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Greutățile cele mari, cu cari au sfe lupte 

popdrele clin Transilvania și Țera ungurescă pe 
tâte terenele, au ajunsCi a nu mai putd fi su
portate, nici chiar de poporulu maghiarii. Și 
să nu uitănni că acesta este în t6te privințele 
mai ocrotită și mai privilegiată, pe când popo- 
rele nemaghiare n’au să lupte numai cu o ad
ministrația vitregă și cu o justiția părtinitore, ci 
și cu persecuțiunl pe tăremuhi desvoltărei lorii 
culturale naționale, cu hidra maghiarisărei și 
Dumnezeu și stăpânirea ungurescă mai scie cu 
câte neajunsuri.

Nu e mirare, d6că o asemenea stare mise- 
rabilă, care a adusă poporele de aci la sapă de 
lemnu și prin urmare la desperare, provdcă e- 
migrarea în massă a locuitoriloru din diferite 
părți ale țăriloru de sub oblăduirea ungurescă.

Deșertarea țării de locuitori a spăriatu chiar 
și pe Unguri, cari își vădu împuținendu-li-se 
repede num&rulă în Ungaria de nordu și în păr
țile săcuesci ale Ardealului.

In cameră deputatulă Nendvich a adresată 
guvernului o interpelare în privința emigrăriloră 
din Ungaria de nordu, 6r în ședința societății 
geografice din Pesta, Hanusz a vorbită despre 
emigrarea Săcuiloră în România. Nici vorbă, că 
lucrulu are să se mărgin&scă la atâtu, pentru că 
emigrările nu se împedecă nici cu șovinismulu 
din cameră și din afară de ea, nici cu gendar- 
mii d-lui Tisza, nici cu vorbirile din adunările 
„învățațiloră."

Unde e sărăcia și miseria, unde tobele ese- 
cutoriloră de dare n’au odihnă, unde persecuți- 
unile și nedreptățirile suntă nesferșite acolo nu 
va put6 fi împedecată emigrarea

Și cestiunea e cu atâtă mai îngrijitdre pen
tru stăpânirea ungurescă, cu câtă emigrăză în 
cea mai mare parte poporală ungurescă.

Ce ’i folosesce poporului ungurescă șovinis- 
niulu iidano-maghiară, ce ’i folosesce Kulturegy- 
letulu cu banchetele lui, când elă n’are pânea 
de t6te dilele; ce ’i folosesce poporului ungu
rescă, că se aducă Ciangăii din Bucovina și se 
cheltuescă două milidne florini pentru constitui
rea loră într’o comună, pe când de altă parte 
părăsescă țâța sute și mii de familii, pentru ca 
să’și caute pânea de t6te 4>le'e să scape de 
tristulu și nesferșitulu sunetu ală tobeloră ese- 
cutoriloru!

Intr’unulu din numerii anului trecută alu 
f6iei ndstre amu adusă o listă de multele dări, 
sub greutatea cărora gemă popdrele, mai alesă 
cele nemaghiare, în „fericitulu“ stată ungară. 
A Ți voimă a ilustra starea desperată în care a 
adusă stăpânirea ungurescă poporulă prin po
vara dăriloru, și vomă aduce numai ună esemplu 
ce ni l’a dată deputatulă Hoitsy cu ocasiunea 
desbaterii bugetului ministeriului de finanțe. Elă 
a studiată economia miciloră țărani și a aflată 
că de esemplu în Gyoma (Ungaria) o proprie
tate de 8’/d j’igăre pămentă agricolă, U'a jugăre 
livade, 6 jugăre pășune, plătesee dare 73 fl. 6 cr. 
pe când tdte veniturile ei brute făcu 160 fl., 
prin urmare 86 fl. 40 cr. câștigă curată. Din 
acești 86 fl. 40 cr. proprietarulă trebue să tră
iască, să-și țină în stare bună casa și economia. 
In alte comune e și mai rău. Pe lângă acăsta 
statulă supune dărei 61a de fiertă, pipa de tu- 
tună, lampa de petroleu a țăranului. Der când 
anulă e rău? Bietulă țărână trebue să facă da
torii și de sigură se ruinăză. Ce să facă serma- 
nulă, când din venitulă de 99 fl. plătesee sta
tului 97 fl. ? Negreșită că emigreză în America, 
în România său în alte țări.

Și ce a răspunsă ministrulă Tisza la aces
tea? A mulțămesce lui Dumnezeu, că
în Bekes trăescă încă mei bine țăranii ca în alte

Acum își păte închipui omulă, cum trăescă1 
țăranii în alte părți, dăcă după cele citate de 
deputatulă Nendtvieh țăranii din Bekes trăescă 
mai bine ca ori unde și încă — după cum a 
adausă ’ministrultl Tisza — chiar mai bine de- 
câtii țăranii aflați într’o analogă situațiune în 
orice stată ală Europei!!!

Ei bine, d-lă Tisza e desmințită chiar de o 
f6iâ ungurăscă din Clușiu, care aduce ca esem
plu regatulă vecină România.

Acăstă f6iă ocupându-se cu desbaterile de 
deunăcji din camera din Pesta, privitdre la înche- 
iarea convenției comerciale cu România, se pro
nunță contra convențiunei, pentru că guvernulă 
ungurescu nu e consciu de ținta sa, nu face ni- 
mică pentru industria ardeleană, nu suntă bani 
pentru întreprinderi, guvernulă nu are nici o 
grije, aparatulă justiției merge forte greoiu, ad
ministrația e rea și trecendă la dările din Ro
mânia, „Ellezăk11 încheiă:

„România lucreză altfelă. Etă ce progresiune are 
acolo darea de pămentă.- 6 procente plătesee după ve 
nitulă curată celă ce’și cultivă însuși pămentulă, 8 pro
cente ce-lă care și-lă arândâză der locuesce in țeră, 15 
procente ce-lă care ’și îngrijesce singură de economiă 
der locuesce in streinătate, 22 procente celă care locu
esce in streinătate și ’și a arendată pămentulă. Apoi 
spitalurile suntu gratisă, bine provădute pentru fiecine. 
Scăla poporală e gratisă. Interese pe capitalulă împru
mutată nu se acordă, deeă debitorulă e țărână. Țăra
nului nu i este permisă se’șl vendă proprietatea. Solda- 
tulă care ’și-a făcută serviciulă primesce gratisă pămăntă.

Când lucrurile stau astfelă, de ce ’i cuprinde 
pe șoviniștl spaima de multele emigrări ? De ce 
nu caută să scatjâ dările, să mai împuțineze ese- 
cutorii de dare, să facă o justițiă dreptă și ad- 
ministrațiune bună, să ’nceteze cu maghiarisarea 
prin Kulturegyleturi și prin înființarea de sc61e 
de stată în ținuturi nemaghiare? De ce nu se 
face locuitori oră posibilii să trăiască mai lesni- 
ciosă, ca să rămâiă în patria, 6r nu să ia lumea 
în capă?

Sufere acum stăpânirea ungurăscă consecin
țele risipei, destrăbălărei și porniriloru ei șovi- 
nistice !

Comunele române și politica (le Ma- 
ghiarisare.

Sânmihaiulu de Câmpia, 19 Februariu 1887.

A trecută de bine. Elementulă românescă din a- 
căstă patriă nu mai pole nutri nici speranța, că stăpânii 
dlilei voră ține contă vreodată mai multă de interesele 
lui. Românulă se vede tractată și persecutată aici ca 
ună paria....

Alăturea cu comunele neromâne, au și comunele 
românescl după lege dreptulu, ca afacerile loră interne 
să și-le conducă de sine prin organe alese de ele și din 
sinulă loră. Prin acesta țăranulă română mai avea ceva 
mângăere, căci barem! cu cei de acasă, din comuna na- 
scerei sale, se mai pute înțelege în limba lui ro- 
mânăscă.

Astăcji insă și acestă dreptu ni-se răpesce.
l‘e primarulă comunală la noi nu-lă mai alegă con

tribuabilii, cum stă scrisă în lege, ci fisolgăbirăulă, care 
după arbitriu propune ca candidată pentru ocuparea a- 
cestui postă câte ună singură individă și totdeuna — 
decă se află numai la îndemână, ori chiar și importân- 
du-lă de airea — ne pune pe gâtă câte ună Rngură 
pintenată. Spre ilustrarea acestora voiu aduce câteva 
cașuri întâmplate în cerculă prelorială ală Ormenișulu 
de Câmpiă.

In StupinI, comună pură românescă, fără nici o 
limbă străină — cu escepț'unea a doi Evrei — de câte
va săptămâni funcționeză ca primară comunală ună Ma
ghiară, făcută ăr nu născută, cu numele Tauffer. Cine 
este acestă Tauffer și de unde a pripășită pe aci, nu 
sciu. sciu însă că locuesce în holarulă comunei, departe de 
sată și ține in arendă ună domeniu. Pe acestă veni- 
tură străină d. fisolgăbirău nu s’a genată a-lă pro

pune Slupineniloră de primară, cu tdte că § 76 din le
gea comunală, art. XXII din 1886, dice espresă: pri
marulă alesă este obligată ca în decursulă întregă ală 
funcțiunei sale să locuescă in comună.

Totă așa s’a întâmplată și in comunele învecinate: 
Chiciudă, Cbibulcută, Budatelecă, c’ună cuvântă pretutin- 
denea pe unde a fostă lipsă a se restaura oficiile de 
primari. D-lă fisolgăbirău n’a concesă ca contribua
bilii să-și alegă oficialii săi comunali, ci șl-a însușită 
dreptulă a propune însuși, firesce, câte ună clientă de 
ală său, deși § 68 din amintita lege comunală 4>ce : în 
comunele mici pe jude etc. ’lă alege publiculă alegătoră.

E dreptă, că § 77 din aceeași lege 4<ce, că drep- 
tulă de-a candida la oficiulă de primariu ilă are preto- 
rele respective președintele sediului, dâr totă acelă pa- 
ragrâfă ptă. 4-lea c^ice și aceea, că la fiecare postă suntă 
a se candida celu puținii 3 indivic}!, dela care regulă nu
mai atunci se pote face abatere, când „pentru respeefi- 
vulă oficiu n’au recursă 3 indivizi, cari ar fi putută fi 
candidați/

Că în comunele amintite mai susă au fostă mai 
mulți concurenți, ori nu, nu sciu, au putută să nu fia, ne- 
publicându-se vacanța, casulă caracteristică însă întâm
plată la 7 Februariu a. c. aci în Sânmihaiulă de Câmpiă 
e destulă de elocventă Etă-lă :

In 20 lanuariu a. c. d. fisolgăbirău veni în a- 
cestă comună, der fără să-și fi făcută cuiva cunoscută 
bareml cu 24 ore mai înainte venirea sa, și provocă nu
mai decâtă pe câțl-va membrii din representanța comu
nală, să mergă la casa satului, unde între altele pro
puse și alegerea de lipsă a meinbriloră din representanță. 
Făcându-lă însă cineva atentă, că nu este nici cine să 
alegă și nici pe cine să alegă, nefiindă presențl decâtă 
5—6 Omeni, a sistată totă lucrulă dicândă, că nici n’a 
venită pentru așa ceva, ci a propusă numai în speranță, 
că dOră se va pute îndeplini. Cu acestea s’a depărtată 
din comună, făcândă totodată cunoscută, că celă multă 
în două săptămâni va veni de nou, și pentru alegerea de 
jude, căci celă de mai înainte șî-a dată dimisiunea.

Și în adeveră, la 6 Februariu a. c. se și face cu
noscută, că in 7 Februariu are să vină în comună d. 
fisolgăbirău, ceea ce s’a și întâmplată. Adunându-se 
acum representanța comunală și mai mulți Omeni la casa 
satului se și purcede la alegere și încă mai ântâiu la a- 
legerea de primară, propunândă d. fisolgăbirău doi can
didați: ună Maghiară și ună Română renegată. Ună 
membru din representanță însă în sensulă §-lui 78 din 
egea comunală pretinde, ca mai ântâiu să se alăgă mem
brii din comitelu. de Ore-ce dela ultima restaurare au 
trecută deja trei ani, d. fisolgăbirău insă n’a concesă a- 
cesta, ci insistă și mai departe pentru alegerea de pri
mară, Așa stândă trâba, membrulă de mai susă pre
tinse in fine, ca în sensulă §-lui 77 din aceeași lege să 
propună trei candidați, de ore-ce între concurenți se află 
3 individ!, cari potă fi candidățt. Despotulă fisolgăbirău 
nici acăsta n’a voită, dicândă că nu vre și voința sa nu 
e obligată a și-o motiva înaintea niminui. Foporulă, în- 
grețoșată de atăta purtare arbitrară și de călcarea a- 
tâtă de fățișă a celoră mai clare și mai recente legi, pro- 
testându fără resultată, s’a depărtată la ale sale. Cu tOte 
acestea, alegerea prin votisarea 5—6 inși, între cari și 
doi Români, încă inteligenți, s’a îndeplinită, alesă fiindă 
de jude ună Br. 'l'oroczkay lozsef.

Contra acestei alegeri illegali s’a făcută recursă în 
speranță, că decă mai esislă dreptate alegerea se va 
anula, de nu cumva mai este ună paragrafă. ca § 77 
din desă amintita lege comunală, care să-i absolve și de 
obligațiunea a-și motiva desconsiderarea legiloră făcute 
de ei înșiși.

Nu potă lăsa neamintită cu acestă ocasiune regre
tabila împrejurare, că cei 7—8 inteligenți români — cu 
escepțiunea a 3 inși, cari prin căsătorii s’au înstrăinată 
de nemulă din care se tragă, pănă acum totdeuna au 
fostă la înălțimea chiămării loră acum însă cu durere 
spună, că au dată probe de mare slăbiciune. Nu vreau 
să amintescă de atitudinea preoțiloră noștri față cu a- 
eeste batjocoriri ale fisolgăbirăului, lasă pe fiă-care să- 
și dea semă despre faptele sale in consciința sa. .—.
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Creditulu estraordinaru.

Delegațiunile s’au deschisă, după cum s’a 
anunțată, în 1 Martie a. c. în Peșta. încă în 
prima ședință a presentată ministrulă de esterne 
Kalnoky proiectulă guvernului pentru încuviin
țarea unui credită estraordinară de 52Va milifine 
florini pentru pregătiri militare. Ministrulă de 
răsboiu nu spune în acelu proiectă, ce s’a pro
curată și ce se va mai procura pentru armată, 
nici nu specifică cheltuielele, ci se mărginesce 
numai a accentua pe scurtă necesitatea de a lua 
precauținni ,,pentru susținerea păcii11 și a se lua 
de cu vreme măsurile de lipsă pentru ca mo- 
narchia să nu fiă surprinsă de evenimente.

Se crede, că ministrulă de răsboiu impe
rială, contele Bylandt, va da celă puțină în co- 
misiuni celoră două delegațiuni unele deslușiri 
asupra naturei și a scopului creditului estraor
dinaru, asemenea se speră, că contele Kalnoky 
se va esprima în acele comisiuni asupra deose- 
biteloră cause, ce au pricinuită măsurile estra- 
ordinare.

Der chiar în casă, când guvernulu n’ar da 
nici o deslușire — dice „N. fr. Presse“ — dele
gațiunile voră trebui să considere ca juste afir
mările proiectului guvernului cu privire la si- 
tuațiuuea politică generala și voră trebui să vo
teze creditulă cerută.

Le ușurăză delegațiuniloră acesta votare și 
evenemintele cele mai nouă, precum bine ob
servă f6ia vienesă. Și’n adevără, revolta garni- 
sdnei din Silistria, căreia, se asigură, i-au armată 
și garnisdnele din alte orașe, în contra regenței 
bulgare, cu urmările loră e de natură a deștepta 
cele mai mari îngrijiri. Din nou se va pune la 
ordinea dilei cestiunea bulgară, o intervențiune 
militară pote deveni neevitabilă și conflictulu eu
ropenii atâtă de multă temută pdte lesne isbucni.

Timpulă e critică, forte critică....

Din afară.
„Alaltăeri se lățise în Londra faima, că prin

cipele Bismarck ar fi pretinsă ca ministrulă 
de răsboiu francesă B o u 1 a n g e r să demisioneze. 
A fostă numai o scornitură, destulă însă, că a- 
semenea scornituri au trecere adi.

piarele germane, inspirate de guvernulă din 
Berlină, nu mai înceteză de-a descrie situațiunea 
cu colorile cele mai negri. Se ’nțelege, că vatra 
tuturoră periculeloră trebue să fiă Francia; și nu
mai după Francia vine Rusia. „Kreu z zei tu n g“ 
accentuăză seriositatea situațiunei în Francia 
și dice că totă mai multă se dau pe față sim- 
patiele radicaliloru și ale celoră din partida re
vanșei pentru generalulă Bou lan ger. Fran
cia e în ajunulu miorii crise seriose, cari potu 
răsufla și peste graniță ... In Orientă, dice nu
mita fdiă, măsurile de precauț.iune ale Austriei 
și contramăsurile Rusiei facă ca situațiunea să 
fiă nesigură.

piarulă oficioșii „Post“ pretinde, că în 
Rusia atâtă panslaviștii, câtă și nihiliștii lucrăză 
ca să fiă răsboiu . . .

SOIRILE DILEI.
„Delvideki Nemzetor» publică o scrisore a unui 

preotă ungurescă din Bucovina, prin care se înfătișăză 
lorte desperată sârtea Ciangăiloră rămași acolo. I’ieo- 
tulă (Jice că e aprăpe de 80 de ani, dintre cari 34 i a 
petrecută in mijloculă Săeuilorh unguresc!, cari pără- 
sindu-și patria s’au mutată in Ungaria. „Aici n’avemă 
pe nimeni,» continuă preotulă, „căruia să ne plângemă, 
măcarcă avemă cause de a înălța amari plângeri. Suulă 
puțini Maghiari, dăr mulți inimici. După emigrarea Ira- 
țiloră noștri maghiari din Bucovina, săvârșită in an. 
1883, s’a lăcută mare conlusiă și desbinărl aici Intre 
noi. Părinți, copii, consângeni s’au despărțită unii de 
alții, și alții au ocupată loculă părăsită de ei. Acum 
nu se mai atlă la noi nici măcară o singură comună 
curată ungurescă. Ilă dore pe omă inima când vede, 
cum tote se ducă în vântă : poporă, biserică, scole mari 
și puternice. Maghiarimea rămasă aici se prădeză, se 
pierde, se nimicesce! Comuna mea, Josefina, este așe- 
dată aici, depărtare de o sută pași de teritorială Bomâ- 
niei. Acum nici de acolo nu ne mai vine nimică, nu 
este câștigă. Teritoriulă ne este mică, abia de 400 ju- 
găre, pentru o miiă de suflete. N’avemă nici ună pică 
de pădure, n’avemă nimica pășune. Sărmanulă poporă 
agricuhoră nu capătă lucru, n’are ocupațiune; e în mi- 
seriă, cerșitoră! Numai in una suntemă bogați: în per- 
secuțiune. Din acăsta ni se face din abundanță parte... 
Din 1857 n’amă vătjută episcopă catolică. Biserica 
trage de mdrte. e ticălăsă, se apropiă desăvârșita ei rui
nare.» ■— Etă resultatulă «patriotismului» jidano-ma- 
ghiară de aici I

—x—
Ni se scriu următorele: ,ln 15 Februarie n. s’a 

ținută in Mureșii Oșorheiu, sub președința fișpanului 
BanfTy Zoltan din comitatulă Mureșă-Turda, o conferință, 
în care s’au destinată personele ce au să candideze ca 
deputați dietall tiszaișli la alegerile diefale viitore. Au 
fostă și unii Români invitați, der afară de câțiva notari 
cercuall alții n’au luată parte. Mai în urmă au hotărifă 
să înființeze comitete de corteși. Conferința s’a înche
iată cu ună banchetă ă la Kulturegylet. De altă parte 
Kossuthiștii elienzekiști culrieră satele promițândă popo
rului, că ei au se’i ușureze sortea numai să bage de semă 
să nu alegă tiszaișli, cari urcă dările ca să’șl înfunde bu
zunarele și alte de acestea. Bomânii să ’și bage mințile 
in capă, se nu asculte nici de unii nici de alții, să nu ia 
parte la alegeri, pentru că și unii și alții suntă ciocanu. 
er bietulă Bomânii nicovală11. — Afară de asta să nu 
uite poporulă română că neobservarea pasivității e ună 
atentată comisă asupra iui însuși.

—x—
Brivitoră la casulă din» Crișiu, pașaliculă Ternarei 

mari, despre care amă comunicată in articululă de fondă 
din numărulă de alaltăeri, ,Sieb. D. Tgblt.“ comunică 
următorele: La 7 Februarie apăru ajutorulă inspectoru
lui școlară in scola poporală din Crișiu ca s’o visiteze. 
După ce s’a uitată împrejură, întrebă de cărțile de scolă 
și mijlăcele de învâțămentă întrebuințate și decă localulă 
servesce numai pentru instrucțiune seu se folosesce și 
pentru alte scopuri. Directorulă ijise, că se țină și se
rate de lectură, Sâmbăta cu bărbații, Vinerea cu femeile- 
Ce se citesce? întrebă visitatorulă, er notarulă Stock’ 
care apăruse in scălă, răspunse : că se citescă articulii 
ațîțători, in care suntă înjosiți solgăbirăulă și notarulă. 
Direclorulă contrazise pe notară declarândă, că nu s’a 
cetită nici unu astfelă de articulă, ci <Ș* are economice și 
cărți din biblioteca scălei. Și „Tageblatt1 ? întrebă in-

chisitorulă. „Și acesta“. Asta’i necuviineiosă, observă 
ajutorulă inspectorului școlară, er notarulă adause că e 
o foiă dușmană statului. Directornlă ii contradise. „Ori
cum ar fi, observă ajutorulă, scola e pentru scălă, er 
nu pentru serate de cetită, de aceea le interZică'. — 
Altă casă: veciniile din Crișiu voiră să’șl țină și în a. 
cestă ană, ca totdeuna, adunarea loră, o datină străvechiă. 
care după terminarea afaceriloră veciniiloril incheiă car- 
nevalulă petrecăndă ; pentru ămenii dela sate, e singura 
Zi de bucuriă in Iotă anulă. Veciniile anunțaseră adu
narea la oftciulă paroehială și la celă locală, pentru Ziua 
de 22 Februarie. La 21 ătă că sosescă in Crișiu trei 
gmdarmi cu însărcinare solgabirăăică, că nu e permisă 
să se țină nici o adunare. Omenii se ’nfuriară și numai 
energicei intervenirl a preotului e a se mulțămi, că nu 
s’a vărsată sânge“. — Cum ar califica „liberala“ făiă co- 
șutistă și aceste do.iă cașuri ?

—x—
Studenții români din Ziirich, precum ni se scrie 

de acolo cu data de 14 (26) Februarie, convinși de ma
rele folose ce le aduce strinsa unire, au pusă temelia 
unei societăți în scopulă desvoltărei culturale și a între
ținerii sentimentului de solidaritate. Președintele soci
etății e d. P. D. Călinescu, secretară V. Samfirescu, — 
Urămă societății prosperare și ajungerea scopului 1

—x—
Ni se scrie din Șerpeni, cu datulă Februarie ; „Cre- 

deamă că se va afla altă pănă mai dibace pentru des
crierea următorei rușini românesci din eerculă Șiercaiei : 
Bre 31 lanuariu a. c. a fostă să se alega în cerculă 
Șerpeniloră ună membru în congregațiunea comitatului 
Făgărașă. Pentru aceiă locă pășise ună Română și prim- 
pretorele acelui cercă, anume Gâll, și ce să veZi? Gri- 
danii, sub conducerea preotului loră Boeră, asemenea o 
parte din alegătorii Vadului, sub conducerea și la indem- 
nulă notariului, au lucrată și votată în favdrea streinu
lui, delăturândă in acestă modă pe Românulă. Apoi mai 
pole avea Românulă vre-ună bine, când se face unelta 
străinului, pe care cu votulă său de boeră ilă ridică și 
premăresce, ca să și-lă potă susține de stăpână 1.... 
Omeni, ca Boeră, notariulă din Vadă, cu tată-său G. Mo- 
rariu, încă nu au venită la atâta lumină, câtă să potă stima 
valdrea nemului său din care face parte. Fiă sigură că 
nu le va servi spre nici o onore. Altmintrelea unuia din 
aceștia cu ocasinnea restaurărei trecute a funcționariloră 
comitatenșl, când cu alegerea. fisicuiui și-a dată votulă 
străinului, er personei nămului său nu. Totă în acea Zi 
a avută locă alegerea unui membru și în cerculă Șinca- 
vechiă, eu care ocasiune alegătorii acelui cercă au fostă 
la chiămarea loră națională, întrunindu-șl voturile în per- 
sona venerandului vice-pro’opopă și parochă în Șinca- 
vechiă N. Raicu. Șincanii la inițiativa și indemnulă do- 
cențiloră și a tânărului notariu s’au treZită din amăgirile 
celoră cari nu mai au trecere la poporă. Ondre tinerei 
pleade inteligente din acea comună. înainte numai ti- 
neriloră. căci multe suntă de făcută și de ajutată pentru 
binele obștescă ală acelei comune, pănă aeum totală is- 
bite.“ — x.

—x—
Ni se scrie din Miinchen, cu data 26 Februarie n., 

că la 16 ale aceleiași luni a fostă acolo o petrecere ja- 
ponesă, pentru care toți participanții au trebuită să ’și 
facă costume japonese. Petrecerea a fostă forte frumăsă, 
te credeai in Japonia: musică japonesă, tobe, clopote, 
strigăte, sgomolă asurZitoră; căsulii de o rară frumsețe 
cu rogojini, cu paie, cu Iută etc.; circă, atleți escelențl 
americani, dâr toți academici; panoramă, teatru, mena-

FOI LETON U.

Portretele lui Horia, Cloșca și Crișanu.
XVIDe lângă castelulu lui Petru Raresiu, Febr. 1887.
AX\ III

AstăZi se împlineseă 102 ani dela rnortea lui Horia, 
Cloșca și Crișanu. Trecufulă acestoră martiri mi s’ar 
păre a fi cunoscută onor, cetitori ai acestui Z’ar0- 
Credă a nu fi superfluă nici cunoscința loră din punctă 
de vedere fisionomica și patonomica. Mai nainte insă 
de-a începe la obiectă, firea lucrului însăși ne constringe 
a premite observarea, că neamulă din care s’au născută 
dânșii n’a făcută asupra loră ună astfelă de studiu. 
L’au făcută slrămii: Nemții și Ungurii. Aceștia și-au 
dată verdictulă asupra loră și din punctulă de vedere 
din vorbă și etă cum :

Horia. Portretulă 1 i.*)  „Lași fl voilă să fiă mai
*) După documentulă : „llorja und Klotska, Ober- 

haupt und Rathgeber der Aufriihrer in Siebenburgen' 
etc. Karlsburg und Hermanstadt 1785. ■—

„Cunoscința Omeniloră se baseză pe > Fisionomicău 
și , Patonomica'. Fisionomica, opusă patonomicei, ne 
arată semnele puteriloră și aplecăriloră omului. Pato- 
nomica. opusă fisionomicei, semnele pasiuniloră lui. Fi
sionomica ne arată caracterulă stătătoră, âr patonomica 
caracterulă celă mișcăloră ală omului. Caracterulă stă- 
tăloru zace în forma părțiloră celoră solide și in ră- 

grasă, Zicea Cesaru, nu doră că mă temă de dânsulă; 
dâr totuși decă s’ar pute ca Cesară să se temă de ci 
neva, apoi nu cunoscă pe nimeni altuia, de care m'așl 
feri așa de tare, ca de siabulă Casiu. Casiu acela are 
ună chipă costelivă și lic-hnită: elă cugetă prea multă, 
astfeliu de omeni suntă periculoși

Atestă observațiune, ce-o făcea cu atâta lrancheță 
marele Cesară, cumcă s’ar teme numai de ămenî palid! 
și uscați, îmi vine fărte multă in ajutoră la portretulă 
faimosului Horia, deOrece credă, că voiu fi îsbutilă a-lă 
schița mai în întregulă său, când voiu Zice că: ași dori 
să fiă mai grasă. Căutătura lui este posomorită și me
lancolică, der ochiulă ageră și pătrundăloră.

O perpetuă seriositate a trasă mai multe încreți
turi pe față, decelă pe fruntea sa. O barbă nâgră sub- 
pausulă celoră mișcătore, er caracterulă mișcăloră în 
mișcarea părțiloră celoră mobile. Fisionomica arată suma 
puterei capitale; ăr patonomica aplecările ei. Fisiono
mica învăță ce este omidă peste Iotă ; patonomica aceea 
ce elă este într’ună momentă dată. Fisionomice arată, 
ce pote fi omulă, patonomica ce vrea să fiă. Fisiono
mica e rădăcina și trupina patonomicei, fundamenmlă pe 
care e fundată patonomica. A presupune una fără alta 
insâmnă a presupune fructe fără trupină. Patonomica 
se luptă iu arta lățăriei; cu totulă altmintrelea e cu fi
sionomica. Cu tote aceste mai mulți privescă la pato- 
nomică decâtă la risionomică. Pentru aflarea adevărului 
insă aceste două sciințe suntă nedespărțite. 

țire conlribue și mai multă la umbrirea său înegrirea 
fisionomiei lui. Configurațiunea capului este prelungă 
totă chipulă ovală, cu-o fruntejungă, ascuțită, nici prea 
înaltă, der nici prea îndesată, cu osulă sprincenei bine 
potrivită. Nasulă este ca de șoimă, de-o incovoiătură 
îngustă, altmintrelea de o mare fineță și mai cu sămă 
la rădăcină și la sgârciu fărte ascuțită. Gura bine pro
porțională și de-o lăiătură inteligintă. Singura impresiune 
neplăcută ar fi numai înclinarea buzei inferiore spre 
bărbiă; bărbia însăși deși este lăsată multă în josă, as
cuțită și cu prea multă proeminență a părții de desuptă 
nu face însă ună urită profila; ci mai alesă convine la 
o astfelă de frunte și încă mai vârtosă la ună chipă așa 
de ovală. Gâtulă este lungă, într’adeveră frumoșii și 
dreptă; ținerea lui dovedesce — după principiele fisio- 
nomice — că unii asemenea bustii nu pârtă ună capă 
ordinarii. Chipulă este, precum s’a Zisă, fărte costelivă, 
smeadă-inehisă, cu o peliță palid-brună, ciupită și pis- 
truiă, fața brăsdată de-o mulțime de încrețituri. Cu deo
sebiră pleopele din șusă și din josă suntă de ună roșu 
deschisă și cărnăse, ca și cum ar fi umflate, astfelă în- 
câtă și crepătura ochiului are puțină deschidere, in care 
se zărescă nisce ochi negri, nu tocmai mari, mai multă 
mici, dăr plini de focă, cari aci se rostogolescă d’odată, 
aci ărășl d’odată stau în nimire. Părulă capului este 
castaniu deschisă, scurtă și mdle, precum și sprincenele 
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geriă, museu, cafenea japonesă escelentă cu o cântărâță 
representată de ună bărbații; forte cu gusta imbrăcați 
ca dame au fosta mai mulțl bărbați. Au fostă și câteva 
costume românesc!; ună RomânO a fostă ca gurdunistă 
la musica japoneză. Ungurii de acolo au fostă costumați 
ca țigani sdrențoșl, formândă o musică țigănâscă.

—x—
Ni se scrie din Selagiu: «Cu ocasiunea vână- 

forei ce s’a ținută în 17 Februarie in pădur'le comunei 
Ch'zeriu, in <j>ua urinăfore, adecă in 18, d-lă Georgiu 
Lorincz, deputată dietală din cerculu alegătoră ală Ze 
lăuiui, carele încă a luată parte la acea vânătore, a dă
ruită, cu ce scopă nu sciu, eleviloră din șcfola română 
confesională gr. cat. din Cizeriu: a) 10 esemplare Legen' 
dare românesc! și 10 Legendare unguresc!; b) 10 Abece
dare românesc! și 10 unguresc!; c) 100 caele de scrisă 
și o sulă de stiluri (mănunche) de pene; di O cutiă de 
pene de scrisă; e) 12 duzine de ceruse; f) 10 fl. v. a. 
cu care să se cumpere două sumane la doi școlari dintre 
cei mai săraci și iubitor! de carte, cărora li s’au cum
părații. Pentru acelă dară ii esprimă elevii din șcâla 
năstră din Cizeriu mulțămitâ. Cu atestă ocasiune iși 
esprimă asemenea mulțămitâ loră cei 6 școlari, cari la 
esamenu ă de vâră fură premiațl cu 3 fl. v. a. din par
tea d-lui br. Gyorffi Pal, subpretoră în cerculă Crasnei, 
pe cari li s’au procurată 6 cărticele de rugăciuni date 
de d-lă V. Potcasiu». d. — De n’ară fi darurile Da- 
nailoră 1

- x—
Se află sub țipară în Tipografia Alexi din Brașovă: 

• Legea gloteloră cu anotări și cu instrucțiunile privitore 
la executarea ei“. Acestă publicațiune în limba română 
este forte binevenită tocmai acum, când s’a începută or- 
gatiisarea gloteloră, ce interesâză directă pe toți cei ce 
n’au trecută încă peste 42 de ani.

—x—
Din Viena se comunică că Duminecă sera, 15 

(27) Februarie, pe când se juca la Burgtheater „Don 
Carlos« de Schiller, de față fiindă și Maiestatea Sa mo 
narchulă, ună incidență regretabilă se întâmplă pe scenă. 
Pe „Carlos« îlă juca Krastel, pe princesa „Eboli< d-ș6ra 
Bârsescu. In actulă ală doilea d șâra Bârsescu de o- 
dată înceta a răspunde colegului ei de pe scenă. Su- 
flerulă îi dete semnă de trei or! și in totă teatrulă dom
nea o panică neliniște. D-ș6ra Bârsescu leșinase deo
dată. D-lă Krastel anunță, că colega sa se simte forte 
rău și cortina se lăsă josă. Representațiunea trebui să 
se joce pănă la fine, lăsându-se afară scenele «Eboliei*.  
Maiestatea Sa părăsi logea imediată după incidență. 
După cum s’au esprimată medicii, d-șora Bârsescu iși 
va reîncepe activitatea sa la 4 Martie n. în «Valurile 
mării și ale iubirei.“ Deși suferea de nervi de trei dile 
Duminecă sera a jucată numai ca să nu se conturbe 
repertorială.

*) Cu asemenea aparate de călăriă se servia și 
Horia și călăria pe ună cală de aceeași cofore.

—x—
Pentru complectarea echipamentului armatei, cele 

mai multe fabrice de postavă din Briinn lucrăză peste 
timpulă prescrisă. Plățile lucrătoriloră s’au sporită din 
causa acesta.

—x—
Nisce tâlhari moșeați au pătrunsă in filele trecute 

în lolcsva, în casa văduvei Hankisz, care locuia singură, 
și apucând’o de gfttă îi cerură bani. Femeia spăriată 
adună 30 fl., dăr tâlharii au cerută încă 300 fl. Hankisz 
se codi, și atunci ună tâlhară, cate era Îmbrăcată în 
haine femeescl, o culcă la pămentă cu o lovitură de bardă, 
tâlharii luară suma amintită și fote giuvaerele văduvei, 
mergăndă p’aci încolo.

Eiăși spioni muscălesci?
Din comitatulă Treiscaune «Kolozsvăr» primesce 

scirea despre prinderea unui spionă muscălescfi. Nu 
scimă, dăcă și spionulă acesta va fi asemenea aceluia, 
pe care l’au «prinsă» mai calele trecute voinicoșii poli
țiști din Clușiu, ,Kolozsvăr“ însă mărturisesce, că din 
isvoră vrednică de totă cretjănientulă primesce acăstă 
scire, pe care corespondentulă în fantasia lui aprinsă i-o 
enareză astfelă:

In comuna Budzafordulo din comitatulă Treiscaune 
veni țjilele acestea ună streină, care de o mână era cu 
totulă ciuntă și era însoțită de o femeeâ. Omulă se 
mărturisesce că e de origine Muscată; nu sciă însă ni
menea, cum și de unde s’a pripășită pe aici. Streinii 
aceștia s’au dusă la ună neguțătoră de acolo și au ce
rată dela elă să le dea bani.

Neguțătorulă nu li-a dată bani, ba încă ia dată 
pe ușă alară. La acesta streinulă depărtându-se strigă 
neguțătorului: «InsemnățI bine, căci veni-va timpulă, 
când bucurosă mi-ai împlini cererea mea!

Neguțătorulă denunță acăstă amenințare suspectă 
gendarmeriei, care numai decâtă începu a căuta pe acești 
vagabundi, pe cari i-a și aflată la o nuntă a unui Va- 
lachă de acolo, unde li-s’a dată mare cinste acestoiă 
dspețl flenduroși și mirele, Pavelă Bobeșă, i-a ospătată, 
Gendarmulă a provocată pe bărbată, ca să șl arate cer
tificatele. Acesta a respinsă după olaltă in limba ger
mană, valahă și rusăscă, că certificată are și că nici o 
frică nu portă de vreme ce elă este ostașă muscălescă 
eșită din slușbă, avândă numai o mână. Nuntașii n’au 
vrută să lase dintre ei pe ospele iubită ală loră, dăr 
gendarmulă l’a însgărdată cu nevastă cu totă, căci deși, 
ce-i dreplă, avea certificata, dăr pe acela nu era însem
nată nici o viditimare, din care s'ar fi putută omulă in
forma despre drumula făcută pănă acum.

Certificatulă bărbatului este pe numele Telemon 
Mikeliuk, er ală lemeei este făcută pe numele Mariana 
Miketiuk. Amândoi suntă din Kolomea din Galiția, prin 
urmare nu este ostașă muscălescă. Gandarmeria s’a in
formată și despre aceea, că Miketiuk l’a încredințată pe 
poporulă valahă ce era la nuntă, că dâcă voră țină cu 
elo, le va merge mai bine trâba, de cum le merge acum. 
S’a descoperită și aceea, că cu ocasiunea cerșitoriei, 
streinulă a spionată prin provincia și și-a făcută însem
nări. Mai pe urmă au umblată în Szita-Budza și în 
Bodzafordulo.

l’e basa acestora suspiționări gendarmeria a hotă- 
rîtă ca sâ visiteze pe bărbată. Bărbatulă a protestată 
contra acestei hotărirl cu furiă, der ea tină omil inteli
gentă. La visitare numai deodată se transformă bra- 
țulă schilavă ală ologului ostașă muscălescă în mână 
sănăfosă, pe care intmdându-o cjise în limba germană: 
„£tă și mâna acesta tu câne de gendarmă!» In straița 
ce o avea legată la șoldă s’au aflată bani muscălesci, 
franci românesc!, ceruse fereăne), multe, o legătură cu 
diverse însemnări, ună flueră pentru a <'a semnă ună 
mâsurătoră metrică de lemnă și douâ legături de sforă, 
folosite asemenea pentru măsurare. Muscalulă fu dusă 
de gendarmi in arestulă judecătorii de cercă din Sepsi- 
St.-Georgiu.

Ultime sciri
Pesta, 2 Martie. — Se anunță, că divisiunea 

1 și 11 de intanteriă vorn pleca în curendu în 
Galiția.

Viena, 2 Martie.— „Noua Reformă11 anunță 
că generalulu Gurko va fi numitu comandanții 
alu trupeloru din circumscripțiunea militară Vilna 
și că’șl va stabili cartierulu generală la Grodno. 
Acelașu (parf* 4'ce marchizulfl Wielopolski 
va fi numită administratorii imperială ală Po
loniei.

Viena, 2 Martie. — Turburările din Silistra 
au alarmată bursa de aici, fiarele publică arti
cole de fondă în care exprimă temerea ca re- 

voluțiunea din Silistra să n’aibă consecințe ce nu 
se potu prevedea d’acum.

Berlină, 2 Martie. — Sănătatea împăratului 
Vilhelm este fdrte sdruncinată și inspiră îngrijiri.

București, 2 Martie. — Marți s’a iscălită de 
ministrulu românii alu afacerilor^ străine, și de 
d. Buscli, ministrulă Germaniei, convențiunea care 
modifică taxele unoră articule din convențiunea 
comercială germano-romănă. Acăstă convențiune 
va fi adusă peste câteva (j’le în discuțiunea ca- 
meriloru. Prin acele modificări se facă Româ
niei concesiuni.

București, 2 Martie. — Guvernulă a dată 
ordinu trupeloră din Dobrogea să întărăscă pos
turile militare dela fruntaria bulgară și să des- 
armeze atâtu pe, insurgenții din Silistra câtă și 
pe militarii bulgari, cari aru trece pe teritoriulă 
română.

Londra, 2 Martie. — ț)iarulă „Standard11 
de adl diminăță ijice, că relațiunile între Ger
mania și Rusia suntă fdrte încordate.

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

PESTA, 3 Martie. — Comisiunea bugetară 
a delegațiunei austriace a acceptată amândouă 
propunerile cuprinse în proiectulu de credită 
(52 și jumătate milidne,) și apoi raportulu comi- 
siunei alese în acestă scopă.

SOFIA, 3 Martie. — Scirea „Agenției Ha- 
vas“ : Revoluționarii au pusă mâna pe citadela 
Silistrei. Guvernulă a trimisă despărțtininte de 
trupe, ca sâ închidă pe rebeli în citadelă.

BUCURESCl, 3 Martie. — Scirea „Agen
ției Havas“ : Aci circulă sgomotulă, că șdpte gar- 
nisâne, între care cea din Lompalanca, Șumla, 
Plevna, s’aru fi declarată contra regenței.

DIVERSE.
Iiuperatulă Willielm s’a reinsănătoșată de răceala ce 

o avusese înainte cu câteva dile. Elă suferi de guturaiu 
și de râgușală, ceea ce i se întâmplă lui mai adesea, de 
astă dată insă fură cașurile mai violente. Starea sănă
tății sale e acum astfelă, că deja să cugetă la mari pre
gătiri serbătorescî și la festivități pentru a 90 aniversare 
a nascerei sale (22 Martie) pe când se vorbea încă de 
curând că împăratula are de gânda a serba acestă di în 
totă liniștea și în retragere. Pentru a mări însemnătatea 
acesteia, ca o de amintire a casei Hochenzollernilora, 
s’a amânata pe atunci botezulă strănepotului său de cu- 
rândd născută, și tota în aceașl di se va serba și lo
godna celui de alo doilea fiu ald principelui de corână, 
a principelui Henric cu principesa Irena de Hessen-Darm- 
stadt. Studenții din Berlină voră face împăratului în 
presăra dilei de 22 Martie ună grandiosă conducta de 
torțe. Împăratula. precum anunță foile berlinese, a aflată 
cu plăcere despre pregătirile sludențilorâ, încuviințândă 
intenționatele ovațiuni.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră : Iacobfl Mureșianu.
RedactorO responsabila Dr. Aurel Mureșianu

genele și mustața. După inălțimea corpului elă este de-o 
statură de mijlocă, de-o taliă nu corpolentă, ci mai 
multă sveltă; și în genere totă structura corpului, cu 
pieptulă și umerii solid! și tari, formâză in totală o făp
tură bărbătfscă plăcută și proporționată, mai alesă, că 
atâtă în âmbletulă, câtă și în positura sa elă să țâne 
totdâuna dreptă. După aparință nu pote ave etate mai 
mare de 48, celă multă pănă la 50 de ani.

Portulă seu obicinuită este acela ce se portă în 
comună in domeniulă Zlatnei și care este ună sumană 
negru, ce ajunge mai pănă la genunchi, sărăduită de 
amândouă laturile cu cusături vinete; cforecl unguresc! 
mai multă strîmți decâlă largi. In piciore călțuni pe ju
mătate strinșl. Elă mai purta in capă o căciulă nâgră 
părosă și mai totdâuna era cu-o cârje subțire de alună 
în mână. Totă astfelă era îmbrăcată și când îlă prin
seră afară numai de sumană în loculă căruia avea acum 
pe dânsulă ună cojocă de piele de oiă, întorsă cu lâna 
spre partea din lăunlru.

Adevăratulă său nume este Nicolae Ursulă din 
Arieșulă mare în Transilvania și se ține de comuna bi- 
sericâscă Albaeă. Ce e dreptă, Horia părea a fi născută 
pentru a domni, și cu adevărata pe câtă timpă șl-a ju
cată rolulă, elă a dovedită, că era demnă de asemenea 
rolă. Ura sa naturală în contra acteloru de violență ale 
nobililoru și dorulu seu de libertate ’și de proprietate

pentru sine și gientru conaționalii și coreligionarii se-i 
împilați păreau a fi fostă îndemnurile întreprinderii sale, 
cari au trebuită să aibă cu atâtă mai multă efectă asu- 
pră-i, cu cătă se 4>ce, că elă nu este ună ignorantă, ba 
din cont 'ă, unu omu bine instruită, care nu numai vor 
besce cu multă înlesnire limba germană, dâr cetesce și 
chiar clasicii autori germâni....

Epigramă la chipulă rebelului Horia.*)  Chipulă său 
are chiar căutătura regelui Hamană, acestă Horia și-a 
făcută unO nume mai rău și decâtă Catilina.... Din so- 
bolă de munte, din Mocană ce-a suptă lapte de lupoică 
elă se făcu ună rege vulpe amăgitoră și resculătoră de 
servi. Meritulă său suntă grămădile cadavreloră; elă în
suși e Lerna in care să grămădiau fote jafurile și strică
ciunile diavolescl, câte voi să facă.

Cloșca. Portretulă acestuia (după documentul prim). 
Ioană Cloșca din Cărpinișiu, dominiulă Zlatnei, este in 
etate ca de 40 ani, mică la statură și îndesată, cu chipă

*) După documentulă «Acta et Relationes de fu- 
nestissimo tumultu Transylvanio, quen praedo Hora, alias 
Nicula Ursz, Dux rebelium Valachorum cum Kloszka 
luon exitavit MDCCLXXXIV figuris illusfrata. Comunicată 
de D. Al. Hurmuzaki. Să presupune cu probabilitate să-lă 
fi scrisă Ungurulă los Benko. Originalulă euigramei e 
ungurescă. Altmintrelea acestea și alte documente veiji-le 
mai pe largă și in : „Tesaură de monuminte istorice și de 
Ilariană. 

smolită, mai multă rotundă și plină la față, are nasulă 
destulă de mare, dâr ceva cam cârn, nodurosă și turtit, pă- 
rulă castaniu închisă, mustața brună roșietică și nisce 
ochi negri de mărime potrivită, dâr cu puțină schinteiă 
de focă întrânșii; o căutătură mai multă ponivosă și po
somorită, decâtă scinteiosa și pătruncjătdre. Elă este 
tare în 6se. Vorbește peltică (stosst im Reden mit der 
Zunge an); are cu fote aceste o voce mai multă repede 
decâtă gângavă; âmbla și sta dreptă. Elă purta obici
nuită totă acelea îmbrăcăminte locale ca și cea mai 
susă descrisă a lui Horia; obicinuia insă a purta uneori 
ună cojocelă scurtă românescă de piele de 6iă, fără 
mânecă și întorsă pe dosă. Mergea totdâuna călare pe 
ună cală bună de munte caslan’u, închisă și ușoră, cu 
o șea ungurâscă ordinară, acoperită cu pile de oiă nâgră. 
Freulă și celelalte rafturi erau de piele nâgră ordinară*)  
Elu purta uneori o căciulă de piele de 6iâ precum este 
în usă în partea locului; câte odată însâ purta o chi
vără nedespicată, tivită în partea de susă cu șirete de 
aură, înguste de ună degetă, cu o cătăramă de aură dâr 
fără șinoră.

Epigramă la chipulă rebelului Cloșca (după docu
mentulă ală doilea ung Fața-i e de tigru, gura de porca 
sălbatică... fiu de lipifore. Mintea șl-o împrumută din 
capulă celă turbată ala lui Horia. Ochii-i se întorcă în 
capă sângeroși, âr dinții scarșnescă asupra Unguriloră. 
Sfolă-te Ungure și sdrobesce acești dinți, atâtă de ascu- 
țiți și turbați! (Va urma.)



Nr. 39. GAZETA TRANSILVANIEI 1887

Cursul 6
din 2

Bursa <le Bueuresci. Cursulu pieței
din 3 Martie st.

»

Brașovii
n. 1887.

lump 8.38 Vând. 8.41

» 8.35 8.40

» 10.09 » 1014

» 11.44 . 11.48

. 10.44 » 10.48

• 5 98 » 6.02

» 101.— » 102.- -

» 116.— » 117.—

7—10°/s pe ană.

ta bursa de Vieua
Martie st. n. 1887

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. uijma de

vină ung............................ 99.50
împrumutul® cu premiu

ung.................................. H8.—
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 75
Renta de hărtiă austriacă 78 20
Renta de arg. austr. . . 8010
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 851 —
Act. băncel de credită ung. 283.—
Act. băncel de credita austr.273.40 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d’orI
Mărci 100 imp. germ. . . 62 70
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

95 85
86 85

Rentă de aură 5% . . .
Rentă de hărtiă 5°/0 . .
împrumutul® căilor® ferate 

ungare........................
Amortisarea datoriei căi

lor® ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.75

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ost® ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 112 50

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................  104 00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

147 50

Galbinl
................. 6.03 
. . . . 10.14

9851/1886. t. k. sz.

Cota oficială dela 17 Februarie st. v. 1887. 
vând.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0) 

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0)

•
urban

»

’ » • (.0 lo) ■
Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . 
Bancnote austriace contra aură. .

Ărveresi liirdelmenyi kivonat
A brassdi kir. torvenyszek mint tkvi liatosag kozltirrc teszi, hogy 

almâsmeroi 9 kelt iskola alap vegrehajtatonak Puscariu Teodosiu vegre 
hajtâst szenvedoelleni 89 frt. tokekoveteles es jâruiekai irânti vtSgrehaj- 
tăsi tigy^ben a brassoi kir. torvenyszek teriiletdn levci Ahnâsmezb koz- 
seg hatârân fekvo az almâsmezdi 537 sztjkvban A + 68, 69/2, 797/2, 
800/s, 801, 26806, 2681/s, 2682. 2683, 3548/s, 3549/s, 3552/2, 3553/a, 
3592/a, 3593/s, 3594/3. hrsz. fekvokre; tovăbbâ az alrnâs mezoi 48 tkj- 
ben A + 816',, 8175, 8276, 8285, 847, 849, 2675/,, 2673/s, 2697, 
2698, 2701—2706, 35155, 7295, 7305, 7315 7325 hrsz. ingotla-
nokra az ârverest 1363 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban el- 
rendelte, es hogy a fennti ingatlanok az 1887. âvi Mârtius I16 21-ik 
napjân delelotti 9 drakor Almâsmezo kozs^g hâzâban megtartando nyil- 
vânos tîrverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 100/o-ât 
vagyis 136 frt. 30 kr. keszpenzben, vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ban 
jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881. âvi Noventber 1-en 3333. 
szâm alatt kelt igazsâgiigyininiszteri rendelet 8. §-aban kijelolt 6vadek- 
kepes ârtekpapirban a kikiildott kezâhez letenni, avagy az 1881. 60.

• r

1,

Bancnote românesc! . .

t. cz. 
zes6rdl

Cump.
90- 91 —
91 — 92—
831/* 84>/4
32— 36—
99- 100—
83— 84—
96— 97—
89— 90—
79—

:-----
80—

19.75 20.50
1.90 2.01

170. §. ârtelim
kiâllitott szab;
Kelt 13 r a s s 6

Deesi,
elnok.

Ruble RusescI

Discontulă

Imperiali 

Galbeni .

Argint românesc

Napoleon-d’orI .

Lire turcescl . .

Scrisurile fonc. >Albina»

âben a bânatp^nznek a birdsâgnâl eloleges elhelye- 
tâlyszerii elismerv6nyt âtszolgâltatni.
n 1886. 6vi December I16 31-ân.

A kir. tiirvânysz^k mint tkkvi hat6sâg.
Jakab Alajos,

jegyzo.

Convocare
Toți acei Domni, cari au subscrisă acțiuni la „Auraria,“ cassă 

de economii, societate pe ațiuni în Abrudu, suntu convocațl prin acdsta 
la adunarea generală constituantă, ce se va ține în Abrudu în 6 Martie 
1887 la 9 6re dimindța în cancelaria primă subscrisului.

acostă adunare se voră stabili statutele, se voră alege membrii 
și a comitetului de supraveghiare, precum și funcționarii ma-

In 
diiecțiunei 
nipulanți.

Cu acdstă ocasiune se voru solvi și 2O“/o din capitalulu de acțiuni.
Abrudu, în 17 Februariu 1887.

A. Filipă, loanu lancu, Ioană GallQ, Când iu Davidă, 
Alexandra Danciu, Dr. Simeonu Caiantl.MersulU trenurilor!!

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesla și pe linia Tei»ișii-4radft-Budapesta a calei ferate orientale (le stat*  reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—JPredeaiii

Bucuresd

Predealu

Timiș®

Brașovtt

Feldiâra
Apatia
Agostonfalv»
Homoroda
Hașfaleu

Sighișon 
Elisabetopole 
Mediaș® 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușft 
Aiudfl 
Vințuld de sus® 
Uiora 
Cneerdea 
(ihiristt 
Apahida

Clnșin 
Nedeșdu 
GhirhSu 
Aghiriș® 
Stana 
Huiedin® 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny 
Bzolnuk
Buda-pesta

Viena
(

(

( 
(

(
(

1 
(

(

Trenă Tren Trenă
de omnibuB

persdne

—

— 1 
1 

1 
1 

1

7.47 — 4.16
8.24 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6.15

9.51 — 7.06
11.03 — 8.52
11.29 — 9.19
11.26 — 9.31
12 09 _ 10.16
12.29 _ 10.57
12.44 11.19
1.05 — 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 — 12.48
2.09 — 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.53 — 4 51
5.10 — 5.28
5.30 — 5 56

6 03 —
— 6.21 —
— —

— _
7.14

—

— 7.43 —
— —

8.22 —
— 8.48 —
— — —

9.13 _
__ 9.18 10.55
__ 10.38 1 23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.06
— — 2.15
- 1 8.00 6.05

Trenă 
omnibuB

7.30
1.14

1.45

2.32

Vieua
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea uiare

Vărad-Veleucze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Ciașio

Apahida
Ohiriș 

Cneerdea

(

I 
(

Nota: Orele de n6pte sunt®

Tipografia ALEXI Brașovă.

Trenu Tren 
de pers. ,accelerat

Trenă Trenă 
omnibuB de 

persâne

Trenă 
omulbus

ll.io|
2
3.681
5.28*
6.58

3.10

7.33
8.04

8.58
9.28

10.2*

7 38
5 40

9.14
9.24
941

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

8.00
11.401

2.311

Uiora 
Vințulă de 
Aiudfl 
Teiușu 
Crăciunela

sasft

8.001
8.361
~ > ?4icăsasa
9.3a Copșa “â 

Mediaș fl 
Elisabetopole 
Sigiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldi6ra

9.02

10. tl
10.51
12 16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3 54
4.0b]
4.50
7.24

Brașov fi

Timiș®

Predealu

Bucii 'csc'

i
'(

f 
(

cele dintre liniile grâse.

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 00
4.3 1
5.12
5.37
7.03
7.43
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescJ

Teiușft- Is-iulft-Budapesla Budapesta- Kradft-Teiușft.

Trenă Tre ju Trenă de Trenu de Trenă Trenă
oînnibae omribiia peradne peradne de perudne omnibuj

Viena 11.10 12.10Teiușft 11.24 2.40 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52

— 4.22
4.50 Szoluok 11.20

4.10
12.41

5.45
'—‘

Orăștia 1 01 — 5.18 Arwdft 4.30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9/8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - ’

Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok ( 8.42 — 4 52

5.12
Șibotă
Vințulă de josă

11.43
12 18

12.—
12.29

—
___ —

Budapesta __ 1 - 1 B 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena -1 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenfi de Trenu Trenă de Trenă Trenă
nmnlhna persdne mixt persdne omnlbna mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2 42
Aradulft nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.581
Merczifalva — — — Banița 3 05 — 6 40
Timișftra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Tinaiș6ra-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenă de Trenfl Trenă Trenă Trenă
peradne pereine omnlbue de perB. omnibne mixt

Tlmlș6ra 6.25 5.00 Petroșenl 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53

7 37Orczifalva 7.46 — 6.82 Crivadia 11.25 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arudft 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


