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Brașovu, 12 Februariu 1887.
Lhipă buletinuhl, cehi primiinu astădl dela 

biroulil telegrafică despre alegerile pentru Reiehs- 
tagulă germana, principele Bismarck a isbutitu 
s6-sl asigure o maioritate pentru primirea septe- 
natului. Amenințarea cu răsboiulu precum și pre
siunile și terorisârile ne mai pomenile din partea 
guvernului au avută așadtsră efectu.

Septenatulă va fi primită de nouht Reichs- 
tagu, d£r bre înceta-voru totodată și certele in
teriore? Este resultatulă dobendită astfelă ea să 
pbtă mulțumi pe puternicul»-! cancelarii ?

Anevoie amu pută admite acbsta. Scopulă 
cancelarului a fostă nu numai de a face să se 
primescă septenatulă. ci mai multă încă a voită 
s6 înfrângă oposițiunea. Acesta însă nu i-a 
succesă.

In capitala imperiului chiar au învinsă pe 
tbtă linia cei mai aprigi dușmani ai stăriloru 
actuale și ai guvernului, socialu-democrații. Par
tida acestora avea în parlamentă la 1871 numai 
două mandate, 6r’ pănă în 1884 și le-a sporită 
la 24. Cu ocasiunea alegeriloră de față socială- 
democrații au eșită învingători în tbte cercurile 
loră, er în Berlină au câștigată nou tăremu și 
este bătătoră la ochi, că după calculările făcute 
în capitala germană s’au dată 160,000 de vo
turi în contra septenatului și numai 72,000 vo
turi pentru septenată.

Nu i-a succesă cancelarului a înfrânge nici 
oposițiunea centrului, acesta a perdută păn acum 
numai câteva mandate și probabilă că, cu totă 
intervenirea Papei în favârea guvernului, ea va 
reapăre în parlamentă nedi visată, deși puțină 
mai slăbită.

Cele mai mari pierderi le-a suferită partida 
liberaliloru (Freisinnigen) și cu isbenda în contra 
loră p6te fi mulțumită Bismarck, potă fi mulțu
miți toți dușmanii liberalismului, der ea anevoie 
le va aduce vr’ună folosii, când de altă parte au 
învinsă estremii liberali.

Ori câtă de multă s’ar mulțămi înse prin
cipele Bismarck cu succese dobândite în gene
rală, resultatulă alegeriloră din Alsația-Lotaringia 
trebue să-i strice t6tă bucuria.

Provinciele cucerite au alesă totă numai 
bărbați de ai protestului și contrari ai septena- 
tului, 15 la numără, cu mare maioritate.

Se’nțelege de sine, că în Francia și cu deo
sebire în Parisu a fostă urmărită cu celă mai 
viu interesă decursulu alegeriloră în Alsația-Lo
taringia. Cu cea mai mare nerăbdare se așteptau 
soirile despre aceste alegeri în Parisu. Multe 
Ziare au scosu edițiuni estraordinare târdiu 
noptea. Alsațianii catolici locuitori în Parisu au 
lăsată să se cetâscă liturgii pentru învingerea 
bărbaților!! protestului.

Cu tdte aceste Francesii au dovedită și de 
astădată câtu de multă se sciu stăpâni în rapor
turile loră cu Germania. Cele mai multe foi con
stată numai în modă obiectivă, că alegerile în 
Alsația-Lotaringia au eșită în defavorulă Ger- 
maniei-

piarulu „Național11 dice: „In momentulă, 
când fiecare în Europa îșl aruncă ochii asupra 
moșiei vecinului său, spectacolulu celă oferă lu- 
mei Alsațianii lasă să se veijă clară câtu de slabă 
temeiu are filosofia cuceririloră. piua de 21 Fe
bruariu va remânâ neștârsă în inima Franciei11, 

„Pressa francesă — 4‘ce „Paris11 — uu s’a 
amestecată în propaganda electorală, cu tdte 
astea Alsațo - Lotaringienii au alesă totă băi bați 
ai protestului. Ei au rămasă fideli suvenirei, 
doliului și credinței loră. In timpu de răsboiu, 
pentru ca Germania să-și apere convoiurile sale 
ar trebui să lase în Alsația celă puțină două 
corpuri de armată, ea să se apere contra locui- 
toriloră țării. Ne ferimă pentru noi înșine de-a 
triumfa asupra alegeriloră alsațiane, dăr suntem1!

mândrii de amicii noștri de acolo. Fără să ne 
interesămă de septenată, constatămă cu plăcere, 
că inima Alsației-Lotaringiei a rămasă unu scufă 
apărătorii ală patriei.11

Ceea ce trebue se mâlmăscă mai multă pe 
Bismarck este, că cei mai mari dușmani ai lui 
din Alsația, pe care i-a persecutată mai tare, an 
fostă aleși : Kablă și Antoine.

Rablă a telegrafiată dela Nizza alegătoriloră 
săi: „Iți mulțumescă , bravă poporă, care n’ai
lăsată a fi sguduită în perseverența ta nici prin 
amenințări nici prin terbre.11

Septenatulă se va primi, der diarele ger
mane în fața manifestațiuniloră francese predică 
din nou resboinlu, căci, 4’cu ele, Francia e de
parte de-a recunbsce în modă leală și fără re- 
servă pacea dela Frankfurt!

Desbaterea bugetului culteloru și in- 
strucțiuuei.

In ședința dela 17 Februarie luândil cnvăntulil
Ono Ilerman dice, că la universitatea din Pesta nu 

morgii lucrurile cutn trebue La serbarea jubilară a uni
versității din Ileidelbergă n’a fostă invitată După ulti 
mele date ale ministrului. intr’ună ană au fostă la acestă 
universitate 4611 e.samene și rigurose, adecă de fiecare 
oiă de di și nopte ună esamenă. soeotindu-se 200 dile 
de scblă. Trecendă la profesori, dice că Desider Szilagyi 
e profesoră destoinicii, der n’a produsă nimicii în litera
tură, prin urmare după calificațiuiiea valabilă europenă 
nu e aptă a ocupa nici inâcaru o catedră de docente 
privată. (Miș are) Ună profesoră, care nu se ocupă cu 
literatura, nu e nici cu ună firă de pâră mai vrednică 
decâtă ună actoră. Când ună profesoră din străinătate 
more. rămână posterității operile sale literare; decă more 
anulă dintre profesorii noștri, lasă in urmă’i celă multă 
o vilă frnmbsă. Profesorulă trebue se scriă cărți de 
scblă. Cărți de studiată limbile clasice n’avemă, Sântă 
unii cari scriu, der partea cea mai mare sumă compila- 
țiunl traduse în limba maghiară. N’avemă omeni spe
ciali, pentru că simțulu materialistă e mai mare, decâtă 
cultura sciențifică. Astfelă in raportată, ce Pa trimisă 
ministrului său funcționarulă ministerului de comerțtl, tri
misă în Franța ca să studieze cultura vinului, se dice : 
„Nu'i vorbă, din totă lucruhl nu pricepă nimică; der 
tocmai de aceea am plecată in străinătate, fiindă că sunt 
liberă de ori ce ocupațiune sciențifică. (Ilaritate ’n stânga) 
Mini.trulă vrea sâ înființeze o a treia universitate in si- 
nulă naționalitățiloră ; din punctă de vedere politică nu’i 
se p6te obiecta nimică, der din punctă de vedere culturală 
e de criticată. Cine pole dovedi, că ună profesoră trans
ferată in Pojună, care are poporațiune germană, ori in 
Cașovia, care are poporațiune mixtă, va crea din acelă 
pământii adevăratulă spirită națională. A treia univer
sitate trebue ridicată in ungnrime. Ac)i avemă o gene- 
rațiune de reclame, adevârați liliputani, care ar dispăre, 
decă nu s’ar sprijini pe massa resultateloră materiale. 
(Vii aprobări și eljenuri in stânga estremă).

Desider Szilagyi respinge imputările ce se facă uni
versității din Pesta și personei lui, precum e și aserțiu
nea că să facă gheșeftari.

Minislrulă Trefort laudă pe profesori și universita
tea, și cu deosebire facultatea de medicină. Streinii an 
aprețiată stările culturale ale universității. Ce privesce 
a treia universitate, nu permită acum referințele a o în
ființa. Der se va face, acolo unde e mai la locă, căci 
vrea ca in sfatulă maghiară (?) cultura să fiă maghiară 
(?) Universitatea trebue înființată intr’nnă locă, unde va 
fi cercetată. Ună scopă ală unei a treia universități e, 
ca să nu mărgă anumite elemente în străinătate și să se 
întbrcă acasă indopați cu astfelă de idei și simțăminte, 
care nu promovăză cultura „maghiară". Cultura •ma
ghiară" tf bue să fiă condusă de geniulă „maghiarii11. 
Dăr esistă in Europa o cultură independentă? Nu. E <5re- 
care solidaritate intre citit uri. Laudă Domnului, cultura 
„maghiară" stă in intimă legătură eu cultura vestică (?) 
Seiința „maghiară» trebue negreșită să fiă dominată de 
geniulă „maghiară"; dăr întrebă: afla-vomă noi o nouă 

chimia seu matematică maghiară? (Ilaritate). Nici la u- 
niversilate, nici aiurea n’a hlculu ininistrulă niciodată po
litică de eorteșire. (Vii aprobări in drepta. Otto Herman 
răspunde, cl universitatea din Clușiu a fostă folosită in 
1873 spre scopă de eorteșire).

Koloman Ihaly dice, că multă a făcută ministru 
pentru progresulil universității din Pesta, dăr afară de 
facultatea de medicină, celelalte n'au făcută progrese 
Vorbesce și elil de cultură națională și de geniulă ma
ghiară. Cultura vestică trebue transplantată aci in formă 
națională «maghiară». Recomandă ministrului să se in
tereseze de facultățile filosofice din Pesta și Clușiu.

Ignaz Helfy e pentru iuliințarea unei facultăți pen
tru cei ce ’și alegă cariera diplomatică, pentru ca Un
gurii se nu mai mergă la Viena spre a învăța limbile 
orientale. De asemenea s’ar pute înființa facultăți sin
guratice, juridice și de medicină.

Paulă Hoitsy dice, că nu e la universitate ocupată 
catedra de aslronomiă și n’avemă observatorii!. Presintă 
o moțiune in acesta sensO.

Minislrulă Trefort c|toe, că va face totă ce se p6te 
îndată ce voră permite referințele. Cere retragerea mo- 
țiunei. Constată cu plăcere, că națiunea maghiară e pri- 
mitbre (?) pentru Iote aparițiunile culturale ale vestului, 
deși ea ține cu tenacitate la propria sa naționalitate. Și 
acestă calitate e ună norocii pentru ea.

(Va urma.)
• . .i

Creditul ii militaru uugarA.
In ședmta dela 19 Februariu s’a desbătulă proiec- 

fulă de lege privitorii la acoperirea cheltueliloră estra
ordinare pentru procurarea provisiuniloră de reservă tru- 
peloră de honvezi și a echipamentului gloateloră ce se 
voră concentra la cea dinteiu trebuință.

Frust Daniel ca rai ortoră ală comisiunei financiare 
arată motivele, care îndemnă comisiunea să recomande 
spre primire proiectulă. In fața febrileloră înarmări ale 
Europei, nimenea nu po'e garanta, că va fi pace și deci 
și monarchia ndstră trebue să se pregălăscă, nu pentru 
ună răsboiu ofensivă, ci pentru apărarea ei (Aprobări 
generale).

âurelă Miinnich, ca ală doilea raportoră, vorbesce 
pentru proiectă, debrece se trateză de siguranța și apă
rarea tronului și a patriei. (Vii aprobări/

Minislrulă de honvedi Fejei'vdry di e, că procura
rea provisiuniloră și echipamentului nu se pote amâna 
pănă la ivirea eventualului periculă. E vorba de sigu
ranța patriei, să fimă gata [a întâmpina ună eventuală 
atacă din ori ce parte ar veni. (Aplause). 0 întârziere 
ar pute fi fatală (Aplause). Cercurile nostre conducă- 
tore încă totă speră, că nisuințele pacinice voră câștiga 
preponderanță, der de altă parte, durere, nu se pole 
nega, că orizontulă Europei e inorată că atmosfera po
litică e încărcată pănă la ună orecare gradă cu electri
citate și nu seimă când și unde se aprinde scânteia, din 
care isbucnes e foculă in materialulă esplosibilă ce fără 
îndoială esistă, cu ună cuvântă, nesiguranța situațiunei 
apasă spiritele în totă Europa. (Mișcare) Prin urmare 
să nu ne iăsămă a li surprinși de eventualele evenimente 
Rogu deci a se primi proiăctulă (Aprobări generale).

Albert Apponyi vorbesce in numele stângei care, 
deși n’are încredere în politica guvernului, primescepro- 
ieetulă fiindă vorba de apărarea integrității monarchiei 
și a patriei. (Vii aprobări și aplause).

Daniel hanyi vorbesce în numele stângei estreme 
care, deși n’are încredere in guvernă, primesce proiec
tulă. fiindă că guvernulă consideră atâtă de seribsă si- 
luațiuuea. încâtil nu e eschisă posibilitatea unui răsboiu. 
(Vii eljenuri. aprobări generale și aplause)

Andor Vadnay : Susținerea păcii atârnă numai a- 
tunci și intr'atâta de noi, întru câtă nu noi. ci initniculă 
trebue să se temă de isbucnirea răsboiului. Sunt con
vinsă, <ă tote naționalitățile, tbte confesiunile și tăie 
partidele voră simți deopotrivă pentru apărarea tronului 
și a patriei, dâcă țera ar fi atacată. Primesce proiectulă. 
(Aprobări generale.)

Petru 'Iruția: E necontestabilă că politica de na- 
ționaldale inaugurală de actualulă guvernă prin suspi- 
țiuni și prin nerespectarea legii nu numai a amărită
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fârte multă naționalitățile patriei, ci a căutat "chiar să 1 
tnstreineze de pămăntulă acestei patrii, așa incâtă partea 
cea mai mare a inteligentei de limbă nemaghiară, mai 
alesă a inteligentei romăne, cu tdtă cultura loră specială 
dobândită complectă aci in patriă a fostă nevoită să 
caute a’șî câștiga pânea in afară de granițele țării. In
teligența rămasă acasă din contră e suspiționată tot- 
dăuna ca nepatriotică, ca gravitândă in afară, sub pre
texte a fostă inteligenta trasă'n cercetare, și de câte o.-I 
naționalitățile au adusă înainte aci in cameră gravami- 
nele loră, totdăuna d-lă ministru-președinte a fostă celă 
dintâiu, care le-a amenințată cu nimicirea. ^Contrazi
ceri în drepta.) In fața astorfelă de raporturi, de sine 
se înțelege că naționalitățile nu sunlă mulțămite cu con- 
stelațiunea politică internă ; ei bine, de drece se ceră 
grele jertfe dela ele, ară ave ocasiune să refuse aceste 
jertfe (Nelinisce), dăcă aceste suspițiuni ară fi justificate, 
dăcă ele în adevără sunlă dușmane ale statului. Der, 
onorată cameră, pentru nechibzuita politică a guvernului, 
nu ne vomă răsbuna asupra patriei. (Vii aprobări ge
nerale.) Scimă fărte bine, că vă<ja și ponderanța unui 
stată atârnă de aceea desfășurare de putere, de care elă 
e destoinică în momente grele; noi suntemă convinși, 
că o armată bine organisată nu numai măresce veda 
statului, ci formeZă și cea mai bună garanțiă pentru 
binecuvântările păcii. Pornindă din acesta convingere 
vomă țină strinsă la fidelitatea și alipirea neclintită, do
vedită timpă de secuii, deorece noi așteptămă îmbună
tățirea sărtei năstre în acestă patriă. Nu vomă înceta 
a lupta pentru drepturile năslre legală întemeiate și a 
pretinde drepturile ce ni se cuvină ca cetățeni ai statu
lui. In acestă greu momentă însă în care se tratăză de 
mărirea vaZei patriei și de asigurarea susținerei păcii 
nu vremă sâ ne aruncămă in cumpănă gravaminele, 
nici sâ punemă de astădată cestiunea de încredere, ci 
din omagiu pentru tronă, din iubire și alipire fidelă 
pentru patriă (Vii aplause) primimă proiectulă de lege 
ca basă a desbaterei speciale. (Vii aplause generale.)

Ministrulă Tisza încă totă crede și speră, că se 
va pute susține pacea. De altmintrelea e convinsă, că 
decă cu tăie astea ar isbucni răsboiulă, toți fii patriei 
năstre îșl voră face datoria. In vederea posibilității unui 
răsboiu deci se cere acestă credită, ca sâ fimă atunci 
în posițiune a ne apâra interesele năstre. (Vii apro
bări.)

RâspunZândă deputatului Truția, ministrulă Tisza 
nu primesce învinuirea ce se face guvernului, că acesta 
și mai alesă dânsulă a Zlsâ naționalitățile gravităză 
în afară ori că ar fi vorbită vr’odată despre nimicirea 
loră. Am disO — continuă ministrulă — despre singu 
rației ultraiștl, despre singuratici agitatori (Adevărată e ! 
Așa el în drâpta), că aceștia graviteză în afară și păte 
că am vorbită și de nimicirea loră, cu Iote astea tot- 
dâuna am Z*sa, massa cea mare a nationalitățiloră, 
care trăescă în acâstă patriă, șl-a împlinită cu fidelitate 
datoria și și-o va împlini. (Aprobări în drepta.)

Ce privesce votulă oposițiunei, elă dovedesce că 
In inimile fiiloră acestei națiuni esistă atâtă iubirea de 
patriă câtă și teatrulă politică, fără care o țâră liberă 
nu păte esista. (Vii aprobări generale.)

Proiectulă s’a votată apoi cu unanimitate.

0 nouă scrisore a lui Ludovicii Mocsary.

Ludovicii Mocsary a adresată cătră ale
gătorii sfii din orașulă Halas (Ungaria) o scri- 
sdre, în care îșl justifică, procederea sa în cestiunea 
naționalitățiloră, asigurândă, că nu s’a depărtată 
în discursulă său dela 15 Februarie a. c. cu 
nimică de vederile sale esprimate în scrisă și

prin graiu de 30 de ani, și mai alesă dela 1879 
în coce, fără a veni în contrazicere cu programa 
partidei independenților^. De ceea ce îi pare 
mai multă râu este, că ce s’a petrecută acum 
în sînulă acestei partide, va da nascere acelei 
păreri periculdse în cercurile nationalitățiloră, că 
postulatele loră îndreptățite nu se potă nici decum 
împăca cu aspirațiunile maghiarismului. Răs
punde și lui Tisza ^icendil, că ceea ce <Jice elă 
despre nisuințele inimice statului ale estremiloră 
naționaliști nu este decâtă o chimeră; d-lă Tisza 
vrea să se arate numai că scie țină în freu pe 
inimicii patriei. Câtă pentru atacurile pressei 
Zice, că ar trebui s6 se respecteze libertatea con- 
vicțiunei și asigură că pe a sa nu-o va schimba. 
Vomă publica în num&rulă de mâne scrisdrea 
întingă.

SOIRILE DILEL
Cu mare bucuriă ia notiță „Kolozsvâr» despre ună 

actâ de »patriotismă," ce ’i se scrie că l’ară fi făcută 
oficerii din armata comună garnisonațl în Bistrița prin 
aceea, că la balulă ce l’au avută in 12 Februariu și-au 
decorată sala aprope esclusivă cu stindarde naționale un- 
gurescl. Mulți dintre domnii sași cari erau de față se 
uitau cu ochi răi la fâlfâirea acestora steguri — Z'ce c0* 
respondentulă făiei unguresci — dâr cu atâtă mai bine 
și-au petrecută Ungurii, cari erau de față la acestă pe
trecere vială și frumosă. „Dău e și pagubă — adauge 
la acestea ,Kolozsvăr« ■— a învinovăți pentru apucătu
rile singuraticiloră pe acei oficerl, cari chiar și în Bis
triță au dată într’ună modă atâtă de simpatică doveZi 
despre simțemăntulă loră patriotică.» — Au ajunsă foile 
unguresci sâ facă și din petreceri cașuri de politică 
șovinistă.

Vr’o 80 de Șerbi, între cari — după cum scrie 
>Ellenzek“ — mare parte suntă deputați ai elementeloră 
ultraiste, precum și mai mulți bărbați distinși, ca Vuce- 
lits, președintele congresului sărbescă și alții, au trimisă 
lui Ludovică Mocsary o adresă de încredere.

■—x—

«Corespondința din Budapesta» desminte soirea, 
dată de „Corespondința Politică/ cumcă ar fi emigrată 
mai mulți industriași din Transilvania în România. Nu
mita corespondința adaoge apoi următorele: *Nu’i vorbă, 
luni întregi au umblată agenți români ca sâ înduplece 
pe industriașii ardeleni sâ emigreze în România, dâr 
n’au emigrată decâtă câteva calfe de dulgheri din Brașo'ă. 
și autoritățile n’au nici o cunoscință cum că s’ar fi așe- 
Zată definitivă in România industriașii ardeleni.» ■— Noi 
suntemă in posițiune a spune, că au emigrată în Ro
mânia și industriași independenți. Acesta o afirmă și 
»Sieb. D. Tageblatt."

Ca o minune a vecultti raportâză pe întrecute dia- 
rele unguresci despre o ordinațiune a ministrului de culte 
și instrucțiune publică, prin care acesta a concesă ca 
in preparandia de stată din Deva sâ se propună la toți 
ascultătorii și limba românescă ca studiu obligată. — 
Năsipă in ochii Româniloră! Ună felă de momâlă pen
tru pescuită.

—x—
Ministrulă honvedimei a comandată pentru honve- 

Zime 7000 părechl de încălțăminte la industriașii din 
Brașovă.

—x —
D-lă Ștefan Gencsy, inspectoră r. u. de dare ală 

comitatului Brașovă și Făgărașă, s’a logodită la 22 Fe

bruarie n. cu amabila d-ș<5ră Maria Kopanics, fiica șefului 
oficiului telegrafică din locă, Edmund Kopanics. — Le 
adresătnă urări de fericire!

După cum se serie din Alba-luliu, canoniculă ca
tolică B. de acolo, despre care amă comunicată, că a 
jucată la bursă, a perdută 150,000 fi.

—x—
Ni se scrie din jurulă Baiei mari, cu dala 7 (29), 

Febr. a. c., că acolo numai acuma începe a fi ernă, fri- 
gulă na lipsită, der păn’ acum n’au putută sâ âinble 
cu sania, in Zilele aceste abia începu a ninge cum 
se cade.

— x—
Ministrulă de finanțe română a depusă în cameră 

ună proiectă de lege, prin care stătută renunță, în favorea de- 
bitoriloră săi, Ia tote rămășițele din contribuțiunl di
recte: personală, șosele, căi de comunicare, foncieră, 
patentă, taxă de transmitere, privilăre pe exercițiile a- 
nului 1882—83 și rămase neîmplinite pănă la 31 Martie 
1883. Comunele prin același proectă suntă descărcate 
față cu statulă, de orice răspundere pentru rămășițele din 
aceleași dări pe anii dela 1871 pănă la 1881—82 in- 
clusivă. Rămășițele din prima categoriă se urcă la 
950,000 lei, cele din a doua la 3 milione 200,000 lei.

Manifestațiunile grănițeriloru.
(Urmarea subscrierilorâ la adressa de aderare și recunoștință cătră 

d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Mânu.)

George Bodiulă, Clemente Bodiulă, Simionă Bo
diulă, George Motrea, Trifonă Gușiuțioe, Dumitru Bozo- 
male, Ștefană Vlădică, lacobă Vlădică, lonă ;Vladica 
Ștefană Tofeni, Nicolae Burduhosă, lacobă Ștefană Roșiu, 
Toaderă Burduhosu, lonă Ștefană Roșiu. Sidoră Roșiu. 
Simionă Ciochariă, Ștefană Ciocharla, Miha;le Ciocharla, 
George Macaveiu, Ioană Macavei, Pavelă Rebrianu, Ni
colae Rebrianu, lacobă Macavei, Artenie Pursiuca, Tanase 
Burduhosă, George Simionă Rebrianu, Ioană Bohaiu, 
Pavelă Eremie Bohaiu, losefă Bohaiu, Arsente Mure- 
șianu, Ciforă Circa, Grigore Tironu , Toaderă lonă 
Bumbu. Dumitru Bumbu, (prin Niculai Bosericiă), George 
Toaderă Burdețiu, George Hoha, Simionă Tironă, George 
Burduhosu, Petre Tironu. Andreiu Roșiu, Vasile Roșiu, 
Toaderă Roșiu, Ștefană Bumbu, Costană Păvăloe, lonă 
Leonte Jarda, Ioană Circa, Costană Titieni, Ariene 
Titieni, Arsente Dumitaianu, Vasilie Dumitrianu, Vasilie 
a Todori. Toaderă Selvană, Grigore Selvană, lonă Mare, 
Dumitru Toaderă Popă, Ioană Tirlișană, Demionă Mu- 
reșiann. Dumitru Charculă, llie Buzilă, lacobă Neamțiu, 
Ioană Neamțu, Grigore Laza ră Roșiu, Ioană Lazară Ro
șiu. Nicolae Lazară Roșiu, Logină Cotulă, Pantilimonă 
Mihalca, Ioană Andrei Muthi. Mihaile Tofeni, Ciforă 
Oniga, George Lazară Roșiu, Itiodosu Roșiu, Ciforă 
Roșiu, Dorofteiu Roșiu, Filimonă Roșiu, Ioană Moldo
venii, Simionă Neamțiu, Vasile lacobă Charchulă, lonă 
Charculă, Grigorie Roșiu, Ștefană Charculă, Macedonă 
Charculă, Simionă Jarda, Ionica Galbină, Gavrile Pa- 
lage, recte George, Nechila Palage, Zacharie, Gavrile 
Popă Bumbu, Petre Lasieu, Ciforă Lazară, Dumitru 
Leonă Popă, Spiridonă Grivase. Grigorie Grivase, lonă 
Grivase, lonă Doboca. (Va urma).

Apelu
cătră clerulă și poporală din diecesa română gr. or. a 

Caransebeșului.

Se apropiă momentulO, in care clerulă și poporulă 
din diecesa română gr. or. a Caransebeșului e chiemată 
sâ-șl manifesteze în modă demnă simțămintele sale de 
pietate, iubire și recunoscință pentru bărbatulă, care în 
timpurile de cea mai grea încercare a muncită o jumă
tate de seculă la întemeiarea binelui bisericii și a nați- 
unei sale.

Acestă momentă estj Ziua de 9 Martie a. c. în 
care se împlinescă 50 de ani, de când Prea Sânția Sa 
bunulă nostru Archiereu Ioană Popasu s’a dedicată al-

FOILETONU.
Pipfirușiu Petra și Florea-’nfloritulu.

(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulO M. Bene din Supu
rată de susă, scrisă de loanu Popii Reteganula.)

(Urmare și fine.)

Fata, nu-i vorbă, se ferea și nici prea, ca tote 
fetele, ci se cam temea de tată-sâu; deci le spuse:

— Dragii mei, băgați de gemă, că de vine tata, 
vâ omâră.

— Și cine-i tata d-tale? o întrebară voinicii.
— Tata e Ciută nevedută, și încă nici ună omă 

nu i-a eșită în cale, pe care să nu-lă om6re.
— Ei bine, dragă, dâr ce năravă are când vine 

acasă ?
— Elă, răspunde fata, are năravă că, cum întră 

In casă, mai întâiu se bagă după cuptoră și de acolo 
ia o ulcică cu leacuri și t6tă o {bea, ăr de leacurile 
acelea atâta se întăresce, de ar bate și Zeee ca voi.

— Așa? Z>se Pipărușă Petru, atunci adă încâce 
leacurile, să le bemă noi.

Și le dădu Ileana leacurile, ăr voinicii le băură, și 
din ce erau tari, mai tari se făcură. Dâr chiar atunci 
sosi și Ciută nevăZută acasă și s’a repeZită după cuptoră 

la leacuri; ei, der acelea erau lecuite! VeZându-se ast- 
felă înșelată, într’atâta s’a turburată, de-i purta în palme 
ca pe nisce mere pe amândoi voinicii, și, de nu ară fi 
apucată să bea ei leacurile, nu era bine de ei; dâr așa, 
îlă apucară voinicii amândoi, apoi lasă că l’au omenită! 
Nici ferferiță nu s’a alesă de elă. Apoi Pipărușă Petru 
se căsători cu Ileana Cosinteana și se încărcară de averi 
și plecară de acolo. Der pre lângă tâtă prietenia ce ere 
intre Pipărușă Petru și Florea-’nfloritulă, cestă din urmă 
nu se uita cu ochi bunî la Pipărușă, văZăndu-lă cu ne
vastă, ăr elă nu. Dâr Pipărușă pricepu gândurile lui 
Florea-’nfloritulă, de aceea îi dise:

Frate, să lăsămă nevasta acasă găzdâiă și să mer- 
gemă să-ți aflămă și ție una.

— Bine ar fi, Zise Florea-’nfloritulă, dâr 6re unde 
amă da de una?

— Nu fi îngrijată, frate, Z,se Pipărușă, mergemă 
in lumea nâstră și de nu s’o fi măritată soru-mea — 
numai bună ar fi de tine.

— Apoi hai să o vedemă, Z*se Florea-’nfloritulă.
Și lăsară pe Ileana Cosinteana siugură acasă și ei 

se luară la drumă, și du-te, pănă ce ajunseră într’o pă
dure ; nici unulă nu mai fusese in pădurea aceea. Mer- 
găndă ei prin pădure, vădă o casă.

— Hai să vedemă cine-i în casă, Z’se Pipărușă.
— Hai, decă chiar vrâi, Zlse Florea-’nfloritulă.
Și intrară în lăuntru. Acolo aflară numai o babă 

bătrână stândă cu piciorele la focă.
— Bună vremea, mătușă.
— Să trăiți cu bine, dragii mătușii; haideți, șe- 

dețl o leacă și vă hodiniți pănă vă aduce mătușa ceva 
de mâncare; etă mă urcă în podă și vă aducă slănină, 
dragii mătușei.

Feciorii șeZură pe o laviță, er baba se urca în 
podă, cu numele ca să le aducă slănină. Dâr cum eși 
baba din odaiă, veni ună șdrece la feciori și le Zise:

— Nu stațl, dragii mei, că nu-i de a sta; mer
geți în plata lui DumneZeu sfântulă, că baba nu s’a 
dusă doră se vă aducă de mâncare, ci să-și ascuță dinți 
să vă potă mânca; că are în podă o petră mare de 
moră, de care ’șl tocesce dinții, nu o autjițl?

— Ei, și cine i baba asta?
Hm, Z'se șârecele, asta-i mama pădurii, a fostă 

drăguța lui Ciută nevăZută, și de când l’ațl omorîtă totă 
descâtă să-i câdeți în brânci; acum, de nu fugiți, nu 
mai scăpat! vii din colții ei.

— Decă-i așa, hai la drumă, îșl Ziseră voinicii,
Și se luară feciorii mei la drumă, mergeau de 
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tariului, luâii.îă a<upra sa sarcina grelei păstoriri stille- 
tt.-rl.

Nu ne redicămă vocea pentru a ilustra meri ele ne- 
peritme ale demnului nostru Archipftstoriu întru desro- 
birea minții și inimei poporului din diecesa Caransebeșu
lui. Ele simtă imprimate prin urme neșterse in inima 
intregvi națiuni l-toria nemului nostru va gâ-i în viăța 
primului nostru Arihiereu română exemplulă credinței 
neclătite in puterea de vieți a poporului său; ea va în
fățișa posterității epoca istiândeioră prin suferințe și va 
arăta rudele zelului neiiilrântă, care in disprețulă tuluroră 
neajunsurilor^ a vărsată eu profesiune binefacerile sale 
asupra multă cerealei ndslre biseiiel și națiuni.

Simțementulă de mulțămire .și viâ recunoscință, ce 
animeză credincioșii eparehiei Caransebeșului în fața Inul 
tului lubilară, a îndemnată cetățenii români ai orașului 
Caranstbeșă a se constitui într’ună comitetă centrală eu 
seopulă de a face pregătirile de lipsă, ca dina memora
bilă să cievină o tji de serbătore pentru toți tiii diecesei.

In deplină convingere, că glasulă nostru va afla ră- 
sunetulă cuvenită in inimile tuturora, comitetulă centrală 
ișl ia voie a recurge la sprijinulă materială și morală 
atu pro opresbiterateloră, comuneloră, eorporațiuniloră și 
sii’guratieiloră credincioși ai diec-ecei năstre, ca prin re- 
presentanți trimiși din întrega diecesă să contribue la 
înălțarea festivității jubileului vrednicului nostru Archiereu

Aducăndă la cunoscință tuluroră voitorilor^ de bine, 
că ijiua jubileului s’a statorită pe Luni după Dumineca 
Tomii in 13 (25) Aprilie a. e. pe lângă programa ce se 
va publica mai târcjiu și pentru a cărei întregire orice 
propunere din afară ar fi binevenită, comitetulă centrală 
își permite a invita pe toți credincioșii bisericei nbstre a 
se întruni la Caransebeșă, în locuia reședinței episeo- 
pesci, ca să descoperimă înaltului lubilară simțămintele 
nosti e de mulțămita și bucuria, și < u ună glasă să-i stri- 
gămă : „ Bncură-Ie anghira nistru cea tare și neclătită; 
eezelesce-Te vedendu’tî fiii sufletesc') în jurulu leu pur- 
tunilu stâlpările fapteloră Tale celoru bune!*

Din ședința ținută la Caransebeșă in 31 Ianuarie 
1887.

Comitetulă centrală: Filarelă Miista, proto- 
sincelă și deputată sinodală, președinte, Andreiu Ghidiu, 
protopresbiteră și deputată sinodală, Coriolană Brcdi- 
ceanil, advocată și deputită sinodală, George Baiașu. 
asesoră consistorială. Ilie Curescu. c. r. tenente in pen
siune și deputată sinodală, luonă lonașiu. asesoră con 
sistorială ordinară, Dr. (leorge Popoviciu, profesoră. Ionă 
Btancoviciu, proprietară lefta Biju. Ionă Peța. asesoră 
consistorială, președinte. Filipă Adamii, protopresbiteră 
și deputată sinodală, Ionă Budinceanu, advocată și de
putată sinodală. Ionă Bartolomeiu, secretară consisto
rială și deputată sinodală, Ad. Diaconă, deputată sino
dală. Ionă Topalu, c. r. căpitană in pensiune, Vasilie 
Goldișu, profesoră. Xicolae Teicii. învățătoră, Antonie 
Novucescu, Ionă Popovici, ppresbiteră și deputată sino
dală. Iosifă Seracinu, c. r. vice-co onelă în pensiune și 
deputată sinodală, Ștefană Velovanu, direetoră la insti- 
tutulă pedag. și dep. sinodală. Particiu Dragalina, pro- 
lesoră, Dr. luliu Olariu, profesoră, Iosifă Balanîl, pio 
fesoră. Teodoră Lazaroniu, epitropă parochială, George 
Jumanca, Ionă Belteanu, Achimă Sîrbu, epitropă paro
chială, Petru Cernescu, Ionă Mihaiti, Nicolae Cârpanu, 
Alisandru Ddlomiță, Silvestru Logojană, Ionă Socaciu, 
Traiană Barzii, notariulu comitetului.

Disctii’sulu (1-lui Kog&lniceanu, 
rostită în ședința camerei române delii 21 la- 

nuariu st. d. a. c.
(Urmare și fine.)

D-loră, publiculă nostru nu este de locu deprinsă 
cu perseeuțiunile politice, poporulă nostru nu este de
prinsă să vadă procese politice, nu este deprinsă să 
vadă pușeăriele statului pline de preveniți’ politiei, cari 
sunlă ținuți acolo luni întregi fără să fiă judecați. Noi, 
Moldovenii liberali, in timpulă luptei pentru unirea țe- 
rilorft surori, aveam în capulă guvernului pe ună străin, 
care era ajutată de ună consulă, cu care era neconte
nită în corespondentă. Elă cerea ștergerea din listele 
electorali a tuturora unioniștiloră, calomniându-i de roșii, 
ne făcea totă felulă de neajunsuri, der nu ne închidea.

Acele timpuri au trecută, ideile liberale s’au im 
plantată in aeestă țeră, și așa fiindă, bine este, potri

vită este pentru partidulă liberală de a ține in pușcării 
pe deliquenții politici la Turnu-Severină. la Vâlcea?..

O rucc: Și aceștia suntă politici.
1). M. ICugălniceanu: Stau omenii închiși in patru, 

cinci pușcării, omeni acusați cie asasinată, cu tote că 
pănă acum justiția nu a disă că suntă asasini. A esta 
este ună precedentă rău de cate se voră servi adversa
rii nostrii. Și unde s’au inlemplată asemenea lucruri? 
Acolo, unde prefecții suntă inamovibili de faptă. Nu am 
făcută inamovibili pe magistrați, și s’au creată prefecți 
inamovibili. Miniștrii vedemă, ?ă să schimbă la trei patru 
luni, și vedemă din contră prefecți stândă câte nouă și 
dece ani. Ei bine, nu a sosită momentulă ca să damă 
satisfacțiune și populațiunei din părțile acelea? Credă. 
că da. In ce ar greși ministerul^ decă ar lua ramura de 
dalină, oii de măslină și ar intra in mijloculă nostru, și 
ar căuta se dea și oposiției satisfacțiune? la uitați-ve, 
vedemă la noi petrecăndu-se lucruri, cari nu să vădă în 
nici o țără din lume.

D-loră, am avută ondre a vă declara, că nu voteză 
pentru căderea ministerului, nu vădu, pentru ce așă ajuta 
la putere partida pe care o am combătută Iotă viăța mea, 
a doua di sdrta mea ar fi mai rea decâlă sub liberali. 
La bătrânețe nu potu face ce am făcută in tinerețe. Der 
D-vostră, D-loră din maioritate, trebue să vă gândiți, că 
decă D. Brătianu nu va cădea prin retragerea încrederei 
ce maiorilâțile ’i acordă, totă va cădea odată, căci așa 
este iegea omenirei pentru cine se apropie său trece de 
70 de ani.

Așa fiindă, de ce D-vostră creați precedente peri- 
culose, cari mai târijiu pote să vi se aplice? De ce nu 
țineți la principiile ce ați profesată altă dată, cum nu 
vedeți, că cădeți prin propriele D-vosfră greșeli? Ori și 
unde maioritatea se conduce de ministeră, acesta e cu
noscută. Bogă pe D-nii miniștrii, și in spec’ală pe D. 
Brătianu, se dea tonulu maiorităței. să formeze educa- 
țiunea parlamentară a maiorităței, scoțendă din discuți 
uni personalitățile. Pentru că nu are nici ună interesă 
să scie, decă D. loneseu e consecințe cu sine seu nu; 
ci are interesă să scie, decă miniștrii își îndeplinescă da
toria loră, și decă facă ceea ce au promisă înainte de 
a ajunge la putere. Partidulă liberală o mai repetă, să 
nu creeze precedente rele, căci precedentele acelea se voră 
îctorce în contra lui. Partidulă liberală, mergendă totă pe 
calea acesta de a deschide largă ușile și ferestrele bise
ricei la totă soiulă de neofițl, are să fie copleșită de 
denș’i, așa in câtă înlr’o bună diminăță voră rămânea 
ei în biserică și pe D-vostre vă voră da afară. (Ilaritate.)

N'am nici o legătură cu nici ună grupă din opo- 
sițiune, sunt singură de sine stătătorii ca și D. N. fo- 
nescu. Der ârăși ca oposantă mă dore inima când vădă 
că se maltrateză oposițiunea și i se face cu neputință 
lupta în parlamentă.

Terminândă, D-loră, facă apelu la D-vostră, tineri 
și bătrâni, ca eu toții să ne calmămă. Facă apelă la 
însuși 1). Brătianu. Numai dumnealui, numai guvernulu 
liberală e in stare se dea acestei țări ceea ce i se cu
vine; Libertatea și drepturile constituționale, o bună ad
ministrai iune și o bună justiția! — De veți face acăsta, 
vocile cele mai autorisate ale adversariloră vovfi cădea 
fără putere dinaintea D-vostre, cum cadă glonțele după 
ce s’au răcită. (Aplause.)

Sciri militare.
Austro Ungaria. Din Pesta se telegrafiază, că con

centrări însemnate de trupe s’au făcută în timpulă din 
urmă. Artileria montată, în garnisănă la Timișoră, a 
fostă transferată pe fruntariile Bucovinei; brigada 10 de 
infanteriă in garnisonă la Troppau, a părăsită aeestă o- 
rașă ducendu-se la Cracovia. Tote aceste mișcări au 
drepții scopă de a orândui trupele, conformă ordinului 
de bătae în care Irebuescu să fiă așezate în casă de 
râsboiu.

Rusia. .Czasr e informată din Varșovia, că pre
gătirile rusesci de răsboiu înainteză cu intetire și înghită 
sume enorme. Fortărețele suntă provăijule cu mari can
tități de munițiune și cu tunuri de mare calibru. Arma
rea fortărețeioră Varșoviei este totală terminată, fortăre
țele suntă ocupate cu corpuri corăspunijătore. Trupele 
suntă dislocate in provincii, mai alesă în guvernămentulă 

LuZi/in; armata din Polonia rusescă vestică e pusă pe 
picioră de răsboiu completă. Soldații suntă provătjuțl cu 
pesmeți pe timpă dă trei luni. Primăriile comunale au 
primită însărcinarea, ca reserviștii să nu se depărteze din 
loculă loră de stârnire și să țină gata câte două părechl 
de cisme și rufe suficiente. Mai departe s’a cerută o 
însemnare despre numărulă cailoră ce ’i păte pune fie
care comună la disposițiă pentru trecerea trupeloră.

România. Hecruții contingentului din ăstă ană s’au 
și presenlată la corpuri. Ministrulă de răsboiu a dată 
ordină ca imediată să se încăpă cu instrucțiunea loră. 
S’au comandată 12,000 săbii pentru cavaleriă. De ase
menea s’au făcută diferite comande din creditulă de 30 
milione. Se vorbesce și de chemarea reserveloră. Ună 
proiectă de lege s’a presentată camerei pentru înființarea 
a două regimente de dorobanți și unulă de călărași în 
Dobrogea.

Muntenegru. înarmările Muntenegrului urmăză cu 
mare activitate. Elă păte pune pe picioră de resbelă 
38,000 ămeni. Acuma se procede la înarmarea a 28 000 
ămeni, cari au luată parte la resbeiulă, turco-muntene- 
grenă și cari au pusei vechi. Mai rămâne încă vre-o 
14 mii, pentru cari s’a și adusă deja din Rusia 8,000 
pusei, fiecare soldată are pe lângă pușcă ună revolveră 
și iatagană. Fortărețele Nikșișă și Podgorița voră fi 
înarmate curendă. După cum spune o telegramă, în 
Viena circulă sgomotulă, că guvernulă muntenegreană, 
primindă pusei de ună modelă nou, va distribui armele 
cele vechi insurgințiloră din Bosnia și Herzegovina. Auto
ritățile militare ale Austriei au luată măsuri pentru a 
supraveghia cu activitate fruntariele muntenegrene.

Turcia. O telegramă din Belgradă comunică, că 
soiri sosite acolo dela hotarăle serbe meridionale anunță 
că trupele comandate de Sabid pașa, ală căroră cuar- 
tieră generală e-te la Kumanova, au fostă întărite. Nu
mărulă loră se urcă acum la 36,000 ămeni. Acăstă 
măsură a fostă luată spre a se împedeca o răscălă în 
Macedonia. Afară de acesta, numărose detașamente au 
fostă așeejate dealungulă hotareloră spre a se împedeca 
o năvălire din partea Bulgariloră.

APELU. Societatea .Carpații" prin noua 
sa reorganisare înființândă o sală de cetire și Bibliotecă, 
r<5gă căldurosă pe toți d-nii Autori, pe tăte onor. Re- 
dacțiuni de diare și reviste, precum și pe d-nii editori, ca 
să bine-voescă a’i trimite câte ună esemplară din ope- 
rile d loră, pentru care societatea le va rămânea adencă 
recunoscătore.

Adresa societății, strada Smârdană 24. Bucurescl. 
Comitetulă.

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

BERLINtl, 24 Februariu. — Reichstagulu 
e convocata pe dina de 3 Martie. Pănă acum suntă 
cunoscute 353 alegeri, dintre care 185 septenatiștl, 
111 oposiționall, 56 balotage.

ROMA, 24 Februarie. — Scirea „Agenției 
Ștefani:" Depretis ’șl-a depusu îndărătft în ma
nile regelui mandatulu cu care fusese însărcinatîi 
d’a forma cabinetulă.

SOFIA, 24 Februarie. — Pdrta a ruptîi în- 
trevorbirile cu Zankoff-

Nizza, 24 Februariu. — Ună cutremură de 
pămentu a fostă în numărdse localități din Franța 
sudică și din Italia însoțită de catastrofe. S’au 
dărîinată case și au fostu rănite de mdrte multe 
persdne p’alocurea. Și serviciulă căii ferate e în
treruptă.

Editoră: lacobfl Mureșiaun.
Redactoră respohsabilă Dr. Aurel Mureșiaun

gândeai că-i alungă cineva de dindărătă ; bagă sămă și 
ei, cu tote că erau viteji, sciau de frică.

După ce-și ascuți baba dinții, se coborî josă și 
intră in casă; der feciori ca n palmă. Și se cătrăni, și 
se’nfioră, de gândeai că totă țîră să face. Atunci dă cu 
ochii de șorece:

— A, ha! numai tu mișelule le-ai spusă să 
se ducă.

— Numai eu, de nu te-ai supăra, răspunse șore- 
cele glumindu, en hai de mă prinde!

Și se puse baba a fugi după șărece; elă se sui pe 
cuptoră, ea își strică cuptorulă; se sui pe ună părete, 
ea strică și păretele, elă se sui pe altă părete, ea strică 
și acelă părete, și totă așa strică câte ună părete, âm- 
blândă după șărece, pănă ce’și strică totă casa, și totă 
nu putu prinde șorecele, că vedeți d-v6stră, șorecele- 
șorece și, pace, nu stă să-lă prindă chiar o babă, să fiă 
aceea chiar mama pădurei.

Der pănă âmblă ea după șorece, feciorii își păcjiră 
drumulă și când plecă baba după ei, ei erau hălă de
parte. Se pune deci baba la fugă, du-te, du-te, pănă ce 
mai ajunse pe feciori. Atunci au ajunsă ei la casa Măr- 
țolii, care era mătușa lui Florea-’nfloritulă.

— Bună vremea, mătușă!

— Se trăiți cu bine! Der ce-i nepote, ce ventă te 
portă pe la mine? Gine-i voiniculă ăsta cu care vii?

— O, mătușă, dise Florea-’nfloritulă, am plecată 
cu ortaculă acesta, care se chiamă Pipărușă Petre, am 
pornită să tnergu la soru-sa in pețite, der ne urmăresce 
mama pădurei, căci atnă omorită pe Ciută nevădută, pe 
ibovniculă ei, și acum ne pare bine că am nimerită la 
d ta, dâră ne vei scăpa de colții ei.

— Nu vă temeți de locă, dragii mătușei, haidați 
numai în casă și vă hodiniți.

Și eși Mărțolea (Marți sera) afară să aștepte pe 
mama pădurei, și cum ajunse acăsta, cum să incăerară 
]a luptă, der luptă ca de doi lupi turbați, ăr nu ca de 
două babe de când hueii, și se mâncară in dinți și și 
smulseră părulă, de gândeai că suntă două smeiăice. 
Er feciorii când vădură că suntă înfierbântate, de erau 
orbe de mâniă, porniră încetinelă, er după ce se de
părtară merseră mai tare, să nu le mai vecjă; care a 
fostă mai tare? care pe care a învinsă? nu potă să vă 
spună, că nu sciu ; sciu insă că voinicii au mersă ață 
acasă la mama lui Pipărușă Petre Șepte ani nu fusese 
Pipărușă Petre acasă, șepte ani nu lă văijură frații și 
sora și nemurile și sătenii, și totuși îlă cunosc-u, care 
cum ilă vătju.

Florica, sora lui Pipărușă Petru, nu era încă mă
ritată, se ținuse de vorba ce i-o dăduse frate-său la 
plecare.

Și era mândră Florica, mândră ca o schinteuță 
de câmpă, și cum o văcju Florea’ - infloritulă, cjise cătră 
frate-său de cruce:

— Asta țt-e sora, frate?
— Asta.

— Dăcă țl-e asta sora, și dăcă vră, eu chiar a<JI 
mă cunună cu ea.

Și Florica a vrută, frații și mă-sa încă n’au ijisă 
ba, apoi au trasă o nuntă românescă, care a ținută 2 
săptămâni, și după ce s’a gătată nunta șl-a luată Florea 
infloritulă nevasta și s’a cam mai dusă cu ea și cu 
Pipărușă Petru in țera iui, unde aștepta llena Cosin- 
teana, nevasta lui Pipărușă.

Când s’au vădută aceste două cumnate la olaltă, 
multă s’au buc rată, ăr bărbații loră se bucurau și ei 
de bucuria loră, er florile din câmpulă înflorită se bu
curau și ele împreună cu cele două părechi vesele. Dăr 
și eu mă bucură că v’am putută spune povestea pănă’n 
capătă.
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Uuraulâ la bursa de Visa»
iin 23 Februariu st. u 1887

Reulâ de aurti o0' . . . 87 85
Rentâ de hârtii ou,, 87 60
Impriunututa câiloril ferate 

ungare.................... 147 50
Amortisarea datoriei câi- 

lord ferata de ostQ ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl.............................. 104.—
Bonuri cu ci. de (sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vina ung............................ 99.50
Imprumutula uu premiu

ung.................................. 118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 50 
Renta de hârtii austriacă 78 20 
Renta de arg. austr. . . 78 20
Renta de aurii austr. . . 105 15 
Losurile din 1860 . . . 132.75
Acțiunile bincel austro-

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

împărătesei . ... 6 03
Napoleon-d’orl .... 10.12 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 80 
Londra 10 Livres sterlinge 128.35

Bursa <le Buciiresel.

’.ota oficială dela 10 Kebiuarie st. v
Cump.

Renta română ,5%). 90—
Renta rom. aniort. (5°;o 91 —

» convert. v6°'o) 84—
îinpr. oraș. Buc. (20 lr.) 35—
Credit fonc. rural (7°/0) 98%

• „ „ k5°'o) 83—
> > urban (7%1 97—
» . (6%' 90%
• ■ <5°/0) . 80—

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

* •» » Națională —
Aură contra bilete de bancă . 18.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

1887.
vend.

91 —
92—
85—
37—

100—
84—
98—
91>/a
81—

19.50
2.02

Curstilu pieței Brașovu
din 24 Februariu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump 8.44 Vend . 8.46

Argint românesc . . . . 8.42 8.44

Napoleon-d’orî................. » 10.05 * 10 09

Lire turcescl..................... - - ’ 11.44 • 11.48

Imperiali.......................... » 10.44 • 10.48

Galbeni.............................. » 5.95 > 6.07

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

Ruble RusescI................. . » 116.— » 117.—

Diseontulă . . . » 7—10% pe ană.

Nr. 29,1887. CONCURS U.
Devenindă în vacantă următărele stipendii și anume :

A. 1. Unit stipendiu de 50 H. pe ană din fnndațiunea anonima 
,,Dobâca“ destinată pentru unu gimnasistă nasc. în fostulă corn, alu Dobâcei.

2. Unu stipendiu de 40 H. pe anu din fnndațiunea „Radu M. 
Riureană11 pentru studenți la gimnasiu.

3. Unii stipendiu de-60 fl. pe anu din fnndațiunea „Galliami" 
pentru studenți de gimnasiu.

Mai departe tiindu vacante următorele:
B. 4) Unu ajutoră de 60 11. pe anu. pentru tineri sau tinere, ce ar 

voi s6 învețe la vre-umi institutu seu corporațiune industrială din patriă 
vreuna din meseriile: țesutulă de pânzeturi, covdră, părți de îmbrăcă
minte pe râsbdie mai perfecționate seu cusătură de albituri, broderii seu 
croitoria superidră de dame sdu bărbați, sdu arta orologeriei, juvaergiariei 
(argintăriei) sdu a farmaciei.

5. Unu ajutoră de 20 fl. pe ană din fnndațiunea „Tofaleană,* 
pentru tineri descendenți din vre-o familie de ale fostei comune „To- 
falău,“ cari ar voi sS învețe vre-o meseria dre-care.

6. 16 ajutore â 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, cari 
voescă a învăța vre-o meseriă, der mai cu sdmă: rotăria, lemnăria (băr- 
dășia) făurăria, înăsăria templăria) cismăria, pălărieria, curelăria, șelăria, 
mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concurau.
Cererile au a se înainta comitetului Associațiuiiei transilvane pen- 

ru literatura română și cultura poporului română în Sibiiu pana la 1 

Aprilie st. 11. 1887. Cererile întrate mai târziu nu se voră con
sidera.

Aspiranții la vre-unulă din stipendiile amintite sub A. 1—3 au 
să acludă la suplicele loră :

a) Carte de boteză în originală adu în copiă legalisată. b) Tes
timoniu scolastică de pe sem. I. ală anului scol, curgătoră. c) Atestată 
de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care cercetdză scdla de 
presentă. d) Atestată de paupertate sdu de orfană, ddcă concur. e orfană.

Conformă literiloră fundaționale, la obținerea stipendiului de sub 3. 
din fnndațiunea „Gallianău, ceteris paribus va avă preferință acela dintre 
concurenți, carele va dovedi, că se trage din familia fundatorului și a- 
nume din familia „Popii și Antona.“ Suplicanții la vre-unulă din ajutdrele 
amintite sub B. 4—6 au să presente următdrele documente:

a) Atestată de boteză în originală seu în copiă legalisată. b) Tes
timoniu scol, de cehi puțină 4 clase elementare, c) Atestată, că se află 
deja lucrândă la vre ună măestru sdu corporațiune, și cu ce succesă.

Aspiranții la ajutdrele de sub 5 și 6 voră avd să aștdrnă în ori
ginală seu în copiă legalisată și contractulă încheiată cu măestrulă con
formă §. 61. ală legei industriale (art.. leg. XVII. 1884)

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți sdu tutori, că suntă deciși a lăsa pe 

fiii seu pupilii loră la învățătură pănă se voră perfecționa pe deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane, pentru literatura 

română și cultura poporului română ținuta la
Sibiiu, în 1 Ianuarie 1887. 1—3

lacobu Bologa, v.-președinte. Dr. I. CrișiailQ, secretară.MersulU trenurilor!!
Valabilă dela I Ocfomvre st. n. 1886.

pe linia Predealu-Btidapestu și pe linia ’Teiușfi-Aradii-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal il-Budapes ta ISmdapesta— F’redealit

Bucurescl

Predaalu (
(

Timiști

Brașovâ

Feldiora 
Apatia 
Agoatonfalva 
Honiorodil
Hașfaleu

( 
(

1 
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copaa mică 
Micâsasa 
Blașiu 
Crăciuneta 
TeiușC 
Aiudd 
Vințuld de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ohirisd 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aehirișfi 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bticia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
VArad-Velințe

susO

i
(

Oradia-marc
?. Ladâny 
Szolnok
Buda-penta

Viena

Trena 
de 

persone

Tren 
accelerat

Trenn 
onmlbuH

Trenă 
omuibub

__ 7.30
— — 1.14

, — —
— — 1.45
— — —

4 1 2.32
5 <>2 —
5 48 —

— 6.1& —
— 7.06 —
— 8 52 —
— 9.19 —
— 9.31 —
— 10 Ui. —
— 10 57 __
— 11.1911.31
— 11.52
— 12.31 —

12.1-. —
1.22 —

— 2.'.8
— 2 48 —
— 2 56 —
— 3 64
— 4 51 —

5 28
— 56 —

6 03 — 8.00
6.21 — 8.36

—- 9.0
— 9.32
— 11>. 11

7 14 10.5
/.43 — 12 16
— —Ț 12.50
— — 1.21

8.22 — 2.02
8.48 — 116
— 3.38
— — B.âi
9.13 — '.05
9.18 10.55 4.50

10.38 1.23 7.2'
12.20 3.24 —
2.15 10 05 —

2.15 —
8.0 > 6 05 — .

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny 
Oradea mare

Vârad-Velencz.e 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Teiegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Slana
Agbiriș 
Ghirbgu
Nedeșdu

Cluijiu

Apa.uila 
(ihiriț 
t'arrrtleit

Uicia
Vințuitl de 31 
Uluiiti
Taiașu 
Crâciuneta
BlașO 
Micâsasa 
flopșa mic 
Mediaș ii 
Eli^abetapoie 
Sigișfira 
Hașfaleu 
Homoroă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brasovt:
1

Timiști

Prodoalu

B iciresc’

u.io| —
7.40 2.—

1 05
2 02

3.58
5.28

4.12 6.58

—
7.33
8.04

8.58
9.28

10.28
1 1.00

1 19 __
• 2 30 _

1 01 _
i oi; _
1 13 _
1 20
1 41 _
2.1 0 - -
2 38 _
2 48 _
3.20
3 36
4 < 0
4.3
5 12 _
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21

' — —
— —

( -

Trenu Tren 
.de pers, accelerat 
1 I

1 .1, •»1 renu 
o nimbus

Trenu 
do 

persane

Tr«niî 
omnibus

— —
3.10 6.20 8.0)

1 7 38 9.34 11.41
5 40 11.26 2.31

9.14
9.24

1.38
2 06

9.41 2 17 - - 1

10 19 2.40 — i
11.38 3.24 —

12.18 3.47 —
12.54 4 07 —

1.57 4.33 —
3.11 5.15 —

3.40 5.31 —
4.15 5.55 —

■ 36 6.07 —
4.58 -
5.26 6.43
— 7.08
— — 7.36
— 9.06
— — 9.53
— — 10.-
— — 10.09
— — 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 —

i 3.28 —
1 9.35 —

Nota: Orele de nopte suntO cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEX1 Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesci

Teiușft- f-cadiY-Iiudapesta Budapesta- Arad A-Teiuștt.

Tren ii Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omulbas persdne peradne de persone omnibiu

TeiușA
Alba-Inlia

Viena 11.10 12.1011.24 — 2.40 —
11.39 — 3.14 Budapesta 8^0" 9.05 —

Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52 ___

4.22
4.50

e , . ( 11-20Szolnok ( 41Q 12.41
5.45

—

Orâștia
Simeria (Piski)

1.01 — 5.18 AradA 4.30 6.— 7.04
2.03 — 6.47 Glogovațâ 4.43 6.13 7.22

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 i Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 
Gurasada

3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 86
4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 _

Zain 4.25 — «.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bei zova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 9.53 Gurasada 8.34 9.41 .—
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.58 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 — -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 1 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

_ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
HlidapeMa _  ' — 1 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 , TeiușA . 1.29 1.41 —

AradA-Tinalșdra Hiaaerla (Piaki) Petroșenl

Trenil Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnibup persane iniit peredne omnlbni mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
AradulO nou b.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.26
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7 16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.5811
Merezifalva — . — — Banița 3.05 — 6 41
Tfiisiîșâra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

'i'lmișAra-AradA Petroșent—Ninaeria (Piski)

Trenfi dt Trenă de Trenft Trenă Trenă Trenă
pnrsâne pereâne omnlbus de pers. omnlbna mixt

TimișAra 6.25 5.00 PctroșenI 10 07 6.10
Merezifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifaiva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9.01
A radulă nou 1 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Ar.îdd | 9.27 -- 8.17 NI Meri a 1.53 — 10.31


