveijiloră.

—x—
Priviloră la soirea despre cutrierarea Țerei Barsei 

de cătră prințulit de coronă rusii — scire eșită din po
poră — se serie din Ghirr.bavă cătră „Kronst. Ztg.* de 
Luni: ,Acum vr’o dece dile veniră doi Ruși din ținutul 
Moscvei. cum diceau ei, la judele și-lă rugară să le dea 
sălașă peste nopte. Judele, după ce le-a cercetată pa.șa- 
pârteie. ii îndrepta la birtulă „Zur Parthie". La între
barea judelui că ce au făcută ei aci, spuseră că au 
vrută să castreze cai, ceea ce apare cam bătătoră la 
ochi, deorece pe fimpulă acesta rareori lasă cineva să'i 
castreze caii. Se vede însă, că la hirtă nu le-a plăcută, 
căci, precum s’a constatat după aceea, au durmit la unu 
Română. Iu dimineța următore s’au informată dela mai 
mulți Omeni, precum și la birtașulă birtului „Zum guten 
Geisi“, decă duc-e vre-ună drumă de cară prin Brand la 
Câmpulung'} în România. Celă mai tînără dintre amân
doi. cam de 20 ani, vorbea binișoră roinânesce și de 
obiceiu făcea pe interpretul^, pe când celă mai bătrână, 

cam de 40 ani, nu vorbea mai nimica. Erau imbrăcațl 
cu cojoce și încinși peste mijloci} eu o curea, de care 
atârnau cuțite mici și alte obiecte necesare la castrată. 
La celă mai bătrână atârna și ună tocă ca de binoglu 
de câmpă. De aci s’au dusă mai departe prin Cârstiană 
RâșnovO. Hrană, unde li s’au cercetată paș.iporlele. Acum 
se vorbesee, că au fostă uuă colonelă rusă și ună sub- 
locotenentu.“

—x—
Ministridii de comunicațiune a dată concesiune pre

liminară proprietarului Kol. Beldi și solgăbirăului I. San- 
dor pentru construirea unei linii ferate, care pornindi} 
dela stațiunea Șermașulă mică a căii vicinale Murășă- 
Ludoșă-Bistrița să atingă comunele Giaca, St. Gotthard, 
’l’aga, Cesară Sântiâna și Fizeșă și să se ’ntinijă până 
la stațiunea Gherla a căii ferate din Valea Someșului.

—x—
Ministrulu honvedimei a încunoseiințată prinlr'o cer- 

culară jurisdicțiunile, că țările corOnei ungare trebue să 
dea pentru anulă curentă 39,552 recruți și 3955 rezer
viști de întregire. Din aceștia Ungaria și Ardealulu dau 
34,753 recruți și 3175 reserviștl de întregire, Croația 
4762 recruți și 467 reserviștl de întregire, Fiume 37 re
cruți și 4 reserviștl de întregire.

—x—
D-na Hermina P. Desseanu, președinta reuniunei 

femeiloră române din Aradă și provincia, ne-a trâmisă o 
întâmpinare la declarațiunaa d-lui Aureliu Suciu, privi- 
tore la balulă numitei reuniuni. Regrelămă. că atâtă 
data întimpinărei, câtă și a ținerei balului, nefiindă lă
murite in privința stilului, vechiu ori nou. și luându-ne 
după stilulă vechiu s’a amânată pănă aji publicarea. 
D-na președintă ne spune în întimpinarea d-sale, că co- 
mitetulu reuniunii a hotărîtă în ședința dela 11 (23) 
Ianuariu, ca balulă să se dea pe timpulă întrunirei si
nodului eparchială, fiindu succesulă lui mai bine asigu
rată. Brin urmare avisulă reuniunii nu era apocrifă nici 
abusă, ci ună acta ală comitetului. Balulă anunțată pe 
17 Februarie a. c de d-lă Aureliu Suciu nu era ală 
reuniunii, care n’a autorizată pe nimenea a-lă da și nici 
a aduna oferte în scopulă reuniunii. Er aecă d. A. Suciu 
a dechiărată că tinerimea arangează balulă din 17 Fe
bruarie pe propriulu său risică, atunci acesta trebuia să 
o arate in invitare, pentru ca nu ofertele publicului, date 
in interesulă culturei femeii române, să se întrebuințeze 
în altă scopu, despre care reuniunea nici cunoscință 
n are. Mai comunică d-na pressidentă, că „intriga* și 
• fracțiunea" apostrofate de d. Suciu nu în reuniune, ci 
în cerculă d-sale se potă afla, unde s’a plănuită balulă 
din 17 Februarie ca antagonistă balului reuniunii le- 
meiioră, decisă a se arangia mai fârdiu.

D-lă Vintilă O. A. Rosetti, directorulă „Românu
lui", se află de erl in Brașovă împreună cu soția d-sale.

—x—
In pădurile comitatului Târnava mare s au sporită 

în modă ingrozitoră porcii sălbatici, cari esă la câmpă 
in cete de câte 20—30. Locuitorii suferă pagube enorme 
căci din causa taxei de venală prâ puțini au pusei, și 
chiar aceștia n.i ndrăsnescă să ’mpusee pe câmpă liberă, 
oprită fimdă acesta printr’o nouă ordinațiune ministerială. 
— Vai de bietulă poporă, fârăle sălbatice îi mai lipseau 
după atâta miseriă și sulerințe!

—x—

EOIEETONU.

Pipferușiu Petrn și Florea-’nfloritulu.
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulă M. Bene din Supu- 

rulu de susS, scrisă de loanu Popu ReleganulO.)

A fostă ce-a fostă, că de n’ar fi fostă nu s’ar po
vesti. A fostă odată o muiere văduvă, îi murise adecă 
bărbatulă și ea rămăsese cu 3 copii, 2 feciori și o fe
tiță. Și nu era săracă văduva, că bărbatu-seu, fiă ier
tată ți mâie pe unde a insărată, fusese ună omu forte 
harnică: avea ea moșiOră bună, avâ boi și plugă de 
pute ara ea de ea. și mai avâ ea câte ceva, scii cum 
au muierile care rămână după omenii harnici. Destulă 
că era pe timpulă aratului, Iotă lumea ara și sămâna, 
deci se pună și feciorii într’o di să mergă la plugă, se 
are ună locă într’o poiană, bunăâră. Flecă deci feciorii 
într’o diminâță la plugă, der nu-șl iau merinde că nu 
aveau coptătură. ci spună mamei lord să le trimită de 
amedi acolo.

— Bine, dragii mamei, dise văduva, der cine să 
vă ducă vouă de amedi, că eu nu potă merge, vedeți 
voi bine că sunt beteagă, er sora vostră nu seie unde 
e loculă nostru din poiană, n’a fostă niciodată, și de 
nu alta sa prăpădi prin cea secretă de pădure, ori a 
nimeri chiar la curțile smeului, apoi atâta o mai vedemă!

— Nu te teme mamă, efică feciorii, nu te teme, 
vomă trage noi o brazdă cu plugulă de cum eșimu din 
sată și pănă la loc-ă, de nu pote greși, numai totu pe 
brăzda să vină.

Se duseră deci feciorii și se apucară de lucru, și 
arară pănă la amâdl, der nici pomană să le vină cineva 
cu-’rie gustare; și slobodiră boii la pășune și după ce 
se săturară er îi înjugară și arară pănă la ojină. Atunci 
nu mai putâu de fome. Se hotăriră deci să mergă a- 
casă. Nu sciau ei ce s’a putută întâmpla: rătăcit’a so- 
ru sa prin pădure? N’a trimes’o mumă s’a? Ori ce pâte 
să fiă de-i lasă o <ji de veră fără mâncare? Cum ajungă 
în curte, întrebă pe mutna loră:

— Ei bine, mamă, der cum de nu ai trimesu pe 
sora nostră cu gustarea, de ne lași să venimă în sată 
de pe la ojină?

Anijindă biata loră mamă vorbele acestea câdu ca 
lovită de trăsnetă, căci ea trimesese pe fată cu gustarea, 
deci scia că altă modru nu pote să fiă decâtă că s’a 
rătăcita prin cea săcrâlă de pădure, cine scie unde? 
După ce-și mai veni în fire, le spuse copiiloru iotă 
plângândă:

— Spusu-v’am să nu mergeți la plugă, decă n’am 
avută ce vă pune merinde? N’am disă că s’a pierde 
biata copilă prin pădure? Etă că s’au împlinită vorbele 
mele: mai bine era de mințiamă! Vai de mine și de 
mine, copila mea, sufletulă meu, nădejdea mea! A dală 
smeulă de ea, nu-i altă modru, ori că au mâncat’o lupii?

Ar.cjindă feciorii plânsulă și văietarea mamei loră 
se puseră pe gânduri: ce ar fi de făcută? Se sfâtuescă, 
se gândescu, dau in dreptă, întrebă’n stânga ...sora nu-i 
ca-n paimă! Deci ijice feciorulă celu mai mare

— Mamă, nu mai plânge, bună e Dumnezeu și eu 
gândescă că trebue să aflu pe soru-mea; plecă, mâne

dimineță, plecă mamă, ba nici nu stau pănă dimineță, 
cum iese luna plecă și fără ea nu me mai ved!; mă 
totrt ducă pănă dau de ea ori viă, ori mdrtă, și țî-o 
aducă acasă, ori că-mi punu capulu.

Audindă biela mamă vorbele aceste hotărite, se 
mâhni și mai tare, presimția oreși-cumva că intr’ună 
ceasă teu plecă feciotulă; deci se încercă a-lă îndupleca 
să rămână acasă ; începu să plângă că doră l’ar pută 
opri, der fote fură inzadară, feciorulu și-a fostă pusă 
caru’n pietri să nu se oprâseă pănă nu va da de so- 
ru-sa. Blecă deci la drumă, er mumă-sa rămâne plân- 
gendă numai cu copilulă celă mai mică acasă. Și plângea 
și se văieta câtă o lua gura. Și cum să nu plângă biata 
muiere; numai eri dimineță, nu mai departe decâtă ieri 
dimineță avea trei copii, acum numai de are ună ; fata 
’i-e perdulă, âr feciorulă celă mai mare a plecată pe o 
cale de unde nu-i modru să se mai intorcă! Nu-i tre
buia bietei muieri mâncare, nu băutură, nu hodină nici 
lucru, ci tolă eșia pănă afară în portă plângândă șl 
frângendu’șl mânile și âr întră în lăuntru în casă sta; să 
moră de urîtă fără copii ei, afară nu afla pe nimeni, cine 
să o mângâie. Câtă era diulica de mare totă plângea; 
de era in casă era totă cu ochii la ferâstră, doră dâră 
iși zăresce ori fata ori feciorulă celă mai njare; dâcă 
eșia afară, în curte, in drumă, întreba pe toți călătorii: 
nu mi-ați vedută fata? nici feciorulă? Dăr nimeni nu-i 
scia spune ceva despre ei, dela plecarea loru. In sată 
se lățise faima, că smeulă a furată pe fata văduvei, că 
feciorulă celă mai mare s’a dusă să o caute șt nu s’a 
mai reînlorsă.



Nr. 27. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Celimă in «Fester Lloyd“ sub titlulă Certuri na
ționale la jocu: >In comuna Luna săsâscă din comita- 
tulă Cojocnei s'a întemplatu deunăcjile unii casă triștii. 
La ună balO arangeată de flăcăii unguri apărură și 
câțiva Valahi cari, inlrândă aceștia in cârtă cu cei din- 
teiu, fură dați pe ușe afară. In Dumineca viitdre se 
dete balulă nobililoru urmași ai lui Traiană. dela care 
flăcăii unguri aveu să fiă înlăturați cu cele mai îngro- 
zitore amenințări. Deorece autoritatea avea cunoseință 
despre acâstă disposițiune răsboinică, fu trimisa la bală 
ună organă oficială, care însă, când in adevără isbucni 
certa cu Ungurii apăruți, la intervenirea sa fit străpunsă 
in inimă de tină flăcău valahă și imediată căcju mortă. 
S’au făcută 9 arestări." — Mai ânteiu, la cuvintele iro
nice, ce are aerulă a le adresa foia jidano-maghiară, nu 
retleetămă nimică, deorece esă dintr’ună condeiu, care 
nu e vrednică să scrie numele lui TraianO. Ală doilea, 
lucrulă se esplică forte ușoră: câțiva Români, vrendă 
să asiste și ei la balulă ungurescă, au fostă dați pe ușe 
afară; la săptămâna Românii au vrută să facă același 
lucru cu acei nobili nrmașl ai lui Atila, cari n’au avută 
nici măcară rușinea d a nu se duce la balulă unoră 
Valahi dați in dispreță afară. Der fiindă că ce e per
misă Ungurului, Valahului nu’i e iertată, autoritatea a 
intervenită pentru turburătorii unguri ai petrecere! ro
mânesc! și de aci regretabila nenorocire. Lăsămă să 
judece lumea cine e vinovatulă și cine împinge pe Ro 
mâni la asemenea acte.

Sc6la de stată din Huedin s’a închisă din causa 
bolei egiptene de ochi (trahoma) ce s’a ivită in modă 
epidemică. Doi medici suntă însărcinați cu tratamentuiă 
bolnaviloră, cari se urcă la 152 din 520 copii obligați a 
cerceta scola Trei adulți au orbită. In Clușiu încă s’a 
ivită acestă bolă. der sporadică

—x—
Episcopul ii Dr. Hyazinth de Ronay va ține între 

13 și 19 Martie o prelegere publică despre tirapulu lui 
Huniade in folosulă Kulturegyletului din Po.junu. — Nici 
tote binecuvântările episcopesci nu voră scăpa Kultur- 
egyleturile de ti iscurî. Banchetnriie, din contră, voră avâ 
deplină succesă.

—x—
Societatea «Crucea Roșiă’ din Pojunu va deschide 

în curendă ună cursă pentru îngrijităre și transportatori 
de răniți. S’au anunțată deja 28 femei și 100 bărbați.

—x—
„Epoea< află că, după ce se va stabili d. Dr. Bă

bești in Bucuresci, guvernulă ii va încredința conducerea 
unui institută baclereologică, cu organisarea căruia se 
ocupă deja consiliulă sanitară superioră.

—x—
In noptea de 11 Februariu n. nisce hoți forte in- 

drăsnețî au intrată în casa directorului politiei din Se- 
beșulu săsescă și au furată dela dogarulă chiriașă lucruri 
de mâncare și instrumente. De aci au trecută la casa 
vecină și au luată din pimniță cartofi, vai dă acră ș. a. 
Be când hoții furau, ună păzitoră de nopte patrula pe 
dinaintea casei directorului poliției, fără să siință ceva.

Rotacismulii la Moți și Istrieni.
(Unu răspunsă diarului ,Ellenzik.-)

„Gazeta Transilvaniei» a reprodusă espunerea Zia
rului «Ellenzek", prin care acestă organă de publicitate

incuviințâză aspra măsură luată in contra intrării cărții 
mele in Ardeală.

Oprirea pare a se întemeia pe motivulă, că eu, prin 
episddele cuprinse in carte așă ațița pe munteni în contra 
Unguriloră.

Râu și fără cale mi se face o asemenea învi
nuire.

Ținta mea a fostă nu ca să-i ațîță, ci ca sâ-i 
apără de hula și ocara la care i-a espusă înaintea lumei 
întregi Kossuth, Veress și alțl emigranțl memoariști dela 
18-18, incâtă chiar în România, hulile și ocările loră erau 
de mulți create.

Etă ce Zice Kossuth in T. II. ală scrieriloră sale 
din esilă:

„Urban csâszâri hatâror-ezredes azon hazugsâggal 
lâzitotta az erdelyi olâhokat, liogy a „kegyes osztrâk 
csâszâr» mâr tiz ev elott eliorblte a jobbâgy robotot, de 
a .gonosz inagyar urak“ eltitkoltâk a „csâszâr" rende- 
letet a nep elott, — s az e hazugsâggal fellâzitott vad 
tomegeket azon igerettel eskefte fel husegre az osztrâk 
csâszâr irânt, hogy ha segitsegere lesznek a magyarok 
ellen, a csâszâr nekik ket evi adomentesseget ad es ineg- 
engedi, hogy mindent megtartsanak a mit a magyaroktoi 
elvehetnek s meg azt is kilâ'âsba helyezte, hogy az 
„urak< foldbirtokait maguk kozt felfogjâk osztliatni.*

„Es ember, kinek sziveben erzelem van, nem is 
kepzelheti: m no predasovâr hyena—duhliei estek neki a 
felboszult csordâk a kegyes csâszâr engedeimenek hasznât 
venni. Meg most is fagyâst erzek ereimben, a mint 
az âltoluk elkovetett irtozatossâgokra visszagondolok. 
Oly lap, mint a minot azok olt betoltoltek, nincs az 
emberiseg tortânelmeben; meg a vadsâg oskori szakâban 
sincs, mâg a scalpirozo veres indiânok veres szâguldo- 
zăsainak tortenelmeben sincs".

„S mikor aztăn ezrenkent lettek a szerencsetlen 
csalâdok a legirtozatosabb kinok kozt lemeszârolva, fal- 
vak, vârosok a csâszâri tisztek szemelâttâra kiolve, ki- 
pusztitva, leegetve s boldogtalan hazâm egy sirmezore 
iett: akkor e duhongo csordâk egyik legtevekenyebb 
vezere: Janku J’elment Becsbe hogy a flatai csâszâr ke- 
zebol jutalmat vegyen. Es kapott erdemkereszlelt es kap a 
a csâszâr ajkairol ez elismeresl : E'agy dolgokat cselekedtel 
Janku! Bizony nagy dolgokat cselekedtel 1

Fiindcă timbei române ii lipsesce ună asemenea 
vocabulară superlativă In a calumnia, pună in vederea 
cetiloriloră insultele lui Kossuth în traducere liberă:

„Colonelulu grănițeriloru Urban -a resculată pe 
Valachî (olâh) mințindu-le că grațiosulă împerată austriac 
incă cu ijece ani mai înainte ar fi desființată iobăgia, 
der blăstemații de domni maghiari au ascunsă dinaintea 
poporului porunca impărătescă.

• Răsculăndu-i prin acestă minciună, au făcută pe 
acele turme barbare să jure credință împăratului austriacă, 
făgăduindu-le că decă ii voră da ajutoră în potriva Un
guriloră, împăratule ii scutesce de dare pe duoi ani de 
Zile, le Iasă pe seuia loră totă ce voră pute jăfui dela 
Unguri, și arătendu-le în perspectivă chiar și aceea că 
moșiile domniloră (boeriloră) le voru pute împărți între ei.

«Omiilă, care rnai are in inima lui simțiminte, nu 
’șl pote închipui până unde mergea selbătecia de hyene 
a acestoră turme răsvrătite, care s’au grăbită a face în
trebuințare de permisiunea grațiosului împeratu. Chiar și 
acum mai simtă, că mă âpucă ună floră de ghiață când 
iml aducă aminte de acele crudimi inspăimentătăre O 
asemenea pagină nu se mai găsesce în istoria omenirei, 
nici chiar în aceea a Indianiloră roșii nu se gâsescu în
registrate asemenea cruzimi ca acele comise de turmele 
sălbatice ale Valachiloră

„Și când cu miile erau măcelărite nenorocitele fa
milii între chinurile cele mai îngrozitore, și când satele, 
orașele erau arse și pustiite și nenorocita mea patriă 
prefăcută îutr’ună jalnică mormentu, atunci unulă dintre 
cei mai activi capi ai acelora oarde sălbatice. „lancula* a

mersă la Viena ca se primescă recompensă chiar din mâ- 
nile tenerului împeratu și a primită crucea de recunoștință 
esprimată chiar de pe buzele împăratului, care i-a disu: 
• Mari lucruri severșit’ai Iancule! Dcu mari lucruri ai 

făcuta !'
Și închipuiți-vă 6menl buni, că t6te aceste insulte 

Kossuth le-a aruncată la adresa împăratului și a Româ- 
loră dela înălțimea tribunei într’ună mare meetingă ți
nută in Glasgow, in Anglia, astfelă că Românii erau în
fățișați înaintea Englesiloră ca cei mai barbari lndianl, 
avendă in fruntea loră pe impăratulă și pe lanculă!

Mai adaugeți, că memoriile lui Kossuth suntă tra
duse mai in tote limbile culte europene și astfelă nea- 
mulă românescă e înegrită in modulă celă mai infamă 
înaintea poporeloră civilisate 1

A tăce in fața acestoră nerușinate calumnii în
semnă a-țl subscrie însuți sentința de mârte.

Eă in cartea mea, care trateză despre munți și 
munteni, ală căroră vitează conducătoră a fostă Ianculă 
n’arn făcută altă ceva, deeâlă numai am restabilită ade- 
văruiă in privința lui.

I’iin urmare, nu eu sunt ațițătoră, ci Kossuth și 
alții de sâma iui suntă aprinzători, din ale căroră ca
lumnii aprinZătoare se învăpăiază șovinismulă maghiară.

Măsura, care a lovită cartea mea, trebuia mai în- 
teiu să lovescă memoriile lui Kossuth, în care curtea îm
părătească e insultată față-fățișă.

Teofilă Frâncu.

Convocare. Domnii acționari ai institutului de cre
dită și de economii „Ardeleana," societate pe acții, se 
invită in virtutea §-lui 18 ală statuteloră societății la 
I. adunare generală ordinariă care se va ține la Orăștie 
în 20 Martie 1887 st. n. după amâdl la 3 ore, în loca- 
lulă institutului (Strada Domniloră Nr. 53.)

Obiectele puse la ordinea dilei suntă: 1) Raportulă 
direcțiunei despre starea întreprinderii preste totă și des
pre îesuitatulă primului ană de gesțiune îndeosebi. 2) 
Raportulă comitetului de supraveghiare. 3) Decidere a- 
supra compturiloră anuale și asupra impărțirei profitului 
curată. 4) Fixarea marceloră de presență pentru anulă 
viitorii. 5) Alegerea comitetului de supraveghiare pe o 
durată de 3 ani. 6) Eventuale propuneri făcute in sen- 
sulă §-lui 28 din statutele societății. 7) Exmiterea a 
doi acționari pentru verificarea procesului verbală ală 
adunărei generale.

Domnii acționari, cari în sensulă §§-loră 20, 21 și 
22 din statutele societății doreseă a participa la adunare 
in personă ori prin plenipotențiați, suntă poftiți a-șl de
pune acțiile sale și eventualele documente de plenipo- 
tență la casa institutului celă multă până la 15 Martie 
st. n. 12 ore antemeridiane.

Orăștie, la 4 Februarie 1887.
Direcțiunea. _________ f

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PESTA, 17 Februarie. — Comisiunea finan
ciară a camerei deputațiloră a acceptată una
nimă proiectulă de credită ală ministrului hon- 
vedimei.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei'1 â 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră : Iacohă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

Așa și era. Feciorulă celă mai mare se duse să-șî 
afle pe soru-sa, Elă s’a totă dusă pănă în pădure, acolo 
a dată de o brezdă prospătă și s’a dusă totă pe ea pănă 
a nimerită la nesce curți, la curțile smeului. Și erau în
tărite eurrțile smeului, ca la smei, totu cu stanl și bolo
vani der elă nu se infrieâ de locă, ci sui treptele celea 
de petră gândindu-șl: Ce-a vrea DumneZeu aceea va fi 
cu mine, der eu intru; de nimerescă la soru-mea, bine 
de nu, chiar smeulă să fiă, totu cu o morte-să datoră, 
dâr neeăutate nu lasă acestea curți.

Așa și făcu. Intră în lăuntru. Adecă acolo pe cine 
află? Pe soru-sa, gătită — Domne — ea o contesă și 
făcendă de mâncare

— Bună Zlua> soră 1
— Să-ți dee DumneZeu bine, Irate, der tu cum a 

ajunsă aci ?
— Eu^ cum mă vedi; der tu cum ai ajunsă!
— Oh. frate dragă, bine Zicea mama să nu mer

geți voi la plugă fără merinde, că etă m’a trămisă la 
voi cu de mâncare și eu am venită tută pe brezdă, gân- 
dindă că dau de voi, când colo nimerii unde me veZL 
Acum ce va fi cu tine, că îndată vine smeulu și pote 
că te omoră de nu ne-a omorî încă pre amendoi? Mai 
bine rămâneai acasă, că de scăpată totă nu me poți, 
âr de te omoră smeulă, biata mamă o să se prăpădescă 
de supărare.

Atunci numai văZură că se deschidă ușile și ună 
buzdugană intră in casă, se inverte de trei ori deasupra 
mesei și se anină într’ună cuiu in părete.

— Ce e acesta, soră? întrebă fratele.
— 0, frate, acesta e semnulă smeului, când vine 

buzduganulă e semnă să pună mâncările pe mesă că 
îndată-i aci. Der ore unde să te sciu ascunde dinaintea 
smeului? £n hai și te bagă colea sub covată.

De abia avâ biata soră atâta timpă, câtă să pună 
covata pe frate-său și smeulă fu aci: „Tu mândruță, 
par’că ’ml mirosă a oină pe aci, cine-i aci ?

Biata fată dă se mință, că mâncările mirOsă, ba 
una, ba alta, der smeulă smeu, nu creZu nimică, ci o 
făcu să-i spună că etă cine a venită și că e sub covată.

— Așa? Zislî smeulă. Atunci de ce se teme de 
mine? Hai cumnate afară să te omenescă dăcă venișl la 
casa mea! Și scăse pe fecior afară și-lă pusela mesă și 
porunci fetei: Mie să-mi pui nouă coste de porcă și 
frate-tău două, mie 9 cupe de vină și frate tău 2, și 
măi cumnate! la noi e datina că; care gală mai iute de 
mâncată să arunce ciolanele (osele' in capulă cărui in- 
târZie; acum hai la mâncare 1

Și se pună la mâncare, pănă mâncă feciorulă o 
leacă de carne de pe o costă, smeulă mâncă tâtă porția 
lui și prinde a arunca ciolanele în capulă ficiorului. Vă- 
Zendo smeulă că feciorulă nu se apără, că se teme și 
tremură, îi dise :

— Hai cumnate afară la largulă să vădă mai bine 
ce cumnată am, der să-mi spuni pe unde vrei să mergi, 
pe hornă (coșă) ca mățe.le ori pe ușă ca cânii?

— Eu mă ducă pe ușă ca omenii, Z>se feciorulă. 
Și ese pe ușă, der smeulă eși pe hornă ca mâțele și se 
repeZi asupra lui și-i tăia capulă. Apoi scăse inima și 
i-o puse într’ună blidă și trupulă îiă îngropa sub 
ună gardă.

VăZendă biata văduva că trece o Zb trecă două și 
trei și nu-i mai nimeresce nici fata nici feciorulă, era 
se se arunce în fântână de supărare der erăși tntăresce 
firea și Zice: Domne fiă voia ta!

Dăr pe feciorulă celă mai mică nu’lă mai prindea 
starea, nu putea de jelea mamei și de dorulă frate-său 
și a soru si. Deci intr’o dimineță Zice: mamă, ce a rân
dul DumneZeu, aceea să fiă cu mine, der eu totă nu am 
pace pănă ce nu dau de soru-mea și de frate-meu. De 
aceea nu te supăra, că eu trebue să mergă pănă 
unde voiu da de ei.

Acum biata mamă er începe a plânge și a se dăoli: 
der nu merge, cui mă lași? Sciu că nici tu nu te vei 
intorce, fie-țl milă de bătrânețele mele și stai bareml tu 
aci. decă de ei nu avui parte.

Der feciorulă era neastâmpărată de dorulă frate-său 
și a soru-si, și deci trebui să plece. Și se duse, și nimeri 
nici mai bine, nici mai rău, decum o nimerise frate-său.

Acum biata văduvă nu mai avea nici ună copilă, 
nici o bueuriă, nici o mângâiere, nici ună ajutoră; ră
măsese singură ca cuculă. Multă vreme o fi totă plânsă 
biata de ea, multe nopți le-o fi petrecută fără somnă și 
Zile fără mâncare, dâr în urma urmeloră îi întări Dum
neZeu inima și începu a’și veni în fire. Să mă sodomescă 
e păcală de mărie, trebue să trăescă și năcăjită cum am 
trăită in bine pănă aveam bărbată și copii, îșl Zise vă
duva, și prinse a mai lucra câte ceva și a mânca să nu 
se omore cu fdmea pănă mai are Zde.

(Va urma).
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«jsuanin 'a bursa de Viena Bufnii <le Bu> ueeNci.
din 15 Februariu -I n. iss?

ReuiA do auri 5°/, . . . 95.75
RodIA de hlrti/l 5"/0 86 30
Impruniutuhl cAilori ferate 

uugare........................ 146.—
Amortisarin datoriei cai- 

loril ferate de oști uug. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

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

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

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

rnișQ............................ 104.—
Bonuri cu cl. de {sortare 104. — 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vini ung........................ —.—
Imprumutuli cu piennu

ung..................................116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinuiui . 119 50 
Renta de hArtiă austriacA 77 75 
Renta de arg. austr . . 79 90
Renta de auri austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 131.--
Acțiunile b Ancei austro-

ungare ........................  848 —
Act. băncel de crediti ung. 276.50
Act. bAncel de crediti austr.276.10 
Argintuli —. — Galbin)

împAritescl ..................6.04
Napoleon-d’orI .... 10.14 
MArcI 100 împ. germ. . . 62 81 
Londra 10 Livres sterliuge 128.19

'.oi., olieiaiă dela 3 Februarie st. v. 1887.

Lleulu romană K5%).
Renta rom. mnort. (5“/0')

» convert. (O0/,) 
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 
Credit fonc. rural (7°/0) .

* „ >> (5°/o)
• • urban <7°/0'i

» (6°/o) •
• (5V ■

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< > > Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra ai

I’ump. vend.

90— 91 —
91— 92—
84% 85%

34— 36—
99— 100—
84— 85 —

97— 98—
90— 91—
80— 81—

500 Lei------  ------

. . 18.25 18.50
iră. . 2.00 2.01

Cursuiu pieței Brașovu
din 16 Februariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.45 Vănd. 8.47

Argint românesc . . . . , , i 8.42 8.44

Napoleon-d’ori................. . . ■ 10 01 10.14

Lire turcesct..................... . • 11.40 » 11.44

imperiali.......................... 10.40 • 10.44

Galbeni.............................. 6 01 » 6.03

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

Ruble Rusesc!................. t • ’ 116.— . 117.—

Discontulă . . . » 7— 10’/, pe ană.

Nr, 9/1887.

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

din Năsăudă, devenita vacanta prin pensionarea învățătorului de pănă 
acum, să eserie concursă pănă la 15 Martin a. c. st. n.

Cu acesta postii este împreunată, pre lângă cortelu naturala în- 
tr’o odae la seblă, unu salară anuala de trei sute (300) dorini v. a., 
care se va răspunde la cassa fondului școlară în rate lunare decursive.

Cei ce ar voi să ocupe acestu posti!, voră ave a șl trimite su- 
plicele lorii, în teruiinulă amintită, la subscrisulu senatiî școlară, pro- 
bândă prin testimonii în regulă: cualificațiunea loră pedagogică, servi- 
ciulu de pănă acum și purtarea morală. Dintre concuit,uțl voră fi pre
feriți cei ce voră dovedi, că suntă cântăreți cu cunoseință de note.

Dela senatulă șcblei române gr. cat. din Năseudu.
Năsăudă, în 6 Faură 1887.

Președintele: Notarulă:
Gregoriu Moisiln, Macedonu Grigorița,

paroehă și vie. for. 3—3

Licitatiune.
Din partea subscrisului comitetă se face cunoscută: că în co

muna bisericăscă gr. cat. Bucium-Șesa (Comitatulă Albei in- 
feridre) la 15 di a lui Mar tiu 1887 st. n. la. 10 6re dintinăța se va 
țină licitațiune minuendă pentru edificarea aloră două sale de în- 
vățămentă, a căroră plană și preliminariu se află aici în loco.

Domnii întreprindători suntă poftiți cu acelu adausă: 'ca fie-care 
licitantă se depună vadiu de 10% din prețulă de esclamare statorită cu 
4,160 floreni v. a.

Bu ci u m ă - Șăsa, 9 Februariu 1887.

Co mitetu lu parochialu 
gr. cat. din locu.

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

bine/oiască. a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate șt postaultimă. ADMINISTJi. „GAZ. 'JJIAN^

Mers ulii trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-BuciapeMta și pe linia ’JTeiușft*-A-rtusili-jBiidapeMa a calei ferate orientale de statti reg. ung.

I® rodeai iî-liitda pe.Nita

Trend Tren Trenu Trend 
accelerat omnlbim omnibus 

persone

Bludapesia St® redea Iii

BucurescI

Predealu

Tiiniști

Brasovâ
’ ( 

Feldicra 
Apaua 
Agostonfalva 
Homoroilil 
Hașfaleu

Sighișara 
Elisabetopole 
Mediaș 0 
Copea miră 
MicAsasa 
Blașiu 
Crăciimelfi 
TeitișP.
Aiudu
VințulCi de susfl 
Uiâra
Carenlea 
flbirisfi 
Apahida 

CI u și n

Nedeșdu 
Bhirbbu 
Wiirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Cii'cia 
Bacis 
Bralea 
R4v 
Me”.3-Telegd 
Fiigyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

ăradia-inare

P. Laitâny 
Siolnok
Huda-peita

Viena S

— . —

—

7.30
1.14

1.45

7.4Î — 4.1. 2.32
8 21 5 02
8 51
9.14

' 4 —
— •>. lâ

9.51 — 7 oi —
11.0. — h 52 —
11.29 — 9.19
11.26 — 9.31
;2 0 — ■ < 6 —
12 21 — 1057 —
12 44 II 19 —
1.06 — II 31 

n 02 —
' .8 < 12 31

1 46 — 12.18 —
2.09 — i 22
2.39 — 2 «
3.OI — 2 48 —
3.08 - 2 56
3.14 — 3 64 —
3.6 4 nl —
5.10 5 28 —
5.31 — 5 56

6 03 — 8.00
— 6.21 —• 8.36
— 1 — 9.0.
— 9.32
— — — 10.11

7.14 -- 10.511
— 7.43 — 12 16
— — 12.50
__ | — — 1.21

8.22 2.02
__ 8.48 — 3.06]
_ — 1 — 3.38
— — — 3.54
— 9.13 — 1.05
— 9.18 10.55 4.50

10.38 1 23, 7.2<l
— 12.20| 3 24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
- 1 8.00 6.0t —

Viena |__ 11.10|
B adape» ta 7.40 2.-
Szoliink 1 O,’ 3.5^
P. Lailănj' 2 02 5.2s
Oradea mare 4.. 2 6.58

Varad-Velencze
Fugyi-Vâsărhek
Mezo-l’eiegd 1 7.33
R6v ■ 8.04
Bratca
Bucîa —
Ci'icia 8.58
Huiedin 9.28
Stiuia
Aghiriș
OiliirbAu —
Nedeșdn

( 10.28
Clașiu 11.1 II
Apahida 1 19
lihiriș 2 3i i —

l l.Oi(lucenli'a { 1 06 —
Uiâra 1 13 —
VințiiiU de susb i :.<» —
AivtdO 1 41 —
Teiașâ 2 i 0 —
CrAciiiaelti 2 3 —
Biașfi 2 48 —
Micăsasa 3.20 —
Copșii mii 3 36 —
Mediașft t.i 0 —
EiissbelopoJ- 4.3 • —
.'ilgișora —
Hașfaleu h.37
Hornorod 7.o: _  1
Agostonfaiva 7.43 —
Apatia M.l 1
Feldiora 8.41

9.21 _  1
Brașovd —
Tjmișfi — I

( _
Predeală ; 1

Bucuresel

B.iC 6.2C 8.0.)
7 38 9.34 11,40
5 40 11.26 2.31

9.14 1.3» -
9.24 2 06
9 41 2 17 — L

Jzl9 2.40 —
11.38 3.24 —
12.18 3.47
12.5 4.07 —

1.57 4.33 — 1
3.11 5.15 —
3.40 5.31 —
4.15 5 55 —
4.36 6.07 —
4.58 6.24 -
5.26 6.43 --
— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.—
— — 10.G9
— — 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
1.55 — —
2.53 — —

3.28 — —
9.35

Nota: Orele de nâpte suntO cele diDtre liniile grbse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia d'n fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesci

Trenu Tren Trcau Trenu Trend
,de pers, accelerat omulbn0 de omnibus 

pertâoe

Teitișfn- k t ndti-itiida|’ cNta Bitdapettia-.'iradft-ireiiiHft.

Trenu Tre iu Trenu de Trenft de Trenu Trenii
omnibua omr .buB persoue peradne de pcr.-onc omnfbtn

Alba-Iuliîi
| 11.24 — 2.49 Viena 11.10 12.10 —

11.39 “— 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulț de josă
Șibotă

12.30
12.52

— 4.22
4.50 Nzn’inok < 11.20

4.10
12.41

5.45
—

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar *dft | 4.30 6.— 704
Simeria iPtski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 I 6.38 7.58
Branieica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 | 6.51 8 17
Iiia
Gurasada

3.55 7.28 Radna-Lipova 5.41 j 7.10 8 36
4 t'8 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37 _

Zam 4 25 8.11 | Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 3 ) 8.46 Soborșin 7 25 8.42 — i
Bărzova 5 56 — 9 33 Zs.m

Gurasada
8 01 9.12 — i

Con o pil 6.27 — 9 53 8 34 9.41 — |
Railna-Lipova 6.47 — 10 27 Iiia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branieica 9 19 10 17 ___ tj

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Sinieria (Pislii) 10.35 11 07 __
Arad ft 8.28 — 11.39 Orășt.iâ 11.11 11.37 — 1
Szohiok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

r -- 1 — 512 Vințulă de josă 12 18 12.29 - •
Budapesta — - 1 a. 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

i Viena - 6.05 TeEușft . 1 29 1.41 —

Aradik-TfiM!!iii6ra SiinaerSa (Piski) Petroșenl

Trena T*renft de Trenft Trenu de TrenQ Trenii
<>rnnibn3 pera<5ne mixt

1
peraone omnibai mixt

Aradrt 5.48 — 6.05 ^Ijnaerfia 11.25 2.42
A radulă nou o 19 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nănteth-Sâgb 8.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vir,ga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 
Merczifaiva

7.47 ___ 7.55 Crivadia
Banița

2.24 — 5.58
— — — 3.05 — 641

Timișâra 9.02 — 9 08 PetroNenl 3.37 ; — 7.12

Timfedra-A radft 11‘etroșenl—Sintieria (Piski)

TrenQ do , Trenu de Trenâ 1
Trenâ TreniT Trenft

peraone pereâne omnibua de pers. omnibua mixt

Timișdra 6.25 _ 1 5.00 1‘etroșenl 10 07 ' 6.10
Merczifaiva - — — | Banița 

Crivadia
10 48 — 6.53

Orczifalva 7.46 — 6 32 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămetb-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9 01
A radulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arad fi 9.27 — 8 17 ^fiaerta 1.53 — 10.31


