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Brașovu, 20 Februariu 1887.
„Ministrulă-președinte Tisza a începută să 

se semță în noulu său rolă ca ministru de fi- 
nance.“ Așa ne asigură unulit din diarele de 
căpetenii ale guvernului.

La înclieiarea deshaterei asupra legei finan
ciare în camera deputațiloru din Pesta, d lă 
Tisza a luată cuventulă și a dată și ca minis
tru de finance provisoriu o escelentă probă, că 
pâte vorbi multă fără a 4>ce nimicu. A mai 
dovedită afară de acesta d-Iă Tisza, că elă și 
la finance este totă acelă optimistă periculosă 
care nu vede răulă și miseria din țeră, nu vrea 
să scie de nemulțămirea popâreloră, ci se încrede 
orbesce în noroculă său.

Dâr nici cu noroculă nu e bine să se jâce 
omulă, nu e bine să risce prea multă în contulă 
lui, căci iute se pâte întârce dela elă și ni se 
pare, că amintitulu discursu rostită de d. Tisza 
în ședința camerei dela 1 Martie a. c. numai no- 
rocosu n’a fostă.

Șefulă oposițiunei moderate maghiare, con
tele Albert Apponyi, a imputată guvernului, că 
încă nici acp nu este consciu de adevărata serio- 
sitate a situațiunei, că nu are o programă finan
ciară clară și bine definită, că, deși oposițiunea 
a propusă unu sistemă de economii, guvernulă 
nu ia în seriosă lucrulă acesta, nu se gândesce 
a redică o liniă de consumă la granițele austriace, 
c’ună cuvântă guvernulă nu face nimică, elă nu 
arată camerei nici măcaru motivele, cari au cau- 
sată retragerea ministrului de finance Szapary și 
inaugurarea unui piovisoriu în resortulă finan- 
celoră.

Și ce a răspunsă la tâte aceste grave impu
tări d-lă Tisza? — A 4i9fl> că și densulă e de 
părere, că trebue să se facă economii, der adause 
elă, suntă unele pretențiuni ale vieței de stată, 
față cu cari nici chiar din considerațiuni de e- 
conomiă nu este admisibilă ună regresă. Singură 
numai prin economiă nu se p6te dâr îndrepta 
răulă. Guvernulă nu se pâte ocupa nici cu pla
nuri mari într’ună momentă, când piața de bani 
nu e nicidecum dispusă pentru asemeni planuri 
mari. Totă ce face guvernulă e că pregătesce 
o mai corăspundătâre și mai bună esploatare a 
dăriloră indirecte și de consumă, ceea ce se pâte 
face și fără a redica linia de consumă, ce nu e 
de dorită.

O programă financiară, 4'se Tisza, nu p6te 
da acjl, dâr promite că va presenta o asemenea 
programă în anulă viitoră, deodată cu proiectulă 
budgetară, dăcă pănă atunci voră merge tâte 
lucrurile așa de netedă, cum îșl închipuesce mi- 
nistrulă-președinte, dăcă nuorii grei ai situațiunei 
esteriâre se voră risipi și d-lă Tisza va dobândi 
maioritatea în viitorea dietă alâsă pe cinci ani.

Optimismulă d-lui Tisza se oglindăză în ur- 
mătorulu caracteristic pasagiu ală discursului său :

„In fine să’ml fiă permisă a da espresiune convic- 
țiunei mele, că decă va succede, ca pacea europenă să 
se susțină, ceea ce — precum credă — va succede, deși 
nu așa cum amă dori, adecă prin desarmare (căci de 
ar fi cu putință desarmarea ministrulă de finance n’ar 
mai ave a se lupla cu mari calamități,) ci decă pacea 
va fi susținută numai așa, cum a fostă, ca ministrulă de 
răsboiu să nu facă mereu nouă, neașteptate der neinlă- 
turabile pretențiuni: atunci printr’o corectă manipulare a 
dăriloră și pe calea măsuriloră ce trebue să se ia pe 
tărămulă dăriloră indirecte și de consumă, va succede să 
scăpămă de deficită, in partea cea mai mare său de totă, 
financele așa de posomorită descrise ale Ungariei.*

Tăcerea semnificativă, cu care a primită 
maioritarea camerei acostă desfășurare a opti
mismului ministrului-președinte, a fostă întreruptă 
de strigătele viue de reprobare ale întregei 
stânge.

In nisce momente, când, după cele 7 Va mi- 
lidne votate de dietă pentru honvetjime și g!6te,

suntă adunate în Peșta delegațiunile spre a vota 
din nou ună credită de 52 și jumătate niiliâne pen
tru armata comună, din care vre-o 16 niiliâne 
și mai bine trebue să acopere Ungaria; când 
conformă preliminarului budgetară presentată 
dietei, în care cheltuielele suntă stabilite cu 
3501/» niiliâne, ăr venitele numai cu 3281/. mi- 
lione, deficitulă ordinară face ceva peste 22 mi- 
liâne; când afară de acăsta trecerile peste cre
dită din anulă 1885 împreună cu deficitulă încă 
neacoperită ală esposiției ungurescl din același 
ană facă peste 10 miliâne; când ministrulă de 
finance trebue să procure cele 18 niiliâne chel
tuite din provisiunile casseloră statului, caii tre- 
buescă din nou provăcjute cu bani; când așa- 
der, adăugendă tâte aceste sume, deficitulă sta
tului ungară în realitate trece peste 70 niiliâne; 
când, în fine, sit.uațiunea de afară n’a fostă nici 
odată mai nesigură și mai amenințătâre ca as- 
tădi; în nisce momente ca aceste primulă mi
nistru de finanțe provisoră pune în perspectivă 
ștergerea deficitului.

Nu-i minunată d-lă Tisza? Elă asemănă 
starea financiară a statului dela 1867 și 1875 
cu cea de adi și acesta o declară mai bună. 
Acolo unde toți vădă ruinarea economică, Tisza 
vede numai înflorire. Țera, observă elu , pote 
dice: „am primită mai multă deeâtă am dată.“

Noi sciniă că amă totă dată și n’amu primită 
nimică și dâră nu va susțină d-lă Tisza, că noi, 
Românii, și cu noi toți Nemaghiarii și cea mai 
mare parte a poporului maghiară, care asemenea nu 
vede râdele dăriloră sale, nu ne-amă ține de țeră. 
Ori dâră țera o constitue numai âmenii d-lu' 
Tisza, cari să hrănescă din bugetulă statului ?

Dâr d-lui Tisza îi dă mâna să vorbăscă așa 
pentru că elu e de firma convingere, că popo- 
rațiunea statului încă n’a sărăcită de totă și 
pănă ce nu va sărăci de totă mai e cine să dea 
și de unde să se ia.

„Puteți să vorbiți de sarcinele visteriei sta
tului,11 esclamă Tisza, „dăr nu de sărăcirea po
porului upgară.“

De când e lumea aceia, cari au fostă mai 
aprâpe de ruina loră, au fostă cei mai mari op
timiști. De ce ar face tocmai d-lă Tisza escep- 
țiune?

Răscola dela Siliștea.
filă amănuntele pe care le-a primită »Epoca“ asu

pra acestui incidență :
In săra de Duminecă șefulă garnisonei din Silistra 

a rugată pe comandantulă regimentului romănă din Os- 
trovă d’ai trimite musica pentru lăsatulă secului. Ce
rerea tu acordată și musica merse la Silistra. Luni di- 
mineța se află, că batalionulă bulgară din Silistra cu o 
bateriă de artilerie și ună escadronă de cavaleriă făcu
seră ună pronunciamento contra regenței. Căpilanulă care 
comanda batalionulă chemase pe oticerl și fe adresase 
o cuvântare, in care descria in colori negre starea Bul
gariei provocată de nisce ambițioși, cari s’au cocoțată la 
putere și slujescă interese străine, instrăinândă poporulu 
bulgară de marele său protectoră, de Rusia. Cuvintele 
căpitanului au fostă primite cu urale prelungite de cătră 
ofițeri. Comandantulă bateriei răspunse că a sosită mo- 
mentulă d’a pune capătă unei asemenea stări de lucruri; 
că acâstă datoriă să impune armatei, care singură pote 
scăpa patria de situațiunea de plânsă în care se află.

In urma acestora discursuri, toți oficerii au jurată 
d’a urma steagulă insurecțtunei și proclamarea pronun- 
ciamentului a fostă decisă pentru Duminecă sera, cu oca- 
siunea lăsatului secului.

Așa se făcu.
Trupele au fostă consiniate în casarmă și ofițerii se 

întruniră într’ună banchetă, după care porniră toți îm
preună strigândă: „Joșii regența/< Să trăiâscă Țarulă 
Alexandru! Pe stradele orașului ofițerii și trupele se îm
brățișau cu locuitorii.

Se dădu de mâncată și de băută soldațiloră și se 
ceti o proclamațiune prin care regența era răsturnată și 
înlocuită prin ună altă guvernă sub președința Mitropo
litului Clementă.

Astfelă stau lucrurile pănă erl.
Să scie că autoritățile dela Ruseiuk au rechisițio- 

nală tăte trăsurile spre a trimite trupe la Silistra. Totă 

odată garnisona dela Șumla a primită ordină să plece 
la Silistra. Cestiunea este, decă regența pote fi sigură 
de aceste trupe în fața celoră resculate. Dela Șumla 
pănă la Silistra este ună singură drumă prin Sujucuk, 
Akadivlar și Alfatar, dâr nu există șosea și în starea 
actuală a timpului trebue celă puțină 5 (file de marș ă 
spre a ajunge pănă la Dunăre. Dela Ruseiuk ar fi fostă 
ușoră d’a trimite trupe spre Silistra pe Dunăre; dăr flu- 
viulă e înghețata și astfelă trupele din Ruseiuk voră fi 
silite să mârgă pănă la Rasgradu și de acolo să ia dru- 
mulă celă mare care merge la Silistra prin Saoust seu 
prin Kamarlar.

Pentru a face acesta încungiură trebuescă celă pu
țină două dile cu trăsura. Dăr sosindă la Silistra tru
pele regenței se voru afla în fața a aprâpe 2000 de 
omeni bine armați, aprovisionațl și dispupendă de arti
leria ; nu va fi der ușoră d’a supune pe revoltați.

In orice casă luptă va fi. și exemplulă celoră pe
trecute la Silistra pote fi contagiosă.

Revoluționarii bulgari.
Qiarulă „Brăila*  scrie: »De câtva timpă orașulă 

nostru a devenită cuibulă revoluționariloră bulgari. Nu- 
mărulă loră crește din di în di mai multa. Printre acești 
fugari, ce’șl dau aerulă de refugiați politici și’șl facă din 
acesta o gloriă, spuind’o ori cui voesce să-i asculte, 
se allă si ună pretinsă căpitană din armata bulgară, 
anume Slatovstof, care în unire cu cei ce se află actual
mente aci și încă cu căți-va, cari se mai așteptă, ar fi 
avândă intențiunea d a mai fonda două (fiare în limba bul
gară. afară de acela ce portă numele de 9 Augustă. 
Unuia din aceste diare a eșită deja de sub țipară și are 
titiu: „Da se rasberemă“ (Să ne ințelegemă.)*

„Decă activitatea acestora indivizi s’ar mărgini 
la lupla pentru răsturnarea actualei stări de] lucruri 
din Bulgaria numai prin Jaceste mijlăce, pentru noi 
Românii, esistența loră în mijlocul nostru n’ar fi de nici 
o importanță și, prin urmare, n’amă avea [nici ună in
teresă d’a ne ocupa de denși;. Der, ceea ce este des
tulă de gravă, și care merită a atrage atențiunea gu
vernului, este faptulă că acești [venetici, sub masca [d’a 
fonda și scrie diare, sprijiniți de concursulă materială și 
morală ală unei puteri vecine, care face dintr’ânșii nisce 
adevărate instrumente orbe, comploi'.âză în secretă a face 
să isbucnescă în Bulgaria o mare revoluțiune spre a 
aprinde astfelă foculă în totă întinderea peninsulei bal
canice".

.Faptulă prin urmare este destulă de gravă, când 
ne putemă gândi, că pe teritorulă nostru să urzescă ase
menea revoluțiuni cu scopuri reacționare",

Creditele militare austro-ungare și Rusia.
„Nou'oje Wremja"-, ocupându-se de recentele cre

dite militare votate de parlamentele din Austria și Un
garia, dice că aceste parlamente îșl facă o concurență 
patriotică, apoi continuă:

• Banii ceruțl de guvernulă austriacă, adauge (Jia- 
rulă rusă, i-au fostă acordați în unanimitate. Deputății 
din Reichsrată, ca și aceia din camera urgară, lucrară 
ca cum ar fi avută grabă să capete diplome de patrio
tisme, și chiar oposițiunea maghiară se declară gata pen
tru orice sacrificii. Atitudinea loră are două objective.- 
a influența pe Germania și, în același timpă, și pe Rusia».

• Intru câtă privesce patria nâstră, deputății ma
ghiari și austriacl se înșală decă ’șl închipuiescă, că pa- 
triotismulă loră bugetară ar schimba câtuși de puțină 
disposițiunile și vederile guvernului rusescă."

.Rusia nu este nici cum dorităre d’a intra în con- 
flictă armată cu Austria; dâr nu ne tememă nici acum, 
precum nu ne-amă temuta nici mai înainte de guvernulă 
austriacă, fiindă că elă are astătjl vre-o douăzeci miliâne 
de florini mai multă la disposițiunea sa.“

• Acesfă situațiune amă prevătfut’o de multă încă. 
Evenimentele din acești din urmă doi ani au slăbită in
fluența rusâscă în peninsula balcanică, în profitulă ace
leia a Austro-Ungariei. Trebue să sfîrșimă odată cu a- 
câsta, instituindă în Bulgaria starea de lucruri ce ne ga- 
rantâză tractatulă dela Berlină. Decă Austro-Ungaria s’ar 
încerca să împiedice îndeplinirea sarcinei nostre, răsbo- 
iulă ar fi neînlăturabilă".
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SOIRILE PILEI.
După tină raportă alu inspectorului de scole din 

comitatulă Hunedorei, comitatulă acesta, care dispune 
cu totulă de 432 comune, a avută anulă trecută 310 
scăle. mai puțină cu 11 ca in anulă precedentă. Aceste 
11 scole, care s‘au inehisă sub pretextă că din causa 
lipsei de mijldce nu se puteu susține amâsurată eerin- 
țeloră legei, tăie au fostă scăle romftnescî. Au cerce
tată scăla 27,038, mai multă cu 753 ca in anulă de 
mai nainte. Cu limba de propunere maghiară au fostă 
57 scole, germane 2, românești 242, mixte 9. Au func
ționată 37?. învățători, dintre cari 294 au sciulă deplină 
ungurește, 33 puțină și 12 nimică. Susținerea tuturora 
scâleloră din acesta comitată costă pe ană 152,883 fl. 
— Ce facă autoritățile ndstre școlare, dorină somnulă 
celă lungă, de lasă se ne închidă inchisitorii scălele? Ce 
face poporală din respectivele comune de nu deșteptă 
din amorțâlă autorităjile nostre școlare?

—x—
Ministeriulll de resboiu a dată comandeloră ordină 

ca afacerile de asentare să se facă repede și medicii mi
litari să-și dea grabnică și în modă demnă de credință 
votulă asupra destoiniciei celoră apăruți înaintea comi- 
siunei de asentare

—x—
• Kolozsvar*  scrie: O neplăcută surprindere l'a a- 

junsă pe d. Peiru Truța, depulalulă română ală cer
cului Baiei de Crișiu, din comitatulă Hunedorei. Cinci 
ani de dile d. Truța nu va mai pute fi deputată, căci 
din întâmplare șl-a plătită darea mai târdiu de cum ar 
fi trebuită și din asta causă pentru viitorele alegeri, 
fiindă ștersă din lista alegetoriloră, nu mai pOte să fiă 
alesă deputată. De altă parte ni se comunică, că în 
cerculă electorală Baia de Crișiu, ce-lă represinlâ d. 
Truța, umblă să candideze ca deputată dietală d. Nico- 
lae Popă, secretară in direcțiunea financiară din Sibiiu, 
cu programa guvernamentală. Se diee că noulă candi
dată ar fi fostă pe la fișpanulă din Deva, unde ar fi 
fostă bine primită.

—x—
In Nr. 9 ală foiei „Protestans egyhazi es iskolai 

lap« ce apare în Budapesta cetimă următorele relativă 
la activitatea misionară a bisericei reformate în Ardeală: 
„In districtulă bisericescă ardeleană a începută de faptă 
înființarea popiăloră misionare. Pentru 6 locuri, din cele 
26 destinate cu ajutorulă conventuhii generală și a dis
trictului pentru organisare, consiliulă direcțiunei a și pu
blicată concursă. Aceste locuri suntă următorele: 1)
Popia misionară Ciucu-Gurghiu cu reședința în Ciucă- 
Sereda, lefa 800 fl. și dai ea dela credincioși in bucate 
seu in bani; 2) Postula de popă și docență misionară 
Trăsnea (Ordogkut) cu reședința in Trăsnea, lefa 500 fl., 
contribuirea credincioșiloră și cheltuielile de călătoria 
puse în perspectivă de Kulturegylet; 3) Popia misionară 
Săcele, cu reședința în. Satulungă, leala 500 fl , darea 
credincioșiloră în valâre de 100 fl, și venitele stolare ; 
41 Popia misionară Tonciu cu reședința in Tonciu, lefa 
500 II., cheltueli de călătoria 100 II. și venitele stolare; 
5) Loculă de popă și docență misionară Bolyavolgy (?) 
cu reședința în Michelsdorf, lefa 500 fl., cheltueli de 
călătoria 200 fl. și venite stolare; 6) Postulă de popă și 
docență Ilea-Mureșiană cu reședința în Uea-Mnreșiană, 
lefa 400 fl., ajutorulă pusă in perspectivă de Kulturegy- 
let, darea credincioșiloră si venitele stolare. Petițiile se 
adreseză episcopului Dominik Szasz pănă la 15 Martie 
n. Instrucțiunea amănunțită se va stabili nlterioră.’ — 
Cum vedemă, e o simplă căpătuire a • patrioțiloră* .

Câtă pentru succesă: la calendele grecesc!! Preoții și 
învățătorii noștri să urmăreseă pasă cu pasă uneltirile 
acestora misionari.

—x—
Filiala din Brașovă a Kultnregyletnlui ardeleană a 

hotărîtă in ultima sa ședință ca, în unire cu casina un
gurescă, cu clubulă cetățeniloră unguri, cu reuniunea de 
cântări ungurescă și cu reuniunea ungurescă a tineriloră 
industriași, să serbeze amintirea (jilei de 15 Martie n. 
— Atâta i-a mai trebuită Brașovului, după pacos 
tea, multele năcasuri și neajunsuri ce iau eădută 
pe capă I

—x- -
In Aiudu și în Orăștiă bântue epidemia de pojară 

în modă îngrijitoră.
—x—

Batalionulu 28 de bonvedî, staționată in Reghinulil 
săsescu, in urma decisiunei ministerului honvetjimei va 
părăsi acestă orașă și la 24 Aprilie c. se va stabili in 
Bistrița.

—x—
Comercianlulă băcană de aci Carol Kirr a fostă 

declarată erl în stare de falimentă.
—x—

Reuniunea femeiloră săsesc! din Sibiiu a întocmită 
ună cursă pentru a forma conducătăre ale grădiniloră 
de copii. Cursulă s’a și încheiată declarândă șepte par
ticipante ca destoinice. In Broșovu s’a deschisă ună 
asemenea cursă la 23 Februarie, cu 10 participante: 3 
din Hălhii, 2 din Feldidră, câte 1 din Bodă, Cârsfiană, 
Măierușă. Ghimbavă și Prejmeră. — Der reuniunile ro
mâne dormă?

—x—
In apropierea Oisnădiorei lângă Sibiiu s’au arătată 

în dilele din urmă câțiva lupi. Doi din ei au fosră o- 
morîțl de doi Români de acolo, nu departe de comună 
și i-au dusă la Sibiiu să-i vândă.

—x—
Generalulă majoră Paulo Bernnart, comandantulă 

brigadei 31 de infanteria din Brașovă, e transferată în 
aceeași calitate la brigada 19 de infanteria din Josef- 
stadt. Colonelulă lohann Pokay, comandantulă regi
mentului 34 de infanteria, e numită eomandantă ală 
brigadei 31 de infanteria din Brașovă, râmânendă în gra- 
dulă său actuală.

— x—•
Fabrica de dinamită din Anvers a fostă aruncată 

in aeră. Intrega fabrică a fostă distrusă. Qece lucră
tori suntă morți, mulți greu răniți. Se crede că o mână 
criminală a pricinuită acestă nenorocire.

x—
>Le Pays» din Parisă spune, că generalulă Bou- 

langer a primită într’ună mică orășelă industrială din 
Alsația 307 "voturi ca candidată de deputată în Reichs- 
tagulă germană.

0 parte din puștile cu repetiții comandate de gu- 
vernulă română a sosită in Bucurescl. Ce privesce chiă- 
marea reserveloră sub drapelă, e falsă scirea, din con
tră soldații cari cu îneeputulă acestui ană șî-au termi
nată serviciulă activă dc trei ani, au fostă trimiși la că
minele loră.

—x—
In Steyr va începe in curândă fabricarea în stilă 

mare a pusciloră de reperițiă, căci în stilă mică s’a și 
lucrată deja pănă acuma. In vera acâsta va și începe 
înarmarea infanteriei și venătoriloră cu noua pușcă.

Ruptura tractitrilortt ungaro croate.
Deputațiunile regnicolare, cea ungară și cea croată, 

întrunite de câtva timpă în Pesta pentru ca să stabilâscă 
o înțelegere asupra diferiteloră cestiunl privilore la cele 
două țări, au ruptă trădările neputându-se ajunge la în
voială mai alesă în privința cestiunei limbei statului.

Croații stăruescă se li se recunoscă limba croată, 
desemnată în puterea Jegiloră loră ca limbă a statului, 
în acâstă calitate și numai intr’alâla facă concesiuni, ca 
autoritățile centrale ungurescl, care au să corespondeze 
cu oficiile comune din Croația in limba croată, să potă 
alătura o traducere maghiară, din contră la corăspun- 
derea oficieloră croate cu locurile centrale ungurescl să 
nu se permită o asemenea procedere.

„Pester L’oyd‘ își esprimă părerea de rău, că după 
atâtea luni de trădări între cele două guverne nu s’a 
putută ajunge la nici ună resullată. Negreșită, că fâia 
ungurâseâ aruncă Iotă vina pe CroațI, cari facă din 
„limba statului ungară*  o limbă de a doua mână, și a- 
poi așa ceva „ar face să svâcnăscă îndreptățitulă senti- 
mentă de sine ală nației ungurescl“ și autoritățile un
guresc! ară fi espuse in Croația-Slavonia, adecă slavi- 
sării. Făia ungurescă — ca Iotă pasărea care pe limba 
ei piere — diee că departe de Unguri pofta de maghia- 
risare ori șovinismulă, acolo unde nu e necesară — fiind 
că nu le dă mâna — der au plăcerea să figureze ca 
limbă oficială, pe lângă cea croată, și limba ungurâscă.

„Agenții musc&lescl.“
Selagiu, Valea Crasnei în 20 Februariu 1887.

Onorate ! )-le Redactoră! Sub titlulă >AgențI mus- 
călescl» mai ântâiu fdia bugetară din Șimleu „Szilâgy 
Somly6« mai apoi „Nagy Kâroly es Videke*  din Careii 
mari publicară sensaționala scire cumcă ia preotulă din 
Zalnocă s’a dusă preste ndpte ună Muscală, pe care ’lă 
veiju ună pădurară făcândă desemnurl și voi să-lă prindă 
care insă dispăru pănă pădurarulă merse se chieme a- 
jutoră. Mai adauge foia din Cărei cumcă solgăbirăulă 
din cerculă Tăsnadului face pași energioși pentru prin
derea Muscalului.

Veți afla insă D-le Redactoră cumcă aceste fură 
numai preludiulă unei acțiuni teroristice, ce avea de cu
getă să-o întreprindă asupra tânărului preotă din Zalnocă 
micii tirani din Tasnadă în înțelegere cu cei din Zelau, 
căci dreptă vorbindă preotulă din Zalnocă este Română 
bună cum se cade să fiă și pentru acesta Unguriloră 
peste totă nu le vine la socolelă. Căci ei vedi Domne 
in Ungaria nu vreau se sciă că și Romănulă are dreptă 
la naționalitatea lui. De aceea ii poți autji esprimându- 
se și despre acestă preotă ‘derek ember, kăr hogy âlcth.' 
(„omă harnică, păcală că i Română.»)

Destuiă, că după soirile sensaționale eșite în foile 
amintite, intr’o seră preotulă din Zalnocă este surprinsă 
cu aceea, că servitorea sa este citată la judele comu
nală unde doi gendarmi din Tasnadă o întrebară, că ce 
ăspe a fostă la domnu-său in 4'leie cele mai deaprăpe 
decurse, voindă a forța lucrulă pănă acolo ca servitârea 
să mărturisescă, că a fostă cineva la preotulă.„ Neputendă 
insă afla dela servitore nimica se întărseră la Tasnadă 
fără mare ispravă.

Fu unulă socoteseă că acesta a fostă o manevră 
pentru a terorisa pe tânărulă preotă din Zalnocă. Fiă 
însă convinși Domnii din Tasnadă precum și cei din Ze- 
lău — pe cari i-a fostă informată substilutulă de no
tară Soloveță Zsiga din Bobota că popa de Zalnocă este 
ună mare Daco-română și că nu voiesce se vorbăscă o

FOI LETON U.

Portretele lui Horia, Cloșca și Crișanu.
XVIDe lângă castelulu lui Petru Rareșin, . . . Eebr. 1887.

’ XXVIII
(Urmare și fine.)

Paralela între Horia și Cloșca (după docum. I.) 
.Privindă cineva amândouă aceste profile din punctă de 
vedere fisionomică Horia câștigă nemărginită in compara 
țiune cu Cloșca; și neavendă in vedere împrejurările, fără o 
cuncscință de mai nainte a fapteloră, adecă fără espe- 
riință, nici ună fisionomistă in lume n’ar fi credulă a 
întâmpina sub a.estă profilă ună asemenea scelerată, ci 
mai alesă din contră. ... o frunte astfelă arcată, cu 
ună astfelă de aparatu ososă ală ochiului indică tofdeuna 
o inteligință care nu este din cele ordinare; și apoi 
în partea mediă a acestei frunți stă o nespusă tăriă ne- 
pregetătdre ceea ce la eroi s’ar numi cerbicia, constanță. 
Numai nasulă singură arată moliciune; der totuși și aci 
la rădăcina lui, începândă dela îmbinarea ochiloră pănă 
la protuberanța mijlocia, stă multă cutezare și putere 
întreprindătore. Talentu frumoșii arată osulu sprîncenei, 
și structura grumadului adeverată bravură. Făcată, întru 
adevâră păcală, de o așa posițiune a ochiloră și de-o 

așa tăiătură a gurei, că suntă ale unui rebelă. Este cu 
neputință ca ună fisionomistă să-lă potă recunăsce după 
aceste semne; mai cu osebire săltătura buzei interiore 
indică cu totulă ună astfelă de omă: o adeverată do
molire și o pietate vidată vorbescă dintr’ânsa și cu iote 
aceste, suntă cu totulă altfelă... După câte sciu din es- 
periență eu credă, că așă pute susțină cu tăriă, cum că 
Horia, decă se mărginea elă îndată la îneeputulă ca
rierei sale la înțeleptă reservâ și s’ar fi rădicată cu pre- 
cauțiune afară din sfera sa, transportându-se într’o altă 
posițiune, ar fi devenită negreșită ună membru ală so- 
cefății nu din cei nefolositori; elă ar fi fostă tolă așa de 
bună partisană, precâtă a fostă — după cum arată es- 
periința •— de astută și curagiosă rebelă. Acâsta o do- 
vedesce întregulă său profilă. Fisionomistulă și patono- 
mistulă — decă voră fi fără prejudițiu și fără părtinire — 
caută sâ se unescă în acâsta; esperiința încă a probată 
acâsta, celă puțină în parte*.

„Am <jisă — ne spune documentulă primă mai de
parte — că profilulă lui Cloșca stă cu multă mai înapoi 
de acela ală lui Horia. pice apoi că fisionomistulă nu va 
vedâ în dânsulă numai o incăpăținare de fieră și o im
becilitate, o estremă râ<âlă, brutalitate și cea mai mare 
flegmă. — Venindă la

Portretulu lui Georgiu Crișianu, laudă în dânsulă 
frumsețea bărbătâscă, (jicândă că presintă în tdtă pri

vința o figură bine făcută, de o statură bărbătâscă de 
mijlocă mare, de o structură ososă, tare și solidă, de 
ună corpă cam plină, nu prea grasă, ci tocmai așa cum 
se cere la o asemenea sistemă corporală și la o făptură 
os6-â așa de forte. Cum că a fostă ună chipă plăcută, 
nu mai încape nici o îndoelă. O frunte cam înaltă cu 
partea ososă a ochiloră bine arcată, cu nisce sprîncene 
negre stufâse, ornate cu. gene stufdse de aceeași colore, 
nisce ochi mari negri, iuți și plini, și cu o uitătură 
ageră, o gură bine proporționată, eu o barbă nâgră stu- 
fosă, o bărbiă cam rotundă și prea puțină despicată; 
ună gâtă cam lungăreță, nici prea grosă nici prea sub
țire, bine întinsă și dreptă; ună pieptă scosă afară între 
doi umeri cam latl, și alte asemenea suntă însușiri, cari 
vâdescă ună bărbată nervosă bine făcută și cari erau 
proprie acestui rebelă. Pelița lui brună, umbrită împre
jură de ună pâră negru stufosă, contribuia și mai mukă, 
spre a da chipului său o frumusețe bărbătâscă. 0 sin
gură trăsură avea echivocă, aceea a unui surîsă continuu. 
Acestă trăsură, se (jice, că a rămasă totă 4îmbitdre sub 
ori și ce împrejurări, chiar când a fostă dată la închi- 
sâre (t Febr. 1785).

.Costumulă sâu era intru tâle asemenea cu ală 
lui Horia și Cloșca. Bre capă purta obicinuită o oă- 
ciulă cu ună penagiu și ciucură de firă atârnată ca la 
husari.*
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băbă unguresce,—fiă convinși că pe aceiă preotă nu-’lă 
voră înfricoșa prin astfelă de manevre, căci cela ce îșl 
Implinesce datorința și este cu consciența nepătată, a- 
cela este tare și neînfrântă în orice împrejurări, precum 
Zice poetulă latină: »Si fractus illabatur orbis impavi- 
dum ferient ruinae.*

*) „Kossuth Hirlapja" scria intr'ună arliculă de fond 
la adresa Românului în 18 Oct. 1848: «jâromba foghatod 
mini a marhăt«, ăr „Târsalkodo« Nru. 8 ex 1846 pe ne- 
maghiarl îi numesce: viermi seu gângănii.

Er decum-va domnii Maghiari din Tasnadă in ade- 
vără se temă de agenți muscălesci, atunci chiar acesta 
îi vădesce cumcă suntă eu consciin(a pătată. Furulă se 
teme de sgomotulă cel mai mică. Așa și compalrioții noștri. 
Ei sciu ce nedreptate strigătore la ceriu comită cu noi 
Românii, căleându-ne in piciore cele mai sânte drepturi, 
și chiar minimulă îndreptățire! năstre de a-ne pute cul
tiva limba, aceiă minimă circumscrisă în articlulă de 
lege 44 ex 1868. Înceteze domnia— lord a călca baremi 
aceste legi și nu respingă cu atâta intoleranță illegală 
chiar și eslrasele matriculare date in limba românăscă 
și cari tocmai în sensulă legei nu se potă da in altă 
limba, și atunci nu voră fi neliniștiți de consciința loră, 
carea încărcată fiindu de păcate ii mustră acuma. Înce
teze pretorele secundară K. a tractâ așa de dură pe 
cărturarii și țăranii români, cum făcu c’ună cadidată de 
notară română G. V. care la presentarea petițiunei sale 
de concurentă la notariatulă de Bobota fu tratată iu 
modulă celă mai bruscă, și cum tăcu c’ună plugară ro
mână, care avendu se predă o plânsore «Măriei Sale< 
fu mânată se învețe mai ânteiu limba statului apoi să 
vină și să-șl dea plângerea, — și atunci nu va avă vi
suri așa neliniștităre.

învețe limba româna la ce este și obligată prin lege 
dăcă ii place a ocupa postulă de pretoră secundariu, și 
și nu pretindă fără nici o basă de lege cum pretinse 
dela preotulă din Zalnocă ca se vorbescă cu densulu în 
limba statului" cu o oeasiune când aceiă preotă merse 
la oficiulă pretorială pentru a-șl face o plânsăre, căci 
altcum mai adeseori va fi nevoită se audă precum a 
trebuită se aucjă dela preotulă amintită, că densulu este 
obligată a cunosce limba poporului în ală cărui servi
ciu trebue se stea ca oficială administrativă, er nu se 
pretindă dela poporă învățarea limbei statului.

învețe atâtă funcționarii dela judecătoria de cercă 
din Tasnadă, câtă și cei dela scaunulă orfanală din Ze- 
lău a rtspecla legea, căci în virtutea oficiului loră au de 
a aplica legea și dreptatea și să nu respingă rugările de 
întabulare date de partide române din simpla causă că 
pe lângă acele este acludată câte ună actă în limba ro
mână cum de e.s. Extrasă de boteză, mărie seu cunu
nia, căci prin acea procedură facă spese mari partide- 
loră până ce umblă validitându-’șl dreptulă prin recurse. 
Și apoi aceea nu pote fi chiămarea oficialiloră de a pnne 
piedeci ilegale cetățenilor^, cum au făcută acăsta atâtă 
judecătoria cercualâ dm Tasnadă in câte-va cașuri, câtă 
și scaunulă orfanală din Zelău numai cu partide din co
muna Zalnocă, dapoi cu câți alții din alte comune și 
atunci nu voră vede sub totă tufa agenți muscălesci și 
nu voră pute crede tote bîrfelele și calumniele celoră ce 
fără a avă vr’ună merită voiescă a sa căpătui. — Primiți, 
Dle Redactoră ș. c. I.

l'ăleanulă.

Diu Chioară, 19 Februariu 1837.
Onorată Redacțiune! E cunoscută, că in anulă tre

cută ven. Gonsistoră școlară de Gherla a dată ună cer- 
culară relativă la învățătorii români din acăstă Diecesă 
și la ajutărele dela societăți cum e și ,Sz4cMnyi-tdr- 
sulat'1 din Cărei, înființată cu scopă de maghiarisare.

Decă se vede că in sănulă nostru mai esistă până 
astăcjl putregaiuri, cari în locă să țină contă de îndru
mările părintescl emanate dela ven. Consistoră școlară,

Așa au descrisă contimporanii străini pe martirii 
Românismului, unulă mai bine, altulă mai rău, după cum 
i-a trasă inima, unulă a făcută pe Pilată, celălaltă pe 
Fariseulă. Insă precum mărturisescă chiar denșii—străini; 
contimporani — idea de libertate și proprietate pentru 
connaționalii săi a pusă pre Hoția și soții lui pre rotă; 
idea, pentru care cu 5 ani mai târziu s’a înscenată ma
rea revoluția francesă. Românulă pe acele vremi, ba 
pănă în 184q/9 era considerată ca vită bună de prinsă 
in jugă*),  ca verme și gânganiă. Horia și soții săi vo 
iau a câștiga libertatea și demnitatea de omă și cetățenă 
pentru conaționali loră.

Deci ori una ori altă :
Ori este indiferentă pentru Română a fi conside

rată ca omă ori ca dobitocă și atunci e indiferentă și 
aceea, că Horia a fostă erou ori tâlhară;

Ori „demnitatea de omă și cetățenă« e mai scumpă 
ca vieța insaăî, — și atunci Horia trebue să apară îna
intea tuturora, ca ună liberatoră ală poporului română.

Pădurinulu. 

le calcă în piciâre. fără de nici o genă de opiniunea 
publică ori mustrare de consciință. Acăsta e o proce
dură compromițătore față cu toți ceilalți învățători din 
aceste părți; e o cutezare orbă, care vatămă autoritatea 
nostră supremă școlară.

Bărbații noștri din cari să compune aceiă ven. 
Consistoră șf,o'arh voră sci abună-sămă ce au de a face 
și cum au a procede față cu fii neascultării.

Ce să ține de noi, dăscălimea română din acestă 
comitată, trebue să proteslămă sărbătoresce și cu totă 
seriositatea în contra procederei nesănălfisă și rușinătdre 
pentru nemulă nostru, prin care câțiva farisei compro
mită statulă nostru învățătorescă, cerendă in adinsă aju- 
tăre dela numita societate pentru progresă în limba ma
ghiară, ca și cum în celelalte obiecte de învățămentă 
nu se recere nici ună progresă dela cinstiele loră.

Nu sciu, decă d. d. preoți directori ca școlari confesio
nali au cunoscință despre procederea la cererile «prețului 
de sânge». Dăcă acele cereri se facăcu consensulă și în
voirea d-loră, atunci lucrulă e multă mai delicată și 
prin urmare cere o cură multă mai radicală.

In totă casulă e timpulă supremă să ne tragemă 
de săină, să ne cunoscemă bine unulă pe altulă, să lă- 
pădămă din sinulă nostru totă ce pole să infecteze partea 
cea sănătâiă a corpului nostru națională. Amă tăcută 
destulă așteptândă îndreptare, acum trebue să eșimă la 
lumină cu tote faptele acelora cari prin lăcomia de bani, 
ca și luda, nu bagă de semă datorințele, ce le au cătră 
poporulă din a căruia sudOre trăescă,

Etă numele aceloră debile ființe, cu suflelă însă pu- 
puțină însuflețite, cari au cerută și cărora li s’a votată 
pentru anulă 1886 arginții pentru vinderea demnității 
loră naționale.

1. ' ' ........
2.
3
4.

Szab6 Ăgoston înv. gr. 
Marosân Kornel 
Krespai Agoston 
Somlyoi Bazil

5. Belbe Jânos
6. Stefucz Elek
7. Pop Emânuel
8. Kegye Lorincz
9. Kozma .Jânos

10. Brelan Jânos „ 
Cetesce on. publică 

slăbiciunele celoră ce le p6rtâ 
suntă

te

c. Blidariu 50 arginți.
c. Ar.-Megyes 50 arginți. 

A.-Homorod 40 arginți. 
Turvăkony 40 arginți. 
Erdo-Aranyos 40 arginți 
Kânyahâza 30 arginți 
Lipou 30 arginți. 
IvâcsZ:6 25 arginți, 
llbâ 25 arginți.

• Veresmarti 25 arginți, 
aceste nume, compătimesce 

, deră însemnă bine cine 
ei, ca așa venindu’țl înainte careva din ei, să sci 

feri de elă ca d’ună păgână și vameșă.
Dascălulu.
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Pregătiri militare.
„Pol. Korr." e informată din Varșovia, că de câtva 

timpă, in urma unoră avisuri superiore, singuraticele des- 
părțăminte de trupe rusesci staționate în regatulă Po
loniei facă marșuri mar1 de probă în deplină adjustare 
de câmpă. Aceste măsuri, precum și faptulă, că în unele 
orașe provinciale mai mici li s’a ordonată confidențială 
autorilățiloră comunale și școlare, ca să se pregătescă a 
deșerta, sub anumite împrejurări, neîntârziată edificiile 
publice pentru scopuri militare, au întărită temerile de 
răsboiu ale poporațiunei. Ir unele stațiuni ale gardiloră 
vamali dela graniță se aștăptă incurăndă să sosescă des- 
părțăminte de cavaleriă mai mici, de câte 40—50 de 
omeni.

O telegramă din Constantinopolă comunică, că 
înarmările muntenegrene se continuă în cea mai mare 
măsură; 28,000 omeni, cari au luată parte la ultimulă 
răsboiu turco-muntenegreană, în scurtă timpă voră fi 
înarmați cu puscile cele nouă. Intregulă efectivă ală 
armatei muntenegrene e de 40,000 omeni. După cum se 
telegrafiază din Castelnuovo, autoritatea turcăseă din 
Scutari a refusată deodată Muntenegrului a-șî transporta 
munițiunea din Antivari prin Bojana la Rjeka.

Din Atena se telegrafiază, că ministeriulă Trikupis 
se pregătesce în cea mai mare liniște, dăr cu totă energia, 
pentru orl-ce eventualitate.

Fabrica de dinamită din Pojonă va trimite la Bel- 
gradă prin Semlină 2760 chilograme dinamită și 10,000 
bucăți capse de esplosiune pentru armata serbescă.

Avistt. Subscrierea de acțiuni pentru institutulă de 
credită și economii „Silvania" închieându-se cu Ziua 
15 Martie a. c. acei On. dd. cari au primită liste de 
subscriere, suntă rugați cu respectă, c-a listele de sub
scriere din preună cu resultatulă obținută și sumele ina 
cassate in sensulă prospectului pănă la 15 Martie su 
binevoiaseă a le trimite in Ștmleu (Szilâgy Somlyo} 1- 
adresa d-lui Olimpiu Barboloviciu vicariu for. episcopesce 
ală Silvani ei, care pănă la aceiă termină mai primesce 
subsemnări de acțiuni, avăndă a se plăti de acțiune (50 
fl. v. a. rata primă 5 fl. v. a. și în spesele de înființare 
1 fl. de totă 6 fl. v. a.

Supurulă de susă 1 Martie 1887.
Pentru comifetulă fundatoră:

Andreiu Cosma.

Mulțămifă publică In 29 lanuariu a. c. s’a ținută 
o petrecere împreunată cu danță în folosulă scolei gr. 
cat din Tulgeșă la care au ccfalribuită cu supra-solvire: 
Dr. Lazâr Jânos cu 1 fl., Torok Antal jun. 1 fl., Engel 
Josef 1 fl. Mtklos Antal 1 fl. Korpos Adâm 1 fl., Anna 
Spiru 1 fl., Ioană Niculescu 1 fl., Miihtfay Sândor 2 fl, 
Dobriban Peter 1 fl., Ioană Urziceanu 1 fl.. Ioană Do
breanu 1 fl , precum și O. D. D. din România și anume: 
D-la Ioană Horea 8 fl., Davidescu 8 fl., Suleiman Bei 
8 fi., Mitița Popovică 2 fl., Ioană Mere 1 fl., Munteanu 
2 fl., Enea Petrachc 1 fl., Ioană Burbescu 2 fl., și D na 

Aurelia Popescu din Toplița 1 fl. Rămnendă ună venită 
curată de 65 fl. v. a. pentru care primăscă marinimoșii 
O. Domni mulțămita cea mai cordială dela membrii a- 
rangiatorl și senatulă scolastică gr. cat. din Tulgeșă.

Gyo. Tulgeșă în 20 Februariu 1887.
Aug us tină Dobreanu , Ioană Dobreanu,

casieră direct, scol, preotă în Corbu.

Ultime soiri
Giurgiu, 3 Martie. — Circulă aci sgomotulă, 

că partisanii lui Zankoff ar fi răsturnată autori
tățile Regenței în Rusciuk, declarândo Regența 
căcjută și proclamând^ pe mitropolitulu Clement 
de regentă. Se 4>ce că armata dela Rusciuck ar 
fi depusă jurămentfl în mânile partisaniloră lui 
Zankofi. Nu se scie nimicu despre ceea ce se 
petrece la Sofia.

Giurgiu, 3 Martie. — A<țl dimin^ță se au- 
diau lovituri de pusei la Rusciuk.

Giurgiu, 3 Martie. — Dela 3 dimin^ța în 
Jlusciucil e revoltă. Orașulu este blocată de ar
mată; case distruse, morțl și răniți. Deturnări de 
arme se audă. Comunicația întreruptă.

Bucurescl, 3 Martie. — „Epoca“ află, că gu- 
vernultî a primit.u seiri cari anunță că în mo
mentul u când au sosită trupele regenței, garnisona 
din Silistra s’a revoltată contra oficeriloru, cari o 
ademenise la rescolă și au fraternisată cu trupele 
guvernului. Căpitanulu, care comanda pe rescu- 
lați a fostă împușcată de trupele sale.

Bucurescl, 3 Martie — Colonelulu Sergiu 
Voinescu, comandantulă regimentului garnisată 
la Ostrov, a plecată adi dimindță din Bucuresci 
spre Ostrov spre a relua comanda trupeloră“. 
Elă are instrucțiuni d’a desarma și d’a interna 
pe refugiații bulgari, cari voră trece granița 
în urma ultimului incidență dela Silistra.

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

BUDAPETA, 4 Martie. — In comisiunea 
de patru a delegațiunei ungare ministrulă de 
esterne K a 1 n o k y a disă , că afară de ces- 
tiunea bulgară, care încă nu este resolvată și 
care încă nu și-a perdută caracterulă ei ame
nințătorii , s’au mai născută în acele state ale 
Europei, pe cari cestiunea bulgară abia le inte- 
res^ză, mari îngrijiri pentru susținerea păcii.

Raporturile monarcliiei austro-ungare cu ce
lelalte state suntă neschimbate, raporturile cu 
Rusia suntă fdrte amicabile, de-o amenințare 
directă a păcii Austro-Ungariei nu e vorbă, 
luândă afară casulă unoră evenimente neașteptate.

După ce tote statele Europei se arm6ză, 
adause Kalnoky, guvernulă comună ală monar
cliiei se vede îndemnată de sâmțulu de respon
sabilitate a lua. măsuri de precauțiune, pentru 
ca monarchia să fiă bine pregătită pentru ori-ce 
eventualități. Aceste măsuri n’au unu scopă ofen
sivă, nici nu voră să însemne că monarchia este 
amenințată d’ună periculă directă de răsboiu.

Nici unulă din statele vecine nu ne ame
nință directă, măsurile și pregătirile suntă nu
mai de natură administrativă defensivă. Guver
nulă n’are nici o causă de a-șl schimba politica 
sa pacinică, conservativă.

Kalnoky spune în fine, că depeșa oficială 
din Sofia anunță isbucnirea unei revolte militare 
în Silistra, der depeșele sosite pe cale indirectă, 
cari vorbescă de isbucnirea insurecțiunei și în 
alte garnisdne ale Bulgariei, nu suntă con
firmate.

SOFIA, 4 Martie. — Trupele guvernului 
bulgară au intrată în Silistra. Rebelii au 
luat’o la fugă. Comandantulă loră, căpitanulă 
Krestov, s’a aflată mortu. In Rus ci ucu ase
menea s’a restabilită ordinea. Capii rebeliloră 
fură arestați.

DIVERSE.
Celu mai leneșu. — Ună proprietară de moșie se 

duse în timpulă recoltei la câmpă ca să inspecteze pe 
muncitorii săi. Găsindă acolo doispreZece din ei culcați 
pe pămentă și căscândă din gură, era p’aci să se su
pere, der, potolindu’și necasulă, făgădui celui mai leneșă 
ună premiu de cinci lei. îndată săriră unspreZece în 
piciore reclamândă fie-care premiulă ca celă mai leneșă, 
nu numai dintre ei ci din lumea înlrăgă. Numai ală 
doisprezecelea rămase culcată și lui decernu proprietarul^ 
premiulă; acesta însă rugă pe stâpânulă său să'i bage 
moneda in busunară. Proprietarulă se conformă și la 
acăstă cerere, der a doua Zi goni pe acestă superlativă 
ală leneviei din serviciulă său.

Editoră : lacobfl Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiauu
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Ouraaln la buraa de Viena
din 3 Martie st. n. 1887.

Rentă de aură 5Q/o ■ • • 96.40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87 85
Imprumutulil căilord ferate 

ungare..........................147.50
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 112 50

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

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

' Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................ 99.50
Imprumutulil cu premiu

ung.................................. 117.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 20 
Renta de hărtiă austriacă 78 25 
Renta de arg. austr. . . 8010
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  851 —
I Act. băncel de credită ung. 284 50 

Act. băncel de credită austr.275.30 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................6 02
Napoleon-d’orI .... 10.14 

l Mărci 100 împ. germ. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesci . . . . Cump . 8.36 Vend. 8.40

Argint românesc . . . . > 8.35 • 8.40

Napoleon-d’orI................. » 10.09 • 10 14

Lire turcescl..................... T - * 11.44 • 11.48

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

Galbeni.............................. 5 97 • 6 02

Scrisurile fonc. «Albina» , > 101.— > 102.- -

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

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

18- 20 Pischinger-Torte,
o tortă, care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, ne fii ndu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care (jji prăspătă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
schinger^ Viena, Brigittena/u.

Nr. 63/1887.
a. f. sc. c. d.

Concursu la postulă de profesorii 
de musică și cântări.

Pănă în 25 Martie 1887 la 6 ore după amădi se primescă aici 
suplicele celoră ce voră voi a ocupa postulă de profesoru de musică și 
cântări la institutele de învățămentă din Năsăudă, susținute din fondulu 
scolastică centrală de aici, și anume:

1. Cu salară de 800 fi. v. a. pe ană, cu dreptulu de înaintare 
după trei ani la 900 fi. v. a. și cu dreptă de pensiune și adause dece
nale după acestă salară ca la ceilalți profesori gimnasiali, dăcă va dovedi:

a) că a absolvată obiectele la vr’ună conservatoră de musică or- 
dinarminte și are practică cu succesă de trei ani, purtare nemaculată și 
capacitatea de a da instrucțiune în t6te instrumentele obicinuite la or- 
chestru, precum și din cântare.

2. Cu 700 fi. pe ană salară la cei ce nu voră pute dovedi ca- 
lificațiune peplină ca sub 1.

3. Concurență își voră arăta originea prin carte de boteză.
4. Cei ce voiă sci limba română și voră dovedi că potă pro

pune în ea, voră fi preferiți, ceilalți înse voră avă a dovedi că în 3 
ani o voră pute învăța așa ca să potă propune.

5. Suplicele se voră adresa: la comisiunea administrătdre de 
fondurile scolastice centrali districtuali în Năsăudă.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 2 Faură 1887.
Președintele.- Ionii Ciocanii. Secretarul ti: Ioachimil Mureșiana.

L â t t a m: 
Besztercze, 1887 18/2.

Br. Bănffy Dezso, foispân.

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

de economii, societate pe acțiuni în Abrudă, suntă convocațî prin acăsta 
la adunarea generală constituantă, ce se va țină în Abrudd în 16 Martie*)  
1887 la 9 6re diminăța în cancelaria primă subscrisului.

In acăstă adunare se voră stabili statutele, se voră alege membrii 
direcțiunei și a comitetului de supraveghiare, precum și funcționarii ma- 
nipulanți.

Cu acăstă ocasiune se voră solvi și 2O°/o din capitalulă de acțiuni. 
Abrudă, în 17 Februariu 1887.

A. Filipa, Ioana lancu, Ioana Galla, Când iu Davidfl, 
Alexandru Danciu, Dr. Simeonu Caiana.

*) Rectificare. In o parte a edițiunei de eri a foiei nostre a fostu tipărită 6 
Martie, în locQ de 16 Martie, cum trebuia să fiă.

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

pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Tei ușii-Arad îi-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—Predeal îi

BucurescI

Predealfi

TimișQ

Brașovfl

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod 0
Hașfaleu

8ighiș6r« 
Elisabetopole 
Med iașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiudd 
Vințulă de su 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisd 
Apahida

Clașin
Nedeșdu 
Ghirhflu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
Rflv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhe 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladănj
Szolnok
Buda-peata

Viena

Trenu Tren Trenu 
“• accelerat r— 

pereone

Trend
accelerat omnibus |omnibus

Trend
de pers, accelerat

Tren Trend Trend 
omnibus de 

persdne

Trend 
omnibus

— I

( z
( 7.47 4.16

8.24 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6,15

9.51 — 7.06
il.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 — 12.18
2.09 _ 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2 48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.5- — 4 51
5.10 — 5.28
5.30 — 5 56
— 6 03 —
— 6.21

—
7.14

—
— 7.43 z
—

8.22
—

—
8.48 —
__
9.13

—
9.18 10.55

— 10.38 1 23
— 12.20 3 24
— 2.15 10.05

— 2.15- (
8.00 6.05

7.30
1.14

1.45

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărbely 
Mezo-Telegd 
Rfev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gbirbău 
Nedeșdu

I u lui ~
7.40 2.—

11.05
2 02
4.12

3.101
3.581 738
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușin

Apaliida 
tJhiriș 

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
AmdS 
Teiuțfi 
CrAciunelfi
Biașă 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediaș 6 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovfi

Timișiî

(

1
(

susfl

(X
(

10.28

540
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

Predealu

BucurescI

1.55
2.53

( 
(' 3.28

9.35

Nota: Orele de nâpte suntâ cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovfl.

8.03
11.40
2.31

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

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Budapesta- AradA-TeiușATeisișîk- • radft-Buda|iesta

Trend 
omuibuR

Tre iu
omr.bufl

Trend de 
peradne

Trenu de 
persdne

Trenu 
de persone

Trend 
omnlbm

H’eiușA 11.24 — 1
2.40 Viena 11.10 12 10 | 

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 ( 11.20 12.41 ___

Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok ) 4.10 5.45 — ■
Orăștia 1.01 — 5.18 Arsdă 4.30 6.— 7.04
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
Branicle.a 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 | 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 ConopO 6C9 7.37 __
Zam 4.25 — R.ll Berzova 6 28 7.55
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 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 llia 8 55 9.F8 ___

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 ___

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 ___

! Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad 6 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok f 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

(1 — — 5.12 Vințulă de josO 12 18 .12.29
Budapesta — 1 8 20 1 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 | TeiușA . 1 29 1.41 —

AradA-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trend Trend de Trenu Trend de Trend Trend
omnibus peradne mixt

—
persone omnlbui mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulft nou o. 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-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
TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Timiș6ra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trend de Trend de Trend Trend Trend
persăne peradne omnibus de pers, omnlbna mixt

TimișAra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 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 Hațegfl 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


