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In dietă nici Hegediis, celă mai aprigă și 
mai bună de gură mamelucă ală ministrului- 
președinte Tisza, nu se încumetă a mai ascunde 
starea, în care se află țera, se mărginesce numai 
a spăla arapulu ca să-lă albAscă; mamelucii îi 
ajută votândă pentru guvernă, dăr numai cu 
capetele plecate pe peptă; chiar foile guvernului 
suntă constrînse a cundsce, că amă ajunsă cu 
stăpânirea ungurescă într’ună cornă de capră.

Ar crede omulă diD tdte aceste, că Ungurii 
au ajunsă la capătulă amețelei și că se trezescă. 
Nici vorbă. Ei cadă dintr’o amețălă într’altă, 
par’ că ară voi ca totă cu venină să scdtă ve- 
ninulă din ei.

Ca să potă țină în amețălă și mai departe 
poporulu maghiară pressa guvernamentală îi 
strigă, că decă a ajunsă în miseriă și sărăcia în 
urma politicei economice și financiare a cabine
tului Tisza, are cu ce să se mângâie: „statulu 
maghiară s’a consolidată, idea de stată maghiară 
e realisată, domnia rassei maghiare niciodată n’a 
fostă așa evidentă și necontestată de naționali
tăți ca sub guvernulă lui Tisza“.

Amețelă, mare amețelă!
Decă consolidarea statului constă în a ne

dreptăți 11 milione de cetățeni și restului de 5 
miliăne a-i măguli vanitățile; decă realisarea ideei 
de stată constă în a nu lăsa pe nimenea să vor 
bescă și să scrie decâtă numai unguresce la au
torități, în a pune stelpă și table numai ungu
resc!, în a lipsi de oficii pe bărbații de sciiuță 
și de caracteră, cari au curagiulă a se opune 
curentului periculoșii și nedreptățiloru, ce se co
mită, călcându-se legea în picidre; dăcă domi
națiunea unei națiuni constă în a da pe cetă
țenii contribuabili pe mâna unei mulțimi de sol- 
găbirăi, notari și altoră diregători necalificați și 
rău voitori și în a glorifica volniciele unui Banffy- 
pașa: atunci statulă maghiară e consolidată, 
idea de stată maghiară realisată și dominațiunea 
rassei maghiare recunoscută de tdt.e naționa
litățile.

Ce ar fi adi de consolidarea stateloră unite 
americane, ce ar fi devenită Elveția decă gu
vernele loră ar fi lucrată, cum lucră aeji gu
vernulă ungurescă ?

Statele se consolidăză prin dreptate, echi
tate, prin îndestulirea cetățeniloru și prin semță- 
mentulă loră adencă de alipire cătră olaltă și 
cătră stată și instituțiunile lui. Insă de acăstă 
consolidare ne aflămă aili mai departe, ca pe 
timpulă absolutismului.

Etă cum stă trăba cu pretinsulă merită unică 
și celă mai importantă ală d-lui Tisza.

Și ce face societatea maghiară, „salonulă 
maghiarii44, cum dice Beksich, față cu acăstă stare 
de lucruri?

Aduce Ciangăi în țdră, ca să fiă mai mare 
numărulă celoră ce flămentjescii; maghiarisdză pe 
jidovi și câte ună bietă impiegată română; te- 
roriseză și prigonesce pe bărbații cu curagiulă 
convicțiunei loră; se constitue în tribunală su
premă peste lege în materiă de patriotismă; a- 
țîță și împinge la fapte totă mai îndrăsnețe și 
provocătdre; voteză întrebuințarea baniloră noștri 
în contra ndstră; înființeză Kulturegyleturi și ne 
spune în totă ijiua, că vomă fi contopiți; duce 
lupta pănă și în locuri de petrecere, conveniri 
sociale, biserică, ba chiar în familiă; face impo
sibilă conviețuirea pacinică nu numai între na
țiune și națiune, ci chiar între individă și indi
vidă, cretjendu astfelă, că va constrînge pe ne
maghiari a se supune dictatului maghiară.

Ună adevărată verteju de amețălă a apu
cată pe Maghiarii, cari dau adi tonulă la gu
vernă și în societate. Și în mijloculă retăcirei 
și confusiunei generale de idei nu se aude de
câtă o singură voce mulcomindă, admoniândă și 
reținendu pe Maghiari ca să nu se prăvălească

Brașovu, 11 Februariu 1887.
Decă va vorbi cândva istoria nepărtinit.dre 

despre tinipulu nostru, va trebui să-lu nuniAscâ 
timpulii amețelei. Pe fote terenele vieței publice 
și privaie în tdte țările se manifestă o mare a- 
mețelă, și-și întinde brațele ei de polipii chiar 
până în coliba țăranului.

Nicăiri însă nu grasăză boia amețelei mai 
cumplită, decâtu în șirurile guvernanțiloru sta
tului ungară, unde ocupă locuit! activității sobre, 
drepte și devotate binelui comună aht patriei.

In'1868 Maghiarii au luată frenele guver
nului în mână. Trebuia, ca învățați de amarele 
esperiențe ale (jeceniiloni premergătdre, se-și tragă 
seină înainte de tdte cu dreptele dorințe și as- 
pirațiuni ale popdreloru și să creeze o stare de 
drepții, în care să se afle bine tot.e nemurile și 
limbile din acestu stată, întărindu-se astfelu pu
terea lui.

Der ce au făcută Maghiarii ?
Au proclamată dominațiunea rassei loru; 

au creată între cetățeni deosebirea de stăpâni 
si cetățeni de a doua mână cu menirea de a 
juca roliilu de servitori ai celoră dela putere; 
au făcută dintr’o parte a poporațiunei polițiă, 
timbrândă partea cealaltă de „6meni periculoși 
statului“.

Eramu săraci, lipsiți de bani și de alte 
multe trebuincidse spre a ne desvolta puterile 
economice și a esploata avuțiile țărei. Și ce au 
făcută stăpânitorii Unguri?

Ca copii, cari n’au mai vădutu păn’aci bani 
în mâna lorii, au aruncată milidnele în ventă și 
unde nu le-au aruncată tocmai în ventă, au chel
tuită mai multe decâtii au avută, înglodându-ne 
pănă peste urechi în datorii.

N’aveamă cultură. Și ce au făcută guver
nanții unguri?

In locă să redice scoli deopotrivă pentru 
t.dte nămurile și limbele, au redicată numai scoli 
pentru itemuhi loru ; au redicată și de acele ce 
nici loră nu le-au trebuită. In locă să acopere 
lipsele adevărate cu ele, au făcută concurința 
scăleloră celorlalte nămuri.

I’oporulă avea lipsă de sprijină ca să p6tă 
ajunge la bunăstare. Și ce au făcută cei dela 
putere ?

Cea mai mare grijă le-a fostă să pună 
pe gentry, nemeșii scăpătați, ărășl în trăsura cu 
patru cai. Datu-le-au totă feliulă de întreprin
deri grase, făcutu-le-au catastru, îndesatu-i-au în 
totă felulti de posturi, apoi de poporu fiă ce va 
fi. Și unde amu ajunsă?

Poporulă sub enormele sarcini de acji e mai 
săracă decâtă era sub absolutismă și iobăgiă și 
gentry își vendu ce mai au jidovului, ca și păn’- 
acum.

Era lipsă de organisarea justiției și a ad
ministrației. Și ce au făcutu?

Justiția au organisat’o, cum au organisat’o, 
dăr la denumiri s’a jertfită principiulă trebuin- 
țeloră practice principiului: „dmenii noștrii tre
ime să trăiască. “ Cu administrația, pentru ca 
să aibă gentry ună refugiu dinaintea sărăciei, gu
vernanții au făcutu ca omulă din poveste ca 
cdda cățălului: n’au tâiat’o dintr’odată, ci pe 
rendă câte o bucată, ca să nu’lă d6ră așa tare.

Nimică nu s’a făcută după mintea sănătdsă 
si după adevăratele trebuințe ale poporațiunei.

Câte „capacități11 nu s’au usată, câte dis
cursul! „memorabile11 nu s’au rostită și câtă cer- 
nălă nu s’a versată din 1868 pănă a<ji pentru 
„fericirea patriei!“ — Și unde ne aflămă ?

Față cu periculele, cari stau să se urnăscă 
ca nuorii grei asupra nostră, poporațiunea sta
tului ajunse la marginea ruinei financiare, săracă, 
necultivată de ajunsă, necăjită, amărîtă, desbi- 
nată și lipsită chiar de speranța unui viitorii mai 
bună.

pe povernișulă prăpastiei — vocea lui Mocsary 
celui trăză la capă.

Acestă voce e prea slabă, de câtă ca să p6tă 
deștepta pe șoviniști din amețdla cumplită, ce 
le-a cuprinsă mințiie.

Ea are lipsă de susținere. Și acăsta nu p6te 
veni adi decâtă din mijloculă celoră nedreptățiți, 
nu p6te fi decâtu vocea naționalitățiloră asuprite.

Naționalitățile trebue să se deștepte din 
amorțelă, pentru ca cu arme legale să scdtă pe 
Ungurii dela putere din amețelă.

Desbaterea bugetului cultelor!! și in- 
strucțiunei.

In ședința dela 16 Februarie celă dinteiu vorbi 
lohann Gruber, care respinse bugetulă. Urmă apoi losef 
Veress care, după ce făcu imputarea că Jidovii nu con- 
tribue cu nimică la sarcinile școlare, respinse și elă bu- 
getulă.

Carol Nendtvich nu găsesce destule cuvinte de 
laudă la adressa ministrului Trefort. Se plânge însă că 
suntă pre încărcați școlarii și întrăbă pe ministrulă, dăcă 
și densulă a învățată atâtă, câtă silesce pe tineri să 
învețe acum? Tinerii cari esă adi din șcălă, esă cu 
ună desgustă pentru t6te cărțile. Altfelă votăză bugetulă 
bucurosă, pentru că ministrulă întrebuințeză bine banii.

Alex. Ullmann vorbesce contra lui Veress, care 
agileză contra Jidoviloră. Aceștia contribueseă la sus
ținerea șcOleloră comunale. Și apoi și decă Jidovii nu 
întrețină școle medii, der trebue se plătăscă, cum e în 
capitală, taxa de școlă îndoită. Jidovii au ună proiectă 
gata pentru înființarea unui gimnasiu jidovescă, der ei 
’șî-au esprimată părerea, că multă mai bine corăspundă 
datoriei loră patriotice, decă se asimileză cu națiunea. 
(Aprobări ! D-lă deputată a imputată în anulă trecută 
Jidoviloră că germaniseză, că nu poți merge de-alungulă 
stradei Andrassy fără să’ntălnescl germanisarea. Adi li
se impută, că Ungurii vreu să’nvețe în academia de 
sciințe limba ungurescă dela Jidovi. (Ilaritate.) A mai 
disă că jidovimea n’aduce nici o jertfă pentru scopuri 
culturale. Itogă să veijă pe prenumeranții producteloră 
literare* unguresc!, ai diareloră. (0 voce’n stânga: Ai 
(jiareloră unguresc!? Carol Vadnay: Da, și ai ijiareloră 
ungurescl.)

losef Veress: Librarii se plângă tocmai că Jidovii 
nu cumpără nici o carte ungurăscă. (Al. Hegedus și 
Konst. Olay ilă întrerupă.)

Al. Ullmann cj'ce că acolo se potă întălni Jidovi 
în numără destulă de mare. Der dăcă Jidovulă merge 
în teatru, dăcă abonăză locuri și visităză concerte, dăcă 
cumpără productele artei plastice, tablourile, i se impută 
că pră se’mbulzesce. (Contraziceri în stânga și’n stânga 
estremă.) D-lă deputată Veress se perne, că dăcă va 
merge așa mai departe, creștinii voră fi scoși din oficii. 
Asta’i o tămă, care celă puțină în acestă seculăj nu se 
va realisa. Căci dăcă luămă în considerare proporțiunea 
după care Jidovii facă 5 procente din proporțiunea Un
gariei (800,000), atunci aceste procente nu suntă din 
destulă representate nici la universitate, nici la ministere, 
nici la judecătorii și la procuraturile statului. Jidovimea 
ar pută răspunde multă mai bine datoriei sale patrio
tice, dăcă ar fi organisată. Primesce bugetulă. (Aprobări 
generale).

Ignaz Zimandi vorbesce contra Jidoviloră și res
pinge bugetulă. Jupânii dela „Pester Lloyd< nu'i repro
ducă nimică din vorbirea lui, fiindă că nu le vine la 
socotălă.

Franz Pulszky dice că nu e problema sa a com
bate needueațiunea și necultura antisemițiloră. (Strigări 
între antisemițl: La ordine! La ordine! Larmă mare. 
Drăpta aprobă pe vorbitoră). Ca celă mai bună amică 
ală Jidoviloră, le dă acestora sfatulă să contribue și ei 
pentru institutele culturale, deărece li se impută că nu
mai culegă fructele de pe pomi, pe cari nu i-au plantată 
ei; să facă fundațiunl, să dea stipendii, nu pentru șco
larii jidovi, ci pentru școlarii distinși, căci totă ei ară lua 
stipendiele, deorece jidovulă e mai invențiosă, mai sili- 
toră, înveță multă mai multă. (Ilaritate. Larmă între



Nr. 3‘2. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

In Viena se țină de câteva dile importante consilii 
militare sub urcședința M Sile. La aceste întruniri a 
fostă chemată și cotnandantulă militară ală Gnhției, FZM 
ducele de Wurltemberg, care a și sosită in Viena.

- x—
Ministrula honvedimei a dispusa, ca acei obligați 

la serviciulă militară, cari suferă de trahomă, der e po
sibilă se se vindece, să se interneze înainte de asentare 
intr’ună spitală civilă ori, decă spitală nu esislă, să fiă 
supuși tratamentului medicală sub supruveghiarea auto 
rității și numai după aceea să fiă presentați comisiunei 
de asentare. Acei obligați la serviciulă militară, a că
rora bolă de ochi nu e precisă constatată, să fiă inter
nați intr’ună spitală militară. In fine acei obligați la 
serviciulă militară, cari nu ’și justifică neinfățișarea loră, 
decă e de lipsă, să fiă duși cu forța.

In secțiunea militară din Pesta au apăruta la 17 
Februariu n., dice »M. II.*, două femei care și-au espri- 
mata dorința d’a merge și ele în răsboiu ca vândătore de 
mâncări și băuturi la trupe, deâreee și bărbații loră 
trebue să mărgă la gl6te.

—x—
După cum comunică .Kolozsvar* cu tdtă positi- 

vilatea, direcțiunea poștală din Sibiiu se va transfera la 
Clușiu. Acesta are a se mulțămi, dice foia ungurescă, 
stăruințeloră deputatului Hegediis pe lângă ministru, care 
s’a și grăbita a lua acăstă decisiune.

Ministrula de interne a aprobată statutele reu- 
niunei din Orșova, care și-a pusă ca problemă lățirea 
limbei maghiare. — Să n’o subțieze cu atâta întindere.

—x—
„Neue ungarische Schulzeitung«, care apare trilu- 

nară, în Ni'. 5 se ocupă de maghiarizarea scdleloră și 
grădiniloră de copii în Ardeala și dice între altele: „Ce 
privesce celelalte puncte ale gravaminelora, acelea esistă 
și în înlrega Ungariă de sudă, numai cu singura deo
sebire, că aci nu se plângă în gura mare, der se plângă 
și aci«.

—x—
Joi în 24 și Sâmbătă în 26 Februarie n. reuniunea 

de cântări germană din loch va da în localitățile Be- 
dutei concerta (Heitere Liedertafel.) Inceputulă la 8 ore 
sera. Prețuia 1 fl.

— x—
In Kezdi-Oșorheiă s’au închisă scolele din causa 

pojarului, ce bânlue acolo și în împrejurime. In Orosfaleu 
suferă de acăstă bolă toți copii de scolă in numără 
de 85.

Inspectorul» temniței din Balassa-Gyarmat a fostă 
denunțata ministrului de justițiă, - - de cătră ună ares- 
tantă, anume Desider Horvalh, care tusese liberată din 
acelă aresta după doi ani de închisore pentru defrau 
dare, — că comite enorme abusuri, arendeză lucrulu 
areslanțiloră, falsifică chitanțele și înșelă erariula în totă 
modulă posibilă. Ministrula va trimite ună comisară 
ministeriala, ca să ancheteze.

—x—
Puterea amorului, nuvelă de Paulina C. Z. Ttoci- 

naru. Edițiiinea .Amicului Familiei". Gherla, impri
meria ,Aurora« p. A. Todoranu. Esemplarulă 20 cr.. 
6 esempiare 1 fl.

Din causa deseloră furturi de lemne, ce se’ntemplă 
pe teritoriulu oficiului silvanală alO Sebeșului, ministrula 
de interne a dispusă, ca cumpărarea și vendarea de

antisemițî). De geba mg ’ntrerupeți, antisemitismul nu 
e nimica altceva decâtă că pe acesta poporă .maghiară" 
de 15 milidne (??9) săracd, care nu e buna de nimica, 
vreți să-10 apărați să nu-lă mănânce 603,000 jidovi. 
(Larmă intre antisemițî). C.u asemenea nisuințe nu ridi
cați reputațiunea națiunei unguresci. ^Aprobări în drepla 
Contraziceri intre antisemițî). Primesce bugetulO. (Vii 
aprobări în drepta)

Ministrula Tisza c)ice că nu e adevărata ce a 4ls0 
Zimandy, că ela, Tisza, și ministrula Trefort vrea să pro- 
v6ce o luptă între confesiuni, mai alesă între catolici și 
protestanți. (Aprobări generale). Și acestă învinuire o 
face ună bărbată, care a subscrisa o proclamațiune e- 
lectorală ce ațîță contra unei confesiuni, contra Israeli- 
țilorO. (Așa e! în drâpta). Acești d-ni deputați credă că 
Jidovulă nu e nici măcară orna.

De aci încolo ministrula răspunde la discursul ă luț 
Mocsary privitoră la naționalități lesuiticula răspunsă alo 
ministrului 1'amO publicată intr’ună numără precedentă.

Ludovică Olay tămâiază pe Trefort0, care e gloria 
UngurilorO. (Vii aprobări). Ia apoi la refrecă pe Kom- 
lossy, că a atacată prin suspițiuni nejustificate onorea 
ministrului, mândria intregei națiuni, negreșită numai a 
celei ungurescl. Komlossy a comisă ună atentată nu nu
mai contra lui Trefort, ci contra intregei națiuni, negre
șita numai contra celei unguresci. Decă s’ar repeți in 
parlamentă astfelă de fapte, atunci— Zlce vorbitorulă— 
s’ară adeveri vorbele contelui Victoră Zichy-Ferraris: 
• Multă mai sigură este vieta omului între bestiele Orien
tului, decătă onorea in civilisatulă stată maghiară< (???). 
Primesce bugetulO. (Vii aprobări generale. Mare miș
care). (Va urma).

SOIRILE D1LEL
Foile oficiale din Pesta și Viena au publicată au- 

tografulă prâ înaltă cătră contele Kalnoky, cătră rainis- 
trulO Tisza și cătră contele Taalfe, prin care se con
vocă delegați iniile in sesiune estraordinară pe diua de 1 
Martie,

Crucea roșia și-a dată mâna cu Kulturegyletulă. 
In Alba-Iulia a dată la 16 Februar.u n. reuniunea 
Crucea roșiă împreună cu Kulturegyletulă ardeleană o 
serată cu danță, care a avută ună venită de vr’o 200 
11. Mulț! locuitori cu vadă din orașă n’au participate la 
serată din causa acestei nepotrivite căsătorii a Crucei 
roșii, reuniune de binefacere, cu Kulturegyletulă, reu
niune de răufacere, In cercurile române a provocată 
mare nemulțămire și amărăciune. Militarii din armata 
comună au luată parte, der cu inima mâhnită.

Deputatu'ă dietală Hofgrdff din Bistrița, avendă să 
ia nisee bani dela oficiulă de dare de acolo, trimise o 
chitanță scrisă în limba germană. Chitanța i se ina- 
poiâ cu observarea, că nu suntu bani, decă nu trimite 
chitanță în limba ungurescă. D-lă Hofgraff trimise apoi 
o chitanță ungurescă cu următorea introducere: >De- 
orece d-lui controloră i-a trăsnită în capă idea, să-mi 
refuse plătirea sumei de 2 II. 50 cr. contra uneix'hitanțe 
presentate în limba mea germană, pentru ca (și pe acestă 
cale) să favoriseze ilegala maghiarisare, m’a constrinsă 
să-i presintă urmălârea chitanță ungurăscă. Chitanță 
despre etc.< — La acestea forte bine observă „Kronst. 
Ztg.“, că din fericire amă ajunsă așa de departe, încâtă 
una cetățenă ală statului ungara, care nu e în stare 
să presinte o chitanță în limba ungurăscă, e simplu în
șelata cu pretențiunea sa cătră stată.

lemne pe leritoriulă Sebeșului și ală cercului Mercurei 
numai sub acea condițiune să se facă, decă venZătoruld 
pole dovedi printr'ună certificată, dată de oficiulă locală 
respectivă, că e îndreptățită la acăstă oeupațiune. Alt - 
felii se vorO dicta amende in bani.

Viee-judele cercuală din Seceni, Franz. Balgha. a 
fostă condamnata de Tabla din Pesta la 300 fl. amendă 
pentru negligență în serviciu, nesupunere față cu supe- 
riorula său și neregularitate in lucrările oficiale.

Pentru posturi de qficerî la glote s’au anunțata și 
profesorii universitari Dr. Ballagi, J)r. Charada si I)r. 
Liebermann. Batalioneloră de honveZi, desemnate ca 
comande de glote, li s’au trimisa deja de minislerulă 
honvedimei Iote prescrierile la glote. Aceste regula
mente voră apără în curendă tipărite la librării.

—x—
Poetula croată Ilarambasicl și redactorulă Koko- 

tovici au fostă condamnați de tribunalul^ din Agramă, 
celă dinteiu la 15 luni, cela d’ală doilea la 12 luni car
ceră grea, îuvinuiți fiinda că au turburata ordinea pu
blică ațîțândă contra legăturei stalului. învinuirea de 
înaltă trădare a fostă respinsă de tribunală.

—-x—
Profesorula Pebal dela universitatea din Grată a 

fostă omorâta de laborantula Nebel, pe care [îlă conce- 
diase din serviciu pentru grele călcări de datorință. Uci- 
gașulă i a străpunsă pântecele cu una pumnală și la a- 
jutorulâ sosita profesorula a mai avută atâta putere să 
numescă pe ucigașulă, apoi espirâ.

—x—
Concertă se va arangia Duminecă la 15/27 Fe

bruarie a. c. in localitățile „Cerbului d’aurO. din Bocșa 
montană în favorula corului de acolo. Programa: 1. 
• MarșulO Cântăreț.loră», cuarteta de C. G. Porumbescu, 
esecutală de corulă mixtă. 2. .Doină doinită., de .). 
Vorobi hieviciu, esecutală de corula bărbătesca. 3. Cân- 
tecă sărbătoresca," cuarteta de C. K. Karrasz, esecutală 
de corula bărbătescă. 4. „Te iubesca", duetă de \V. 
Hurnpel, esecutată de d-ra Amalia Kolofik și d. Alex. 
Diaconoviciu. 5. >Erna«, cuarteta de C. G. Porumbescu, 
esecutată de corulă bărbătesca. 6. >Cântecă siciliana*, 
cuarteta de C G. Porumbescu, esecutată de corulă în- 
tregO. 7. -Nu mă uita", cuarteta, esecutată de corula 
mixtă. 8. „Cănteca de primăveră", cuarteta de C. G. 
Porumbescu, esecutată de corulă mixtă. După concertă 
urmeză jocă. Prețuia de intrare pentru personă 50 cr., 
pentru păreche 80 cr., pentru familia 1 fl. 20 cr. Ince- 
putuiă la 8 ore sera. Comitetulă arangiuloră.

Mau i tes taț i u n i 1 e gra n i țe ri 1 o r ii.
(Adresa grăuițeriloru din cerculti NăseuduluiJ.

Prea stimațilora domni Danilă Lica și Guerilă Mană, 
advocați in Bistriță.

Din incidentula așfernerei gravamineloră nostre la 
treptele înaltului Tronă prin d-vdstră—ea represenlanții 
și mandatarii noștri—în audiența din 11 Noem>re 1886, 
subscrișii, grănițeri și descendenți de grănițeri, venimă 
pe acestă cale a Vă esprima cea mai profundă și cor
dială mulțămilă și recunoscință pentru acesta pasă ener
gica și bărbătescă întreprinsă în favorula și interesulă 
nostru. Venimă totodată a Vă asigura, că cele espuse 
in acea plânsdre sunta simțămintele n6stre adevărate, o 
decopiere fidelă a dureriloră și năcazurilord nostre, ce ne 
apasă și năcăjescO intr’o măsură nesuferibilă; venimă a 
Vă declara sărbătoresee, că primimă și aprobămă in

FOI LETONE.

Pipfcrașiu Petru și Florea-’nflorituliL
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulQ M. Bene din Supu- 

rulO de susii, scrisă de ioanu Popu Reteganulă.)
(Urmare.)

Și merse câta merse, deodată se treZesce în țera 
șOreciloră. Der nu altmintrelea erau șârecii.J ci ca urșii 
de mari, și mulțî [ca furnicile in furnicară. Aci începu 
a se înfiora PipărușO Petru, dâr îi veni în minte cutea, 
și cum o aruncă josu, cum se făcu între elă și între 
șdreci un stană de petră, gros câta unO munte și înaltă 
până la nori. Și se duse Pipărușă Petru totă pe lângă 
zida, pănă ce eși din țera șâreciloră.

Acum nimeri în câmpulă cu florile. Acolo erau 
numai flori, una mai frumosă decâtâ alfa și tote se 
îmbiau să le ia. Dâr PipărușO nu luă nici una. Colo de
parte Za,-i e*Q ut>tt ca10 păscendă și trase într’acolo 
Adecă după ce se apropia, vădu pe Florea-’nfloritulă dur- 
mind dusO. calu-i păscea printre flori, er paloșul ii juca în 
aeră pe deasupra lui. Se dă Pipărușă josă de pe cală 
și-și slobăde și elâ calulă să pască, apoi se gândi: Cum 
dârme acum dusă Florea-’nfloritulă, eu lesne l’așă putea 
prăpădi; numai una de-i dan cu paloșulă, e dusă pe 
ceea lume; dâr așa numai ună mișelă ar face; să mă 
pună lângă elă.

Și’și arurnă și elă paloșulă în susă și acela în
cepu a-i juca prin aeră ea și ală lui Florea’nfloritulă, apoi 
se culcă josă pe flori. Cum era obosită de atâta amară 
de cale adormi ca dusă. Der elă că se tredi Florea-’n
floritulă și vgZu voinicuiă dormindă lângă elă, er in 
flori lângă calulă lui mai păscendă unulă și in aeră 
lângă paloșulă lui mai jucândă unulă. Ore cine să fiă? 
își c)lse eltL Hm! ori cine-i, e viteză și omă de omeniă; 
cum dormiamă mă putea face totă bucățele; i-oiu da 
deci pace pănă ce s’a trecjî, că te miri cine-i; sciu că 
nu’i Pipărușă Petre, de care și smeii se temă 1

Apoi se puse și Fiorea-’nfloritulă și mai trase unâ 
puiu de somnă, ăr când se treZ't a doua 6ră, se trecut 
și Pipărușă Petru cu elă deodată. Când se văZură voi
nicii față’n față, nu se puteau destulă mira unulă de 
altuia; unulă mai voinică decâtă celălaltă, care de care 
mai spătosă și mai frumosă.

— Ce venturl te au adusă p’aci pe la mine, vere? 
Zice Florea-’nfloritulă.

— Am venită să le vădă, că ți am auZită de nume 
și nu m’am putută răbda să nu ne cunoscemă.

— Doră nu ești tu Pipărușă Petru, de care și 
smeii tremură?

— Ba ai chiar ghicita; dăr tu doră ești Florea- 
’nfloritulă !

— Eu da, că altuia nici că are dreptă a ședă

aci în țera mea, multa mă miră de tine, ce capa ai 
să vii aci?

— Eu am capa ca capurile, der tu ce capă ai de 
me întrebi atâta? De nu-ți pace că ți-am călcata țera, 
ia-te la păruelă cu mine, hai la luptă drăptă, luptă voi- 
nicescă! Și se luptară o Zi de veră și nu fu chipa să se 
învingă, pănă mai căZură de pe piciăre de obosiți; atunci 
Zice Pipărușă Petre: hai frate să schimbămă lupta în 
paloșe. Și apucară voinicii paloșele, și se venzoliră, 
pănă ce in urmă Florea-’nfloritulă ciungări o leacă de- 
gelula mica ala lui Pipărușă Petru. Atunci s’au lăsata 
de luptă și s’au prinsă frați de cruce, jurându-se pe vâr
furile paloșeloră, că nu se voră mai lăsa unulă de al
tuia nici în bine, nici în rău. Și ajuns’au și în năcasO, 
der și in bine, ca omulă care trăesce în astă săcrâtă de 
lume, dâr ei unulă de altuia nu s’au lăsata.

Umblânda ei odată la vitejii, nimerescă la o casă 
în mijlocula codrului și intrară in lăuntru. Adecă acolo 
era o fată la răsboiu, țesea, dâr fetă frumOsă, era chiar 
Ileana Cosinteana, din cosiță rujă-i cântă, și cum țesea, 
de câte ori bătea cu brâgla, totdeuna eșeau câte două 
cătane îmbrăcate și’narmate. Multa se mirară voinicii 
noștri de acestă vedeniă, der Pipărușă Petru nu multa 
stătu pe gânduri, ci începu a se drăgosli eu fata, sciți 
dumneavăstră, a o prinde, mai a o săruta, cum facO 
tinerii. (Va urma.)
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tru tâte modula de procedere, abnegațiunea și curagiulă 
cu care ați înfruntată tâte pedecile și greutățile, ce ne 
stau în cale intru espunerea dureriloră și nevoiloră nâs- 
tre la treptele Înaltului TronO, la pieiorele prea bunului 
nostru împăcata și Rege apostolica!

Asigurându-Vâ despre încrederea nostră 'neclintită, 
avemă onme a ne subscrie:

Rebrișora, 31 Ianuarie 1887.
Stephană Poppi'i, parochă ; Teodora Mureșiann, ca- 

pelană; Vasile Burdețiu. Simeona Olariu. Ioana Olariu. 
Ștefana Sangeorzană, Toma Mihaka, descendenta de gră- 
mțeră, Teodora Mureșianu, descendenta de grănițeră. 
lacobă Țierană, Toaderă Burduhosă, Leonă Seurtu, Moisa 
Roșiu, Nicolae Cârculă, Leonă Cotu și Sidoră Bohay m. 
p.; Ștefană Burduhosă, Ioana Diacă, Ștefana Ciuta, Va- 
sile Burduhosă, Toadera Doboca, Ioana Fopă, Alecsa 
Carculă. Mihaile Toderică, Zaharie Doboca, Ioana Nistoră. 
Simonă Nistoră. Niculae Nistoră, Ciforă Lupa, Ștefana 
Lupa, Toderă Lupa, Ioana Lupa, Condmce Bambu, lo- 
sel’ă Moldovană, Toaderă Bohai, Vasile Morariu, Calamente 
Aeuiu, Simonă Cărculă, Toaderă Cotulă. losefă Popa, 
Calainentă Bohai, Mihaile Cotulă, Ciforă Oniga (prin Ma- 
cedonă Burduhosă) Trifonă Ilovană, lltene Popă, Vasile 
Cotulă, Pahone Cotulă, Ioană Lionte Cotulă, Ștefană Co
tulă, Pavelă Burdețiu, Toderă lacobă Popă, lonă lacobă 
Popă, Niculae Bohai, Dumitru Bohai, Alecsa Burduhosă, 
Tănase Mutti, Petre Mutti, Pantilimonă Mutti, Dumitru 
Cotulă, Vasile Mihalca, Ioană Mihalca, Vasile Mihalca, 
Aleesandru Mutti. Tâderă Mutti, Ioană Mutti, Filipă Mutti. 
lână Mutti Mandea, Arsente Mutti, Ciforă Mutti, Ioană 
Bodiu, Andrei Mutti Dâgă, George Bogiu, Tâderă lloha. 
Vase lloha, Niculii Ioană Hoha, George Ursă, Ciforă 
Ursă, Sevestiană Roșiu, Nicolae Roșiu, Ioană Danile Mu 
reșianu, lacobă Ioană Mureșianu, Ioană Mureșianu, Petre 
Mureșianu, Trifonă Bodiulă, Clementă Burdețiu, lacobă 
Burdețiu, Dumitru Burdețiu, Petre Constantină, Mihaile 
Constantină, Ștefana Cieaiu, Nicolae Lupu, Gavrile Lupu, 
Trifonă Lupu, George Cotulă, Petre Cotulă, Mihaile Bo 
bulă, Clementă Bobulă, Dumitru Mihalca. Leonă Olariți, 
Ioană Rebrianu, Grigore Mironă Bodiulă, Tăderă Rebrianu, 
Eremie Popă, Grigore l’opă, Toderă Bodu Cepoiu.

(Va urma).

Disciirsulii d-lui Kogillniceanu, 
rostită în ședința camerei române dela 24 Ia- 

nuariu st. v. a. c.
(Urmare.)

Continuândă d. Kogălniceanu dice ministrului Stă 
tescu, sâ nu lovescă pe nedreptu. „Când venit! și im
putați d-lui Maiorescu, cu care nu am legături politice, 
lucruri pe cari nu le-a făcută, sunt datoră să declară, că 
d. Maiorescu a apărată totdeuna libertatea pressei,. In 
altele pote să fi greșită, der în cestiunea pressei a fostă 
de o firmă credință, că pentru guvernulu constituțională 
trebue se esiste libertatea pressei’.

„’MI Qiceți d-vostră și mie: cum? D. Kogălniceanu, 
liberalulă acela cu 2 Maiu, d. Kogălniceanu vorbesce de 
libertatea pressei, pe care a înăbușit'o la 2 Maiu! Apoi, 
onorabili domni, la 2 Maiu erau alte împrejurări, trebuia 
se facă concesiuni mutuale ca să dobăndimă mai multă."

Dice apoi, că a fostă multă atacată de diare, ca 
• Tribuna' d-lui N. fonescu, care apăra emanciparea țe- 
raniloră, der nici nu le-a admonestată. D-sa era fericită 
când era atacată de diare și durmea liniștită, căci scia 
că pressa cea bună omora pe cea rea.

...D-vostră acum atacați pressa intr’ună modă ge
nerală și acesta nu vă șede de loeă bine, când între d-v. 
suntă vechi diariștî, cari multă au luptată prin pressă... 
De ce aruncați acum oposițiunei întregi și pressei întregi 
scandaluri, pe cari le produce „Trompeta" și «Cucuvaia" ?.

».., Ați vorbită de actulu oribilă dela 5 Septemvre 
și ați căutată să'lă generalisațl. Ei bine, rău ați făcută 
și rău a făcută și d. Maiorescu când a venită cu mo
țiunea de blamă subscrisă de 40 și pe care declară, că 
eu n’așă fi votat’o, rău a făcută c’a invocată și numele 
d-lui Oroveanu, să me ierte d sa a’i spune, că aci a fostă 
lipsită de tactă “

„...Der după ce am cjisă acesta vină și vă întrebă: 
avemă noi dreptulă să punemă în suspițiune justiția țârei 
nostre? N’avemă dreptulă să punemă în suspițiune ver 
dictulă jurațiloră de astăcp, precum n’avemă dreptulă să 
punemă in suspițiune verdictuiă jurațiloră dela Târgo- 
viște, când s’au achitată făptuitorii republicei dela Ploiescl. 
Justițiă de o parte, justiția de altă parte.... “

Spune apoi, că pe când era la guvernă, la 1869 
s’a urzită ună complotă contra vieței d-sale, care s’a des
coperită înainte de a fi pusă in lucrare, der nu s’au fă
cută arestări, afară de trei persone, cari au fostă apoi 
liberate.

Apoi, de ce se impută astăzi unui partită intregă 
crima dela 4 Septemvre?

De ce nu găsiți D-vosfră, D-le ministru, că ar fi 
multă mai bine, mai cu semă in fața împrejurăriloră in 
cari ne aflămă, ca în locă de a ne aruuca uuii altora tolă 
felulu de încriminări, să căutămă cu toții, oposițiune și 
maioritate, să ne desbrăcăină de pasiune și să ne pu- 
neină pe lucru, căci Dumnezeu scie ce va aduce ijiua 
de mâne?

Decâ s’a <jtsă: que messieurs Ies assasins 
commencent, eu ijică: que messieurs le s mi- 
nistres commencent

D-vostră trebue să dațl exemplulă de linisce și de 
moderațiune, și regretă că d. Brătianu nu este aci, căci 
la elă așă face acestă apelă și i-așă cjice: represințl de 
11 ani guvernulă liberală, examineză să vecjl, decă ai 
greșeli, ori n’ai greșeli. Decă ai greșeli — și eu dică 
că ai — atunci caută de le îndrepteză, nu te lăsa pe 
povârnișulă pasiuniloră, nu insulta când ești insultată, 
căci la versta nășiră insultele cadă josă de sine.

Cum voițl ca țera să mergă bine, când și de o 
parte și de alta este pasiune? Decă cei din oposițiune 

nuntă pasionați, acesta este pentru că suntă indignați 
să vedă lucruri la noi prin provincia, cari nu să vădă 
aiurea

S’a ijisă: era nouă. Care ? După ce s’a făcută 
resbelulă, după ce s’a proclamată independința și țera 
a luată rangulă de Regată, era nouă, era ca să dămă 
țârei o justițiă, să facemă ca fie-care să se bucure de 
protecțiunea legiloră. Der in locă de acesta, s’a disă.... 
nu sciu, decă d. ministru ală justiției va fi disă în ade- 
vără așa, eu n'am audită acele cuvinte; nu sciu decă 
d. ministru ală justiției a cJisCi că oposițiunea a perdută 
dreptulă la protecțiunea legiloră ...

Voci: N’a disă. — A cjisă.
D. J7. Kogălniceanu: Mărturisescu, că îmi este greu 

a crede.
1). ministru alu justiției, Eug. Stătescu: Eu sunt 

convinsă că ni< i cei cari îmi alribue acele cuvinte nu 
le-au înțelesă așa.

D. M. Kogălniceanu : Der în iotă casulă, în fața 
acestoră cuvinte, decă s’au disă, eu voiu răspunde d-lui 
ministru ală justiției ceea ce in asemenea ocasiune a 
răspunsă tiranulă Ispaniei Filip ală II-lea, în tragedia 
lui Schiller, — și facă apelă 11 I). Carp, care este mai 
tare decâtă mine in literatura germană, să mă îndrepte 
decă nu voiă reproduce bine cuvintele. In tragedia lui 
Schiller Don Curios, unde vine Marchisulă de fosa din 
Flandra și spune lui Filipă ală II-lea crutjimele pe cari 
le făcea Ducele de Alba și soldații lui, și după ce-i arată 
acestea, atunci Filipă II-lea îi dice: ați câștigată bună
voința mea și cere-mi ceva. Marchisulă de Roșa atunci 
dice: Ceră să mă bucură de protecțiunea legiloră. 
Filipă îi dice: în imperiulă meu să bucură de protec
țiunea legiloră și făcătorii de rele. Marchisulă îi răs 
punde: cu atâtă mai multă der trebue să se bucure ce
tățenii onești și de bună credință. (Aplause). Iată der 
idealulă: ea și chiar făcătorii de rele să se bucure de 
protecțiunea legei până vine justiția să-i lovescă.

D. ministru alu justiției Eug. Stătescu: Numai mi
niștrii să nu se bucure de protecțiunea legiloră.

D. M. Kogălniceanu: Așa este sortea loră; am 
impărtășit’o și eu ca și D-fa și trebue să o suferimă. 
D-loră, vă mărturisescă că am audită erășl ceva, care 
m’a indignată și care trebue să indigneze și pe I). mi
nistru. In America, poporulă este forte violentă și are 
libertăți forte mari, der nu prea are multă încredere in 
magistratură, fiind-că din nenorocire acolo magistratura 
nu este bună, căci se schitnă după partide.

D. ministru ulii justiției, Eug. Stătescu: Sistemulă 
electivă (Ilaritate.)

D. M. Kogălniceanu: Sistemulă electivă în adevără. 
De multe ori acolo poporulă dice' Der de ce să aștep- 
tămă noi justiția? aide să ne facemă noi inși-ne jusli- 
țiă. și să întemplă de multe ori că sare poporulă să ia 
pe inculpată ca să lă omore. Atunci intervine autori
tatea cu forța, ca să ia pe criminală, fiă acela omulu 
eelă mai miserabilă, și să-lă sustragă dela furia popo
rului; să întrebuințezi arme, cadă inorți și răniți de o 
parte și de alta . . .

D. ministru alu justiției, Eug. Stătescu: Ceea-ce 
se face în unele comune la noi cu hoții de cai.

D. M. Kogălniceanu: Așa este. Ei, D-loră, iată 
ce s’a întâmplată și la noi. Am audită, că atunci, când 
acelă nenorocită Stoica a comică acea infamia, a sărită 
poporulă, seu vr’o eâți-va omeni ca să’lă ucidă. Nu potă 
să învinovățescă: este furia indignațiunei și pâte, că și 
eu așă fi făcută așa dacă eram acolo. Dăr fn fine a 
venită autoritatea și l’a dusă la casarma gendarmiloră, 
până va veni justiția să se rostescă unde să’hl trimită. 
Ei, bine, D-loră, omulă acela, îndată ce a fostă desar- 
matu, închisă în casa cu gendarml, trebuia să fiă apă
rată, der ce s’a întâmplată? Au venită o mulțime de 
zeloși și au începută să'lă bată, fie-care se lăuda că ’i-a 
dată mai multe palme....

D. C E. Robescu: Nu este adevărată, D-le Ko- 
gălnicene. am fostă de față, am stată mai bine de o ju
mătate de oră și n’am vădută pe nimeni băfendu-lă...

D. ministru alu justiției, Eug. Stătescu: Noi a- 
mendoi eram la Constanța, D-le Kogălnicene. Iată ună 
martoră oculară.

■— 1). M. Kogălniceanu: Și eu afirmă, că mă facă 
forte să dovedescă. că prefectulă de Galați, care se afla 
aci atunci, s’a dusă acolo, a vădută pe nenorocitulă a- 
eela și l’a umplută de palme și pe urmă când a eșită 
de acolo se lăuda dicendă : ’l-am trasă nisce palme......

1). C. F. Robescu: Vă spună pe onâre, că acum 
audă pentru ânteia oră acesta.

D. M. Kogălniceanu: Și eu vă spună pe onore, 
că chiar aci, în acestă Cameră, suntă colegi de-ai noștri, 
cari au audită pe acelă domnă prefectă lăudându-sa ast- 
felu. Am curagiulă să o spună și s’o afirmă, și m’am 
indignată de acesta, ca ună prefectă să se ducă să bată 
omenii, unde suntă închiși.

Am tjisu, domniloră, și o repetă, că este bine ca 
și minoritatea și maioiitatea să se uite la starea actuală 
a lucruriloră și să va<|ă, că decă nu suntemă într’ună 
răsboiu civilă, precum a spusă și D. ministru, că nu este 
răsboiulă c vilă în țeră, că decă nu există râ“boiu ci
vilă în țeră, elă există în spiritulă cetățeniloră.

Etă ceea ce face o grea posițiune guvernului, și 
de aceea voiu face ună apelă eăllurosă la onor. d. lonă 
Brătianu și’lă voiu tuga să cugete seriosă și să vac|ă că 
ună partidă liberală nu trebue să creeze precedente de 
cari adversarii politici ai partidului liberală, când voră 
veni mâne, poimâne la putere, voră căuta să profite în 
detrimentul^ causei partidului liberală.

(Va urma.)

poporațiunei române de pe acâstă vale, și acâsta mai 
vârtoșii din causă că se scia de mai nainte, că petrece
rea va li curată românâscă, și prin urmare în ori ce pri
vință mai confidențială și mai puțină espusă criticei.

Ceea ce m’a surprinsă acuma pentru a 2-ua âră 
în carnevalulu acesta este împrejurarea, că inteligința 
română de pe acâstă vale a avută bunulă gustă de a 
introduce decorațiunea saleloră de petrecere precum și 
a caseloră loră private cu multă frumâsele țesături na
ționale ca manufacturi ale țărancei române de pe a- 
cestă vale.

Eu credă, că ar fi bine și tare de recomandată, 
ca esemplulă cărturariloră noștri români dela sate să-lă 
urmeze și cei dela orașe, întroducândă și în salonele, 
d-loră frumâsele, ba potă cjice chiar elegantele manu
facturi ale țăranceloră române, cari nu numai că suntă 
mai eftine, dâr abună-sâmă suntă și mai sănătâse și de 
(led de ori mai durabile, decâtă acele pânzăturl străine, 
scumpe și adeseori falsificate, cari pentru noi nu suntă 
altceva, decâtă ună curată mijlocă de esploatare. Prin 
acâsta nu numai că amă face o economiă frumâsă na
țională pentru noi înșine, dâr amă întinde in aceste tim
puri critice ună sprijină materială însemnată și țărancei 
române și i-amă da ună îndemnă de a se perfecționa 
în arta industriei sale de casă.

Sprijinindă industria țăranceloră nâstre și întro. 
ducendu-o prin casele și salânele domniloră, ne-amă 
spăla totodată și de rușinea ce trebue să o suferimă în 
fața străiniloră, cari, pe când noi ne lăpădămă de ma
nufacturile țăranceloră nostre de dragulă sdranțeloră 
scumpe străine, ei, șciindu-le mai multă prețui, le intro
ducă sub nume străine prin salonele celoră mai de 
frunte orașe din lume. Făcăndă acâstă observațiune,./ 
me întorcu la obectă.

Petrecerea, după cum am 4>să, a fostă bine cerce
tată și curată românâscă, atâtă cu privire la arangia- 
mentu, câtă și cu privire la publiculă participătoră.

Sala bine luminată și decorată frumosă cu cununi 
de bradă și cu țesături multicolore de ale țăranceloră 
române din sată apoi domnele și domnișârele, cari 
in mare parte erau îmbrăcate în frumosulă costumă na
țională borgovenescă: tote acestea constituiau o privelisce 
prea plăcută și de totă încântătOre.

Petrecerea s’a continuată cu entusiasmă pănă după 
meijulă nopții, când fu întreruptă prin intervenirea unei 
cine comune, la care s’au rostită mai multe toaste întru 
onârea patroniloră petrecerei, a d-loră lonă Buzdugă, 
parochă locală, și Larionă Cârlană, locotenentă, apoi în
tru buna înțelegere dintre frați ș. a:

După pausă câțiva tineri, în frunte cu zelosulă în- 
vățătoră din B.-Prundă, d-lă Eliseu Dană, s’a jucată stră-
bunulă jocă „Călușerulă* spre marea îndestulire și sur
prindere a tuturoră celoră de față. Apoi s’a continuată 
joculă cu acelașă entusiasmă pănă cătră orele 6 dimi- 
nâța, când fiăcarele, deplină mulțămită de sârs petre
cută s’a depărtată la ale sale. Din inimă le mulțămescă 
d-loră patroni și arangierl pentru distracția acestei plă
cute seri și îi felicifeză pentru frumâsa reușită morală 
și materială a acestei petreceri.

— Borgovanulu. —

Convocare. ,Reuniunea învițătoriloră rom. gr. or. 
din distr. X. Brașovil. alu Arcliidiecesei gr. or. a Tran
silvaniei", va ține adunare generală estraordinară pe Vi
neri în 20 Februarie a. c. st. v. la 9'/2 âre a. m. în 
gimnasiulă română din Brașovă, la care suntă invitați 
prin acâsta a participa toți P. T. Domnii membri ai a- 
cestei reuniuni. Obiectulă de pertractare în acâstă adu
nare va fi:

Cestiunea edării pe anulă II a foii pedagogice a a- 
cestei reuniuni, „Scola și Familia".

Din ședința comitetului centrală ală reuninnei învâ- 
țătoriloră rom. gr. or. din Distr. X, Brașovă, ținută la 
6 Februarie 1887 st. v. în Brașovă.

St. Iosifă, președinte. I. Dariu, secretară.

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

PESTA, 23 Februariu. — F6ia oficială pu
blică numirea lui Wekerles ca secretară de stată 
la ministerulă de finanțe.

BERLINO, 23 Februariu. — Pănă la mie- 
dula nopții au fostă cunoscute 250 alegeri, dintre 
care 142 septenatiști, 66 oposiționall și 42 balotage, 
Cea mai simțitore perdere au suferit’o liberalii. 
Alsația a alesă dușmani ai imperiului. Se vorbesce, 
că lleichstagulă va fi convocată inainte de balotage, 
îndată ce din alegerile definitive va resulta că Reichs- 
tagulă e în stare a lua hotărîrl,

Valea Bârgăului, 15 Faură 1887.
Știm. D le Redactorul In sera de 13 1. c. în co

muna B.-Joseni din Valea-Bârgăului s’a arangiată din 
partea cărturariloră din sată in folosulă scălei confesio
nale de acolo o petrecere cu jocă. Petrecerea a fostă 
fârte bine cercetată de mai toți cărturarii și fruntașii

DIVERSE.
Cununiă. — Eugenu Grecu și Otilia Pipoșiu căsă

toriți la 6 Februriu n. în Hondolă.
Logodnă. — D-Iă Georgiu Petrovanu, teologă ab

solută, și d-șâra Eleonora I. Mihalca, fidanțațl.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Âurel Mnreșianu



Nr. 32 GAZETA TRANSILVANIEI 1887

CuriuJu la buri a de Viena
din 22 Februariu st. n. 1887

RentA de aură o’/0 . . . 96.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 86 80
Imprumutula cAilora ferate 

ungare.......................... 146.50
Amortisarea datoriei câi- 

lorfl ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95 75

Amortisarea datoriei cAi
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

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

Bonuri rurale ungare . . 104.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișa.............................. 104.20
Bonuri cu cl. de Jsortare 104.20 
Bonuri rurale transilvane 104 20

Bonuri croato-slavone . . 101 50
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................ —•—
Imprumutula cu premiu

ung..................................11/.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 70 
Renta de hărtiă austriacă 78 20 
Renta de arg. austr. . . 78 20
Renta de aura austr. . . 105 15 
Losurile din 1860 . . . 132.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 847 —
Act. băncel de credita ung. 282.—
Act. băncel de credita austr.273.30 
Argintula —. — GalbinI

împărătesc) ..................6.03
Napoleon-d’orI .... 10.12 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 80 
Londra 10 Livres sterlinge 128.35

Cota oficială dela 9 Februarie st. v. 1887.

Bursa «le Biieuresel.

Cu mp. vend.

Renta românii (5%). 90— 91 —
Renta rom. amorl. (5’0) 91 — 92 -

» convert. (6°/0) 84’/a S5’/3
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99— 100—

* ,! >> (5°/o) ' 84— 85 —
» » urban (7°/ol 97— 98—

. (6°/o) • 90— 91—
» (5°/0) ■ ■ 80— 81—

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. . 2.00 2.01

din 22 Februariu st. n. 1887

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote românesc! . . . . Cuinp. 8.45 Vend 8.47

Argint românesc . . . . • • • 8.42 • 8.44

Napoleon-d’orI................. » 10.09 A 10.13

Lire turcesc!..................... t t » 11.44 > 11.48

Imperial!.......................... » 10.44 • 10.48

Galbeni.............................. * 5 99 > 6.03

Scrisurile fonc. «Albina» t , » 101.— • 102.- -

Ruble Rusesc!................. II * 116.— • 117.—

Discontulă . . . > 7— 10°/9 Pe ană.

Nr. 1911/1887.

Publicatiune.
9

Toți acei cari, în sensulă §-lui 5 din instrucțiunea legei pentru 
glotași, dorescu a ocupa vr unii postu (le ofițerii, niedicu seu func
ționarii la glote, să provăcă prin acesta a așterne petițiunile lorii res
pective până, la 5 Martie a. c. seu la primăria locală, său imediatu la 
comandamentulu cercualu Nr. 77 de gldte din locu.

Petițiunile suntu a se instrui cum urmăză:
1. Foștii ofițeri au a presenta. certificaturi loru de eșire din 

serviciu, respective a arăta corpulu de armată, la care au servită în 
urmă.

2. Foștii suboficeii (cu deosebire voluntarii pe unu anu) au a 
arăta corpulu de armată din care s’au eliberată și posițiunea loru cetă
țenească actuală.

3. Acele persdne civile, cari să bucură de o reputațiune es- 
celentă, nepătată și patriotică, au a presenta pe lângă arătarea posițiunei 
loru cetățenescl și actulu de boteză.

Brașovă, în 19 Februarie 1887.

Magistratulu orășenescu.

Nr. 1961. A H ■■ 1Amintire de
Pre basa §-lui 58—74 de lege XVII din anulă 1883 suntu se- 

riosu provocațl toți plătitorii de dajdiă din Brașovă, cari au rămasă în 
restanță cu vre o sumă în datoria loră curentă pe dajdiă, din caden
țele pentru comerciu și industria, cu taxa militară, cu dajdia de scdlă, 
drumă și comunală, se o plătăscă acăsta la oficiulă de dajdiă alu ora
șului, nesmintită până în 1 Martie a. c. orele 5 (lupa ainedi, că 
la din contră se voru scdte restanțele acestea cu esecuțiune, fără respectă 
la persdnă.

Brașovă, în 21 Februarie 1887.
Magistratiilîi orășenesc u.

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu'-ită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMJNISTli. „GAZ. IRANS“

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

pe linia Predealfl-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale (le stata reg. ung.

Predeal il-Biidapesta Budapesta—Bredealft TeiigșA-

Bucurescl

Predealu

TimișA

BrașovA

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod A 
Hașfaleu

(
(

(
(Sighițora 

Elisabetopole 
MediașA 
Copsa mici 
MicAsasa 
Blașiu 
CrAciunela 
Teiușfi 
Aiudfl 
VințulA de 
Uiâra 
Cucerdea 
GhirisA 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișd 
Stana 
HuiedinB 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
VArad-Velințe

susfi

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szelnok
Buda-peata

( 
(

Viena ’

Trenii 
de 

peradne

Tren
accelerat

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Trenii 
omnlbua

Trenă 
[omnibUR

7.30
1.14

1.45

6 03
6.21

4.16
5.02
5.43

6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52

12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

2.32

I

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

Trenă Tren
jde pers, accelerat omnlbua

Viena
Budapesta
Szolnuk 
P. Ladâny
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-VAsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbâu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghii-iș

Cucerdea

(

1 
(

Trenă Trenă 
de 

persone

Trenă 
o mul bus

Trenă 
omnibue

1 l.iol
7.40

11.05
2 02
4.12 ‘

2.—I
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
540

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6,20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.0J
11.40

2.31

ll

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5)
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Uiora 
Vințuld de 
Aiudd 
TeiușA 
Crăciunelb
Blașfi 
MicAsasa 
Copșa nit 
Mediașfl 
Elisabetopolc 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostoufalva 
Apatia 
Feldiora

BrașovA

TimișA

St'sil

(
(

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1 13
1.20
1.41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.G0
4.35
5.12
5.371
7.02|
7.43
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.69
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

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca 
llia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
Arad A
Szolnok

josă

11.24
11.39
12.30
12.52
1.01
2.03
2 52
3.23
3.55
4.08
4.25
5 39

Predealu

Bucurescl

(
(

Nota: Orele de nâpte sunta cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

1.55
2.53

3.28
9.35

li

Hârtia din fabrica d-loră Kdniges & Kopony, Zernesc!

Budapesta
Viena

( 
c

5.56
6.27

6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8 42

Treuîî de 
peradne

Tre ju 
onir-bus

AradA-TimlșAra

Arad A
Aradulă nou
Nămeth-Săgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
’ffîmișAra

Trenă 
omnlbua

Trenă de
peraOne

5.48
o.l9
6.44
7.16
7.47

9.02

TimișAra-AradA

TimișAra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nămeth-Sâgh 
Aradultt nou
AradA

Trenă de 
peraOno

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Trenu de 
pereOne

9.08

5.00

Trenă 
omnibue

Trenu 
mixt

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

Biidiipes.'»- iraclA-TeiușA

Trenă de Trenu Trenă
peraâne dc per.tone omnibu*

Viena
| 11.10

12 10 _
Budapesta 8.20 9.05 —

Szoluok 11.20 12.41 _
4.10 5.45

Ar sul A 4.30 6.— 7.04

Glogovață 4 43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Conopă 6 69 7.37 _ j
Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 —
llia 8 55 9.‘ 8 —
Braniclca 9.19 10.17 —
Deva 951 10 42 - -
Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— —
Vințulă de josă 12 18 J2.29
Alba-Iulia 12 36 12.46 —
TefușA . 1 29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu de Trenii Trenă
pereone omnibufl mixt

Simeria 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hațegă 12.46 — 4 16
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — 6 41

Petroșeui 3.37 — 7.12

Petroșeul— Simeria (Piski)

Trenă Trenă Trenă
de perB. omnibufl mixt

Petroșeul 10 07 — 6.10
Banița 
Crivadia 
Pui 
Hațegă 
Streiu
Simeria

10 48
11.25
12.05
12.42
1.22
1.53

6.53
7 37
8.20
9.01
9.52

10.31


