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Brașovu, 23 Februariu 1887.
Săptămâna, ce a trecuf.u, a mai înmulțită 

datori’le statului ungară cu-o frumdsâ sumușdră 
de milidne, ce a fostă votată în t6tă liniștea și 
tară cea mai mică obiecțiune de cătră delegațiuni. 
Dovadă, că delegații din Cis- și Translaitania 
sciu țin£ semă de forța împrejurărilor!!, care im
pune și monarcliiei ndstre în timpă de pace cea 
mai grea armatură de răsboiu. Inceputulă s’a fă
cută așaddră. Cele 52 milidne s’au încuviințată. 
Vivant sequentes 1

Câtă de grele și critice au ajunsă a fi tim
purile se p6te vede și de acolo, că chiar și 
marele ministru ală maghiarisării instrucțiunei 
Trefort trebue at}l să înghiță de trei ori pănă să 
pdtă îmbuca odată. Zelosulu lui agentă, inspec- 
torulă de șcdle ungurescă din comitatulă Clu- 
șiului, i-a cerută din nou să rădice mai multe 
școle de stata, maghiare în numitulă comitată, 
pentru ca „lumina11 din centrulă culturei ma
ghiare" să p6tă străbate și prin satele românesc! 
dimprejuru. Der d-lă Trefort nu mai are ban! 
pentru înființarea de șc61e de stată și nu-i mai 
dă mâna se trecă nici peste creditulu acordată 
resortului său. de aceea a sfătuită pe agentulă 
său să-și mai stempere setea de-a cultiva pe „în
dărătnici?1 țărani români pănă ce se va resolva 
cestiunea orientală și franco-germană....

Ca omă „dreptu și echitabilă“ d-lă Trefort 
văijendu visteria culteloru g61ă și-a disă: decă 
instrucțiunea maghiară nu p6te progresa în co
mitatul'} Clușiului, de ce se înainteze instrucțiunea 
română în comitatulă Huniăddrei ? —-A disă și 
a subscrisă sentința de in6rt.e adusă în contra 
a 11 scdle române din județulă Iluniăddrei, a 
căroră închidere au cerut’o păzitorii culturei ma
ghiare sub pretecstă, că nu dispună de rnijld- 
cele cerute de lege.

Să ne mai mirărnă apoi, că Ungurii de 
clară de eretică pe Mocsary, care a disă, că a 
sosită timpulă, ca statulă să mai facă ceva și 
pentru cultura Nemaghiariloră ? — Sărmanulă 
Mocsary a trebuită să bea întregulu păhară alu 
amărăciunii, căci după alte multe acum se lapădă 
de elă și alegătorii lui. In 2 Martie o adunare de 
alegători din Halas a pronunțată sărbătoresce, că 
desaprâbă vederile deputatului loră în cestiunea 
naționalităților u.

Purtarea independențiloru maghiari în a- 
facerea Mocsary mai dovedesce, că denșii nici 
că se mai gândescă a esploata pe alegătorii ro
mâni la viitorele alegeri, ci i-au lăsată cu totulă 
în esploatarea d-lui Tisza, care cu solgăbirăii și 
cu gendarmii lui are mai multe șanse. Aflămă 
că unii 6meni au și începută a. agita pentru 
stăpânire, răspândindă faima, că la viitdrele ale
geri dietale guvernulă va împărți banii între a- 
legători cu ferdela. Se pote, dăcă d. Tisza păn’ 
atunci va moșteni pe Rothschild, la din contră 
voră trebui să se mulțămescă aceia, cari suntă 
gata a-și vinde consciința, și cu paiangenii din 
visteria statului.

Nu scimă cum o va mai scdte la cale d-lă 
Tisza cu naționalitățile din Transilvania și Țera 
ungurăscă, dăr cu Croații vedemu, că nu p6te 
ajunge la nici o înțelegere, peputațiunile regni- 
colare, ce au fostă însărcinate din partea dietei 
ungare și a dietei croate cu studiarea gravami- 
neloră croate, și-au sistată tractările după ce s’a 
constatată că nu-i chipă de împăcare. Croații 
pretindă ca limba loru să fiă pe deplină recu
noscută și respectată și în afacerile comune ale 
țărei; când miniștrii unguresc! se adresdză la au
toritățile croate, să o facă numai în limba croată 
și să nu-și subscrie numele unguresce. Ungurii 
voră însă față cu Croația să susțină supremația 
limbei maghiare. De aici ruptura, care în mo
mentele de față are o îndoită importanță.

încurcăturile din afară întrecă pe cele din 

întru- Bulgaria a trecută earăși printr’o mică 
revoluțiune. Scirile cele mai nouă ne asigură, că 
rescdla garnisdneloră din Silistra și din Rusciuk 
a fostă suprimată de trupele regenței. Mai mulți 
insurgenți au fostă prinși și arestați și în Viena 
și Berlină s’au auditu din nou voci, cari sfătu
iau pe guvernatorii din Sofia, ca să fiă cu cru
țare față cu rebelii, ca nu cumva prin pedepsi
rea loru prea rigurdsă să se ațîțe mânia Rusiei.

Regența bulgară însă, fiă că și-a perdutu 
paciența, fiă că-și vede de totă amenințată posi- 
țiunea sa, n’a mai dată ascultare sfaturiloră de 
feliulă acesta, ci a începută să întdrcă tăia și a 
ordonată să fiă împușcați rebelii. Nouă oficeri 
au și fostă esecutați eri diminăță și tribunalele 
de resboiu lucrăză în permanență, avendă a’și pro
nunța sentința și asupra suboficeriloră și solda- 
țiloră rebeli.

Faptulă acesta este de cea mai mare gra
vitate într’ună momentu, când însuși Monitorulă 
oficială ală guvernului rusescu ia în apărare pe 
rebeli, declarândă că „revoluțiunea din Bulgaria 
este o nouă dovedă a condițiuniloră anormale, sub 
cari este pusă acdstă țără.“ Ne e t6mă, că re
gența a venită prea târdiu cu măsurile ei ener- 
giose în contra resvrătit.oriloră.

Se anunță, că Rusia ar fi declarată că iese 
prin alianța celoră trei împărați, vrendă să aibă 
totă libertatea acțiunei în afacerile europene.

Nu s’aude nimică liniștitoră, din nici o 
parte. Faimele despre intrarea Italiei în alianța 
germano-austriacă, nu se adeverescii. însăși ofi- 
ci6sa „Opinione“ le desminte, dicendă, că Italia 
e pentru susținerea păcii, dăr trebue să aibă’n 
vedere și posițiunea ei în Marea adriatică. Cu 
alte cuvinte nu se’ncrede în politica austro- 
germană.

Ruperea tractăriloră ungaro-croate.
Deputațiunile regnicolare ungară și croată au ținută 

Vineri săra ultima loră ședință comună.
Președintele Szell constată că în celei mai multe 

puncte s’a obținută o deplină înțelegere, in altele s’au 
apropiată forte multă, der în privința cele mai însem
nate cestiunî, cestiunea limbei, au rămasă diferențe atâtă 
de esențiale în păreri, încâtă nu s’au putută aplana. 
Președintele întrebă deputațiunile, decă credă că conți- 
nuându-se tractările s’ar pută ajunge la ună resultată mai 
bună ?

Raportorii Falk și Miskatovici declară în numele 
deputațiuniloră respective, că nu esistă nici o perspec
tivă de ună suecesă.

Președintele își esprimă apoi părerea de rău că nu 
s’a ajunsă la resultată și declară ședința încheiată.

Ludovică Vukotinovici, președintele deputațiunei 
croate, declară că cu tăie astea Croații voră rămâne 
credincioși legăturei cu corona ungară și legiloră pac
tului.

Ministrulă Tisza declară că. ori cum ar fi sferși- 
tulă tractăriloră, guvernulă va face și în viitoră între 
marginile posibilității totă pentru promovarea binelui 
Croației-Slavoniei.

Astlelă s’au terminută tractările deputațiuniloră. 
piarele .croate se ocupă tăie cu acăstă cestiune. 

Organulă clubului centrului salută cu satisfacțiune ru
perea tractăriloră și felicită deputațiunea croată pentru 
atitudinea ei statornică. Clubulă centrului a trimisă pre
ședintelui deputațiunei regnicolare croate o telegramă 
de felicitare pentru atitudinea sa în cursulă tractăriloră.

Muntenegrenii și Albanesii.
O telegramă din Skulârl d’Albania comunică, că 

raportulă dintre Muntenegreni și Albanesi se desfășură 
totă mai dușmănosă din causa neincrederei pricinuite de 
înarmările Muntenegrului. Ali-pașa din Gusinje a inter
esă Muntenegreniloră d’a întră în sangeaculă Ipek și 
totă asemenea a oprită pe Albanesi d’a comunica cu 
Muntenegrulă, așa că comunicațiunile suntă totală între

rupte. Ali-pașa își dă tfită ostenâla se se înțelâgă cu tri
burile muntene asupra unei acțiuni comune în contra 
unui atacă muulenegreană de care se temă, și precum 
se pare, esistă perspectiva d’a se ajunge la o înțelegere. 
Albanesii moliamedanl au ridicată plângeri în Constanti- 
nopolă contra [înarmăriloră Muntenegrului și au primită 
declarațiunl liniștităre, care însă n’au satisfăcută.

De altă parte frecările dintre Mohamedanii și Or
todoxii din Muntenegru continuă și mărescă ferberea ce 
esistă. In Podgorița s’au încăerată unii cu alții, fiindă 
mulți răniți de amândouă părțile. Se pare, că și Moha
medanii din Podgorița urmâză esemplului frațiloră loră 
de credință din Dulcigno și voescă să emigreze.

Cum se cinstescfi „patrioții!"
In ședința adunării generale dela 25 Februarie a 

comitatului Murășă-Turda s’au petrecută scene furtundse 
între fișpanulă-președinte br. Zoltan Banffy și între opo- 
sițiune. Miseriă numesce foia guvernamentală >Kolozs- 
var« din Glușiu stările de acolo, er „Ellenzek» le botâză 
putrediciune. După diferite încăerărl, ajunseră lucru
rile, la finele ședinței, la o ciocnire mai mare din inci- 
dentulă că președintele întrerupse deodată tractarea pro
gramului lă punctulă 24, tocmai de care se bucurase 
adunarea. »Eilenzâk« (Nr. 49 din 2 Martie n.) istori- 
sesce în următorulă modă drastică cele petrecute:

„Ștefan Berzenczey vorbi cu orecare iritațiune, că 
numai de aceea se trăgănesce și se amâna tractarea 
acestei importante cestiunî, pentru ca membrii comi- 
siunei municipale să se împrăștia și după aceea fișpa- 
nulă cu funcționarii săi să potă trânti cu voturile pe cei 
rămași."

„La acestea strigă fișpanulă cu violeute batjocuri : 
„Nu suferă nici ună felă de clănțănire, am închisă adu
narea, să mergemă se prândimă," și ’șl puse cu acestea 
pălăria pe capă.

La acestă provocare strigă Berzenczey iritată, că șe
dința e închisă, că uu e nici ună președinte, ascultați! 
br. Zoltan Banffy este necioplită și țărână !

»La acestea vorbi br. Zoltan în gura mare, încâtă 
toți l’amă putută auiji: „Să-lă arunce afară!"

«Berzenczey însă, pe care mai mulți voiau să-10 
liniștescă, strigă cu o furiă neîmblâncjibilă: „Mojică 
blăstămată!“

„Intr’aceea adunarea se împrăștiase și cum eșiau 
în massă aerulă fu umplută de grele înjurări și espresi- 
uni pasionate.

„Intr’aceea br. Banffy în sala de ședințe cu ca- 
pulă acoperită se esprimă că: Ședința e închisă, pe celă 
ce facejgură punejsă-lă arunce afară cu haiduci... Membri 
comisiunei strigau în coridoră, că în viitoră ară trebui 
să vină în adunarea comitatului cu furci de fieră.

„După acestea fișpanulă cu soții săi se duseră în 
ospătăria „La calulă albă“, la prântjulă comună plătită 
de elă“.

Raportorulă încheiă interesantulă tablou istorico- 
culturală cu istorisirea unui ală doilea ospăță, pe care 
l’a ținută „viceșpanulă cu câțiva corteșl ai săi“, cu mu- 
sică și în sunetele paharăloră intr’ună altă birtă.

In cjiua următore s’a continuată ședința adunărei 
comitatului în totă cordialitatea.

SCIRILE DILEI.
Scimă că în Halas, cerculă de alegere ală lui Mo

csary, s’a ținută o adunare, care a desaprobată vederile 
acestuia, în cestiunea naționalităților ii Unii susțină că la 
adunare au fostă tăie partidele representate, alții cjică că 
independenții în cea mai mare parte au absentată. Adu
narea a adusă unanimă următărea hotărîre :

„Cetățenii alegători ai cercului electorală Kiskun- 
halas, în adunarea loră ținută în (Jiua de atjl, fără deo
sebire de partidă, au adusă o hotărîre, prin care declară, 
că nu iau asupra loră, ba desaprăbă principiile, pe cari 
d. Ludovică Mocsary, deputatulă dietală ală cercului e- 
lectorală, le-a desvoltată în dietă, în 15 Februariu a. c. 
în vorbirea, în care tractâză cestiunea naționalitățiloră 
după părerile sale individuale, din care causă a trebuită 
să iâsă și din partida dela 48 a camerei deputațiloră. 
La aducerea și publicarea acestei hotărirl a dată motivă 
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acea epistolă deschisă a d-lui deputată, pe care in Nr. 
52 din anulă curentă ală Țarului politică „Egyetertes" 
a adresat’o in 22 Februarie cătră cetățenii alegători din 
Halas. — Din adunarea generală a cetățenilorl alegători 
ținută la 2 Martie 1887 in Kiskun-Halas. Conformă de- 
cisiunei adunărei: Gaal Endre președinte, Korda Imre, 
notară'.

—x—
S’a întâmplată adeseori, că petiții adresate Maies

tății Sale s’au înapoiată fără prăînalta semnătură auto- 
ritățiloră, care credeau apoi că au să le considere ca 
respinse și aslfelă le imănau petiționariloră fără să le 
tracteze. Pentru evitarea acestei proeederi, ministrulă de 
interne a adresată municipiiloră o ordinațiune circulară, 
in care le avisesă ca să tracteze și petițiile înapoiate 
fără preaînalta semnătură și să le resolve regulamentară, 
ba in cașuri unde petiționarea se pote împlini numai 
prin grația Maiestății Sale și petentulă e demnă de ea, 
să le presinle ministrului pentru a o supune grației pre- 
inalte. — Va să cjicfi numai petițiunile ce convină gu
vernului se presintă Maiestății Sale. Autoritățile numai 
decă le găsescă demne au să le trimetă ministerului. 
Apoi se scie ce petițiunl găsescă fi.șpami unguresc! 
„demne" d’a le înainta la loculă destinată.

In diferite foi oposiționale se vorbesce de câteva 
(Jile de pachete și scrisori confiscate, care ară fi sosită 
din Rusia, fiindă adresate în diferite localități din Un
garia de susă. Mai alesă la oficiulă poștală din Sator- 
Alja-Ujhely să fi dată bănuială singuratice pachete și 
scrisori, așa că s’au luată diferite măsuri de precauțiune. 
„Nemzet" desminte aceste scirî, care de altmintrelea au 
fostă publicate și în foi vieneze.

—x—
„Bud. Tgbllt.*  află, că din incidentală temeriloră 

de răsboiu, toți solgăbiriii au se primescă oficii telegra
fice în scopă d’a se face pregătirile de răsboiu mai re
pede și mai esactă. Deja se lucrăză la stabilirea legă- 
turei telegrafice.

*) Mustu dela struguri. 

—x—
Casieră ală camerei advocațiloru din Alba-Iulia s’a 

alesă advocatulă Rubină Patița, deorece adv. Nicolau 
Kadar n’a primită acestă alegere.

—x—
Ni se scrie din Reghinulu săsescă: ,Din 12 pănă 

în 19 Februarie n. s’a ținută in Reghinulă săsescă tergu 
de liră. Văndetorii au fostă mulțămiți cu tergulă, vitele 
s’au vândută cu prețuri bune, căci pe neașteptate s’au 
scumpită, precum s’au scumpită și caii. Cumpărători au 
fostă destui din tote părțile și vânzările și cumpărările 
se făceau fără vorbă multă. La tergu au fostă și oficerl 
se cumpere cai, der n’au cumpărată mulți. Ovăsulă s’a 
suită la 50 cr. litra (adecă ferdela) pe când în Ianuarie 
era 30 cr., cucurudulă e 70 cr., grâulă amestecată 80 
cr. și celă curată 1 fl., ouăle 5 la 10 cr., fenulă nu se 
prea plătesce, e fără preță. — Căsătorii în ținutulă 
acesta nu s’au făcută multe ca de altă dată, pentru că 
sărmanii omeni au dusă lipsă mare de bani. Acum cu 
ce capătă la târguri pe vite trebue să plătâscă darea și 
datoriile de mai nainte. Altcum in anulă acesta atâtă 
viiloră câtă și viteloră cornute le-a mersă bine, suntă 
frumăse.

—x—
La 24 Februariu c., după cum ni-se scrie de lângă 

Someșulă mare, s’a săvîrșită în biserica română din Bi- 
chigiu, districtulă Năsăudului, cununia d-lui Ioană Do- 
loga, teologă de Gherla, cu inteligenta d-șOră Palagia 
Popă, învățătărea școleloră de fetițe din Șiomcuta. Os- 
peții numeroși, cari au luată parte la acestă cununiă, au 

admirată arangiamentulă casei miresei, frumosă decorată 
cu lucruri de mână d’ale miresei, ea piodncle ale indus
triei românesci. — Adresămu felicitări tinerei pârei hi.

—X —

In urma unei ordinațiuni ministeriale, direcțiunea 
căiloră ferate regescl-unguresci a schimbată numele sta- 
[iunilorti Crapina Tepliez și Zabok-, cea dintâiu in „Szt - 
C.rizs', gcea de a| doua în „Zabuk-Crapina-Teplicz'.— 
Der pentru asta totă ce au fostă rămână amintitele sta
țiuni, ori câtă s’ar frământa maghiarisalorii.

Precum comunică direcțiunea foiei „Romănische 
Revue", aparițiunea acesteia a fostă mai multă timpă 
întreruptă din causa uniră împrejurări private ale edi 
torului Dr. Diaconovid, în care mortea tatălui său a pri
cinuită unele schimbări. Acum însă esistența foiei s’a 
a figurată, deorece editorulă și-a înființată în Reșița o ti
pografia propriăja sa, așa că nu se va mai ivi nici o în
trerupere în aparițiunea Țarului. Broșura a 12 din anulă 
ală 2-lea a și apărută cu următorulă cuprinsă: „Cătră 
cetitori". „Năsăudenii cătră Tronă", petițiunea foștiloră 
grănițeri din Bistrița-Năseudă". — „Documente la istoria 
Țării Făgărașului', adunate și esplicate de Nic. Densu- 
șianu. — «Scrutarea limbei daco-române» de V. S. Man- 
giuca (incheiare). — „însemnarea cuprinsului" foiei din 
întregii anulă trecută.

—x—
Joi in săptămâna trecută s’a găsită la porta str. Căl- 

dărariloră în zăpadă ună foetus de parte bărbătescă în 
etate de 6 luni intr’o stare de totă macerată. După opi- 
niunea celoră pricepători trebue să fi stată mai multe 
săptămâni în zăpadă. Bănă acum nu s’a descoperită 
făpluitorea.

In 23 Februarie 1887 sera a fostă omorîtă ho- 
țesce și pe furișă, prin o mână scelerată, lemnarulă ro
mână Iosifă Baciu, de nascere din Betleană, domiciliată 
in comuna Sasă-Bretea.

—x—
Postula procurorii din Becichereculă mare, Almaszy 

Elek, a fostă condamnată de tribunalulă din Seghedină 
la 6 ani in hisore, pentru că a defraudată bani oficiali 
în sumă de 10,000 fl.

—x—
Ună funcționară comunală din Tira Bursei, ve- 

nindă Sâmbătă înainte de amedl să depună 1400 fl. la 
o societate de ban- de aci, s’a pomenită cu banii dis
păruți. Aeâstă sumă consta din 8 bucăți de câte 100, 
reslulă în bancnote de câte 10 și 5., o bucată de 100 
provăcjută ■ u firmă comercială. Cela ce a găs'tă banii e 
rugată să-i predea la polițiă.

Ne maghiarisămu?
De lângă „Valea Hunii» Febr. 1887.

D-Ie Redactorii. Ne maghiarisămă grozavă .. . pe 
hârtiă; nobilii descendențl ai Divului Arpâd — sit venia 
verbo — se înmulțescă ca racii Țiganului in.... cărți. 
Decă cauți, pănă și în țidulele de boi și cai totă de un- 
gurâsca dai. Ba limba acestora începe a se îndesa acum 
chiar și’n biserica română. — Cu tofe că legea dice 
cumcă limba bisericei române este limba română, în care 
se pârtă matricula, — când v’așiu espeda o fascidră. 
ce trebue să-o umple preoții pentru a arăta d-lui Tre- 
forl mișcarea poporațiunii in parochia loră, ați vedâ 
cumcă rubricele respective suntă indicate mai ânteiu în 
limba maghiară apoi în cea română. — Prin urmare 

trebue să mărturisimă fără șovăire cumcă maghiarisarea 
face colosale progrese pe hârtia

Să deseindemil acum de pe tărâmulă donchișiotică 
pe tărâmulă durei realități. Lucrulă naibei, pe acestă 
teremă nu lunecă fantasia așa departe ca pe hârtiă. Nu! 
Nu esagereză, d-le Redactoră, când afirmă că astăȚ, în 
era teribilului maghiarismă, așa mare influință are fru- 
mosulă rită orientală asupra poporului ungurii, incâtă 
acesta bucurosă sărută mâna părintescă preotului ro 
mână, cu pietate ilă ascultă în biserică, ba ce-i mai 
multă, în lipse cere sprijinnlă său, plătesce liturghii șj 
aduce la maica biserică prescuri. Cu aceste obiceiuri 
românesci ale Unguriloră atâtă suntemă acum de obicl- 
nuițl, incâtă adi nici' nu ne mai pricinuescă mirare.

E caracteristică, că Jidanii, cari în alte părți suntă 
cei mai infocațî propoveduttorl ai șovinismului ungurescă, 
la noi nu numai că de bună voiă cerceteze pe unele 
locuri scdlele nostre române confesionale, ci începă a se 
și boteza. In Betleană avemă ună Română cununată 
cu o Româncă, căruia ii este rușine a-i aminti, că elă 
odiniără a fostă Jidană; er în Ujfalău în 12 Februarie 
a. c. Stern Rifkel, jane jidană de 18 ani, s’a botezată 
primindil numele Simionă Botezătorulu, nașă i-a fostă 
plugarulă română Ștefană Bidianu.

Nu voimă a lace svonă cu tradițiunea bătrâniloră 
noștri, care spune cumcă satele românesci: Sasă-Armă, 
Sasă-Feleacă, Susă-Țiaga, Sasă-Ujfalău, Sasă-Ienciu ele. 
au fostă odată curată săsescl, căci poporulă săsescă în 
decursulă tâmpului—în urma sistemei de doi copii — s’a 
stinsă, nu s’a romanizată, voimă numai a constata 
ce inși-ne amă apucară și amă vădută cu ochii. In 
comuna Brașfalâu, anume în celă de susă, pănă mai 
ană in mijloculă satului figurau ruinele unei biserici să
sesc!. In mijloculă loră era bordeiulă de locuită ală 
unui SasăJJbătrână. Murindă Sasulă, Românii au cum
părată vetra săsescă și au rădicată acolo o frumăsă bi
serică românescă.

Observă, că tote aceste să întâmplă in pașialiculă 
lui Bânffy, adecă intr’ună ținută unde geme loculă de 
scăle de stată și comunale maghiare, ca laculă primă- 
vâra de brosce.

Să mergemă c’ună pasă mai departe.
Amă avută ocasiune a ne întdree mai adeseori prin 

Ardelă și Țâra ungurescă pănă cătră Trsa, decă nu ceva 
mai suscioră. Și ce amă vîcjută?! Amă vărjută și au- 
dită cum Unguruiă din părțile cele mai vestice ardelene 
cu Sasulă din ținutulă Bistriței ori ală Sibiiului, avândă 
târgă și alte afaceri între dânșii, vorbeau românesee. 
Pentru ce? Fiindă-câ Sasulă nu scia unguresce, er Un- 
gurulă nu scia săsesce. Românesee șcie și Unguruiă și 
Sasulă. Prin urinare limba română este și va fi limbă 
de înțelegere, limbă diplomatică și —așa dicendă—limba 
domnitâre în usulă vorbirei la tote poporele locuitore în 
Ardilă, Jfarmația și Bănată.

De aci se vede puterea și influință de faptă a po
porului română. Putere și influință față cu care sver- 
colirile de maghiarisare ale Kulturegyletiștiloră apară ne- 
pulinciăse, ca încordările Țiganului, ce se muncea să 
scape ținendu-se de ună paiu din valurile unui puternică 
torent ii. Afrimulu Cucului.

Brașovu, 22 Februarie 1887.
Domnule Redactorul La corespondența subscrisă de 

D-na Susana I). Eremia și publicată în Nr. 13 ală «Ga
zetei" relativii la ună articulă ală meu publicată în 
• Scăla și Familia,» în interesulă adevărului Vă rogu a 
da locă in colănele «Gazetei' următăreloră reflecsiunl.

Pentru ca on. cetitori ai Gazetei, cetindă cores-

FOILETONU.

O conferință a lui Siuiionil Bărnuțu,
ținută la 30 Octomvre st. v. 1844 în Blașiu, 

(pănă acum inedită).

Onorați Domni! Scopulu adunării ndstre aci este 
perfecțiunea seu cultura literară și sciențifică. Omulă 
niciodată nu păte ajunge la acelă gradă de sciință, câtă 
să potă dice: „acum nu trebue se mai învețu“. Așadâră 
sciința nn are margini. Ea se întinde în nemărginită: 
adecă omulă se pote rădica totă la mai mare gradă 
de sciință și ’șl pote deprinde și desfășura puterile sale 
din di in di mai multă.

La aceea, ca omulă să ’șl pdtă deprinde facultățile 
sufletescl și să le lucreze, se pofte»ce libertate. Libertatea 
a fostă ângerulă păzitoră ală republicei romane in care 
înfloreau sciințele, artele frumose și fericirea poporului 
Romană. Augustulă Octaviană însă a trasă la sine totă 
puterea ocărmuitdre. Libertatea a fostă isgonită și mu
rindă părintele patriei a înmormântată cu sine și acestă 
odoră prețuită — libertatea — și așa poporulă a ră
masă îmbrăcată in jale după maica sa cea apărătore da 
drepturile omenimei, a humanității.

Ca să’nflorescă sciiuțele se mai poftescă și alte mij- 
loce, precum suntă averile. Aceste ocârmuitorii cei înțe
lepți le întrebuințau spre rădicarea inslituțiuniloră publice 

unde tinerimea adăpată cu mursa*)  cea dulce a muse- 
loră se făcea vrednică odraslă a republicei romane, ti
nerimea dela care, decă e bine crescută, se pote aștepta 
cu siguritate fericirea omenimei. Mai târejiu sciințele — 
cari dela vestiții Greci au trecută în Roma și la Romani 
— au începută a decăde dela flărea măririi loră. Mij- 
ldcele cele netrecufe, de lipsă spre înflorirea loră, s’au 
întrebuințată spre alte scopuri... private. Doi ori trei o- 
cârmuitorî buni și înțelepți in scurtă vreme, ce trăiau, 
nu puteau vindeca tote ranele și răutățile, cari le prici
nuiau ocârmuitorii cei răi prin blăstămățiile sale. Vnulă 
ori doi buni ce potă face în contra a 20 ori 30 de blăs- 
tămați ?

Esperiința ne inveță, că înmulțindu-se averile — 
decă nu e capă ocârmuitorii înțeleptă întru spesele sale 
—- acele mărescă luxulă, din luxă urmâză stricarea mo
ravurilor!. Apoi din stricarea moravuriloră ce poți aș
tepta alta decâtă cutropirea împărății loră? Așa s’aîn
tâmplată și eu strămoșii noștri romani, dela cari ne tra- 
gemă după viță. După ce li s’a înmulțită averile, prin 
aceste s’a încuibată in poporă luxulă, prin luxă s’au stri
cată bunele moravuri și prin aceste slăbindu-se impără- 
ția au năvălită asupra loră ginți barbare: Vandalii, Goții, 
Gepicjii, Avarii etc. Aceste ginți barbare le-au răpită im- 

părăția ca la nisce omeni orbiți de luxă și stricați in 
bunele moravuri, și nici nu e mirare că au ajunsă mai 
pe urmă la așa mișea sărte ca acâsta, fructulă demoralisării.

Prin aceste întâmplări s’a pierdută și numele de 
libertate și au împestrițat’o cu altă nume străină de zio - 
bozănie, care însemnă mai puțină ceva decâtă libertatea. 
Libertatea adev'erată numai dela ai sei o pote aștepta 
muritoriulA. Slobozenia, care ți-o dă străinulă nu e 
e adeverată libertate, că: „vai de libertatea, care ți-o dau 
alțiil“ De apucă in ocârmuire ună despotă, care pri- 
vesce numai binele său privată, nu celă publică, atunci, 
ce se mai păte aștepta decâtă nefericirea poporului, că 
„unde calcă despotulă, sică binecuvântarea.*

Moșii noștri aci în patria nostră incă n’au fostă mai 
fericiți. Despoții străini îi necăjeau și apăsa acum în- 
tr’ună chipă, acum in altulă și vrâu a le răpi și a le 
lua pănă și limba și legea, lăsândă totuși nisce obiceiuri 
strămoșesc! a-le întrebuința in biserică, prin cari de abia 
s’a putută păstra legea, care au adus’o cu sine dela apusă.

George Blandrata și Dimitrie —pre care-lă cinstea 
unitarii ca pe ună patriarehă — au voită mai ântâiu a 
face pe Români unitari, precum se vede acâsta din is
toria prea luminată. După aceea a voită a’i reforma Ge
orge Răkoczi în vâculă ală 17 lea cu viclenia și de-a fu
rișă. A făcută a se tipări cărți în limba românăscă, în 
cari tipofrafii calvini băgau nenumărate învățături împo- 
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pondința amintită, să nu-șl închipuescă, că cine scie ce 
critică și observațiunl ași fi făcută internatului înființată 
de «Reuniunea femeiloră române din Brașovă,» țină de 
lipsă a resuina forte pe scurtă ideile principale din a- 
acelă articulă. Tema era: „Ce si nu cetlscă copii?' 
Aci susținusemă: țfiare și cărți scrise numai pentru cei 
crescuți să nu fiă cetite de copii nedeplină formați. Pă
rinții să fiă cu mare preeauțiune chiar și asupra aceloră 
cărți, cari se vădă a ti destinate anume pentru copii, 
de unii speculanți de Jidani din România, alăturea cu 
romanele de colportagiu, cari scrieri n’au altă menițiune, 
decăfă de a corumpe moralitatea in cei ce le cetescă 
și mai alesă in copii. Totă așa de nepotrivită pentru 
copii din versta mai necoptă este a ceti scrieri și opuri 
clasice din biblioteca parințiloră, cari pretindă o jude
cată matură și o pricepere ageră, de care copii in versta 
acesta suntă lipsiți. Aci pomenisemă și câte-va scrieri 
de felulă acesta. In legătură cu acestea amintisemă și 
aceea, ca elevele internatului din cestiune. cu invoirea 
directdrei sub conducerea unei d-șâre au dată o repre- 
sentațiune teatrală. Bucata alesă a fostă «('.inel-Cinel*  
comedie de V. Alecsandri. Aminlisemă, că acăstă piesă 
s’a mai jucată și prin alte locuri de elevi și eleve de 
scolă sub conducerea învățătorului loră. Despre bucata 
a«esta disesemă. că nu e potrivită pentru a se juca de 
copii seu de copile de școlă, ea esemplu citasemă <â- 
te-va pasage și regretasemu în urmă și timpulă celă 
multă și scumpă ce se perde cu învățarea unoră piese 
potrivite pentru o etate mai cdptă in dauna, ahoră lu
cruri de mai mare folosă pentru etatea copilărescă. Ca 
de încheiere observasemă că aceea ce voiescă respec
tivii a ajunge prin acestea, să pOte și pe altă cale și 
încă cu mai bună succesă. OrI-ce carte să dă în 
mâna copiiloră trebue mai intâiă cetită și studiată din 
partea părințiloră și educatorilor^ spre a se convinge 
dăcă corăspundă seu nu scopului. Atâta era totulă!

trivitâre credinței catolice și pravoslavnice, ca așa cu vi
clenia să-i pâtă resvrăfi pe Români. Ba ce e mai multă, 
George Râkoczi a poruncită a se tipări ună cathechismă 
pe limba română, în care sfintele taine, cinstirea icâne- 
loră ș a se lepădă. Acâsta înșelăciune a lui a întors’o 
pronia divină spre binele nâmului românescă. Românulă, 
fiindă forte alipită cu inima de datinele strămoșesc!, a 
primi'ă acele cărți tipărite in limba maicei de obște cu 
ambe brațele în biserică, der totuși peste totă nu s’au 
lepădată de legea lui, batăr unele familii și indivizi din 
interesă privată au primită calvinismulă. Ana Bornemisa 
se mărturisea de protectrice a bi=er:cei și a nâmului nos
tru, dâr vai de astfelă de protectiune. Ea impunea pro- 
topopiloră după placă și aceștia trebuiau a esecua nisce 
legi, cari aievea nu se potă numi legi, ci socoteli pri
vate. La așa stare au fostă ajunsă Românii, câtă nici 
la scălă nu le era iertată a umbla. Dela scdle îi prindea 
și-i băga in închisâre, precum a f&enlti Kementji Sigmond 
cu feciorii preotului din A. Luna, pe cari prin^endu-i i-a 
băgată în temniță — 1724 — și apoi numai eu mare 
rugăciune i-a putută scâte preotulă și i-a dusă la Clu.șiu, 
de unde nici nu îndrăsnea a veni acasă, ca sâ nu pățâscă 
ca mai înainte.

Casa Austriacă fiindu-i milă de nemulă nostru pe 
care toți de tote părțile îlă apăsa și necaja — sub Leo- 
pold I. a voită a-i uni cu o lege ore care domnitore în

Din cele 4lse *ns^ de D na S. D. Eremia apare 
lucrulă, ca ți când tâte observările mele s’ar fi referită 
numai asupra internatului, pe când eu observasemă nu 
mai atâtă, că bucata alăsă pentru representațiunea tea
trală nu era potrivită nici decum pentru copiie. Și a- 
căsta nu am 4’s’° n*c* decum cu vre-o intențiune rea 
asupra institutului, ci mî-am esprimată numai simplu in 
trecătă modestele mele vederi asupra lucrului fundă con
dusă de cugetulă celă mai curată și totă cu acestă cu
getă le-am dată și espresiune în publică

Mi se dice, că eu ași fi departe de a înțelege sco- 
pulă ce-lă urmăresce internatulă. Pote/ Și ar fi ună 
lucru fdrte tristă pentru mine! Sciu însă, că fâia .Scâla 
și Familia" s’a numărată printre cele dântăiu, care a 
îmbrățișată cu căldură idea de a se înființa acestă in 
Iernată.

Ba am recetită programulă oficiosă ală interna
tului și mărturisescă, că n’am aflată nici ună punctă 
care să-nu arate, că institutulă ar avă de scopă și aceea 
de a deprinde pe eleve in arta teatrală. Decă s’a țin
tită cumva prin acea piesă a desvolta spiritulă decla*  
matoricu în eleve, atunci nu se găseau alte bucăți cu 
multă mai potrivite pentru declamare, — fără a-șl lua 
refugiulă la o piesă teatrală, care delecteză, edifică și 
cultivă pe cei crescuți, der strică in același timpă ce- 
loră necrescuți! ?

Dice mai departe d-na Eremia, că din unele pa
sage ale articululni meu ar reeși, că eu ași găsi mai 
bine cu cale, ca elevele internatului să prenumere loia 
mea. Din cele pe scurtă amintite în resumatulă de susă, 
eu credă. că nu păte reeși nicidecum aceea, ci că ar- 
ticululă meu preste totă nu s’a cetită cum se cade, seu 
dăeă s’a cetită, s’a interpretată greșită; deărece espresă 
am disă, că diare și cărți scrise pentru cei crescuți, să 
nu fiă cetite de cei necrescuți. Dela regula acesta nu 
m’am abătută. Foia nu este a mea, după cum să sus
ține, ci a „Reuniunei învățătoriloră români gr. or. din 
distr. ală X, Brașovă11.

Ca de încheiate mai observă d-na Eremia. că eu aș 
fi luată musca dreptă elefantă, cu observările făcute. 
Bine ar fi să fiă așa! Și fiindă așa: ore n’ar fi fostă 
mai bine, ca să nu fiă nici musca aceea? Că bine să 
scie morala proverbului: «O scânteiă mică aprinde ună 
sală mare*.  Și o musculiță câtă de mică, câte neplă
ceri nu pote face omului!?

Preste celelalte pasage ce le mai cuprinde cores
pondența d-nei Eremia sunt silită a trece la ordinea 
(jilei. Credă, că dmenii nepreocupați m’au înțelesă și mă 
înțelegă destulă de bine, că ce vrău!

I. Dar iu.

Convocare — Onorații membri ai „Societății de 
lectură a inteligenței române din Orășlie și jură" se con
vocă pe calea acesta la .Adunarea generală", ce se va 
ține Duminecă în 27 Martie 1887 st. n. la 3 ore p. m. 
în localulă societății. Comitetulă.

Ultime soiri
Londra, 5 Martie. — In cursulu discuțiu- 

nei asupra bugetului armatei, generalultt Eduard 
Ilamley va depune o uioținne cerendit de ur
gență întocmirea unui sistemă completă de apă
rare care să puie ț.ăra la adăpostulă surprinderi- 
loră din partea inimicului.

Brttxela, 5 Marte. — țiiarulă „Le Nord11 
în numerulă seu de astădl 4’ce Cil d^câ politica 
Germaniei este basată pe respectul» tratatelor», 
Rusia care este hotărîtă de-a urma aceeași cale 
nu face resboiu decă nu va fi provocată.

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

SOFIA, 7 Martie. — Eri dimindță au fostă 
inipușcați, în puterea sentinței tribunalului de rts- 
boiu, tirmătorii rebeli: maiorul# Uzunov, brigadierul# 
Panov, căpitanului Selenegorov, sublocotenenții Kris- 
tenyakov, Cojusarski, Entsev, Trembeskov, advocatului 
Kusdjev, comisionarul# Czătoko. Esecuțiunea con
tra supușilor» ruși, căpitanulă Baulman și Elieff, 
s’a revocată. In t6tă țera domnese liniște. Tri
bunalele de răsboiu voră pronunța a<|i sentința 
asupra suboficeriloră și soldațiloră.

DIVERSE.
Necrologă. Haralambie Stănescu, mare comerciante, 

Cavaleră ală ordinului „Corona României" și membru 
ală Consiliului județeană, a încetată subită din viăță 
Vineri, 20 Februariu, 1887, la ora 9 sera, în etate de 
54 ani. întristata familii și rude. Sofia Har. Stănescu 
socie, Taclie Stănescu (rate, Maria G. Stănescu, Harefi 
T. Stănescu, Christache Stoenescu, Santia Stoenescu, 
Ghiță Constantinescu, Aughelica Constantinescu, Ioană 
Stoicescu, Elena I. Stoicescu, Constantină Toșca, Alexan
drina Toșca, Nae Toșca, Alexandru Toșca: cumnate și 
cumnațl.

Mihailă G. Stănescu, Octavia M. Stănescu, Nicolae 
Stoicescu, Maria N. Stoicescu, Dr. Ioană Cloaje, Maria I. 
Cloaje, Mihailă T. Stănescu, Victoria M. Stănescu. George 
T. Stănescu, Ecaterina T. Stănescu, Vasile T. Stănescu, 
Dimitrie T Stănescu, Elena T. Stănescu, Sofia T. Stă
nescu, Eugenia T. Stănescu și Hareti T, Stănescu: ne
poți și nepote, au durerea a vă anunța ireparabila per- 
dere și vă rogă să binevoiți a asista la ceremonia fune
bră ce se va oficia Duminecă 22 curentă la orele 2 p. 
m., în biserica SI. Ioană, de unde cortegiulă funebru va 
porni la cimitirulă Vușora unde se va face înmormân
tarea. Ploescl, Februariu 1887

Necrologfi. — Subscrișii, în numele loră, celorlalți 
consângeni și a număroșiloră amici, cu inima frântă de 
durere anunță, cuincă prea iubita consârtă, fiică și soră 
lulia Frâncu nu se mai află între cei vii, ea și-a dată 
nobilulă său sufletă in manele creatorului în 28 Febru
ariu la 10 ore a. m. in ală 31-lea ană ală etăței și ală 
15-lea a fericitei sale căsătorii. R6mășițele-i pămentesci 
se voră ridica din locuința ei la 1 Martiu d. a. și se 
voră transporta la gara călei ferate și de acolo la Bu-

Ardelă. Mai alesă a dată sfată, ca să se unescă cu 
cafolicismulă dela apusă, fiindă și Casa Austriacă pome
nită și crescută în asta religiă. Așa deră s’a unită mai 
pe urmă în 1700 cu biserica apusană și de aci înainte, 
au mai prinsă a resufla și Românii și le era iertată a 
umbla la scâla, pe sate s’au ridicată ici colea scoli. Și’n 
Blașiu începutulă a fostă fârte mică. Mai ântâiu să în
văța aci numai declinările și comparațiunile. Nici pro
fesori harnici nu se căpăta numui nisce syntaxiștl. De 
multe ori și de aceștia era lipsă, căci pe unii din ei 
căuta să-i lipsescă din deregătoriă pentru purtarea loră 
cea rea....

Sub Maioră la 1794 au începută a se mai mări 
scolele. George Șincaiu și Samuilă Claină cei dântâiu 
au propusă in Blașiu ^matematica' și „filozofia". Ce-au 
pătimită aceștia pentru ostenelele sale bine scițl, că nu 
vreu eu a vă spune aceea, că Șincaiu și Claină cu vred
nicii încoronați nu s’au învrednicită a muri în pa
tria loră.

. .. Unu poporă lipsită de știință și cultură e ca 
ună pruncă, ce totă dela altulu așteptă tâte. Se nu ne 
mai căimu der nici se băgămu de tină totă sorții, ci. se 
ne apucămă, și noi odată de înaintare și se ne unimă 
toți într’ună cugetă, că unirea e haina cea din veacu 
ascunsă și acum descoperită.

Comunicată de Pădurenulă. 

zașiu, unde se voră așecja pentru repausă eternă în ci- 
miterulă familiară. Fiă-i țărîna ușâră și memoria neui
tată. Tergulă-Murășului în 28 Februariu 1887. Andreiu 
Frâncu ca sociu, Ecaterina Jacobu Frâncu n. Daday ca 
mamă, Ludovică Frâncu frate, Găvrilă Frâncu și fami
lia, Viorica Vaida și sociulă Dr. Teodoră Mihali, con
sângeni.

Intre canibali. — Dintr’o epistolă privată cu data 
de 13 Decemvre estrage „Voss. Ztg." urmă țârele: 0 
veste infiorătâre sosi aici de vreocâteva 4>le. Ună trans
portă de lucrători melane<|I. cari îșl trăgeau originea din 
insula Malaita (insulele lui Solomonă) și cari după îm
plinirea contractului aveau să fiă retrimișl în patria lord, 
au mâncată pe drumă pănă la Malaita întregă persona
lul!) ală corăbiei și au jefuită totă ce au aflată întrînsa- 
Intregulă orașă Apia e în cea mai mare consternare, 
deârece noi nici nu mai cugetămă la astfelă de posibili
tăți. Căpitanulă și cârmaciulă locuiau aci, ei lăsă în 
urma loru nevastă și copii. Echipagiulă consta din Po- 
rotongani și din alțl Polynesl. Ceva esactă nu s’a a- 
flato încă și cu greu se va pute afla despre aceea, dăcă 
li s’a fostă dată prilegiu canibaliloră în timpulă călăto
riei la nemulțămirl. Și eu mă aflam în portă, când se 
îmbarcară acești Solomonienl. Bărbați, femei, copii soco
tiți la ună locă, numărau la vr’o 60 persâne.

Limba universală «Volapiik" îșl urmâză calea înainte 
cu tâte batjocurile ce a întâmpinată. Precum ni se îm- 
părtășesce din Viena, s’au înființată acolo mai multe 
cursuri publice spre învățarea acestei limbi, care are de 
scopă înțelegerea între sine și înfrățirea tuturoră popâ- 
reloră, și adecă după sistemulă întemeiătorului lui «Vola- 
puk,« a pastorului Schleier. După primulă cursă în re
uniunea de industria a Austriei injeriâre, la care se îm- 
părtășescă de trei săptămâni 225 ascultători și ascultă- 
tore din tâte orașele, și după ală doilea cursă, care se 
deschise mai dăuuă^I cu deosebita aprobare a ministe- 
riului instrucțiunei, intr’ună auditoriu ală scâlei superiâre 
de tehnică cu 300 persone, urmă ună ală treilea cursă 
în sala cea mare a camerei de comerciu și industria cu 
250 persâne. Invățământulă se dă fără plată. In modulă 
acesta va deveni „Volapuk" încă o limbă universală.

** *
0 îngrozitele faptă a nihiliștiloru. — Se înpărtă- 

sesce din Odessa : „In noptea de 14 năvăliră 5 indivizi 
bine înfășurațl în locuința generalului Dolotin în Novo- 
cerkast (capitala cazaciloră din ținululă Donului în Rusia 
de sudă) sugrumară pe generală în timpulă somnului cu 
perinele și furară apoi 60,000 ruble. împreună cu tâl
harii dispăru și tînărulă servitoră ală celui asasinată. 
Deorece se găsiră în cofărulă rămasă ală servitorului 
dispărută fără de urmă broșuri nihiliste, se bănuesce, că 
servitorulă ar fi fostă autorulă crimei înpreunate cu furtă, 
și că acâsta s’ar fi făptuită spre scopuri nihiliste.

* * *
Graiulă perdntă de spaimă. — Se scrie din Iglau: 

Familia birtașului ,1a butea de aură" în Pilgram, a d-lui 
Wule, fu ajunsă mai deunădl de o întâmplare tragică. 
Femeia birtașului voia să dea de mâncare unui porcă, 
când deodată sări asupră-i dintr’o gaură ună mare clo- 
țană. Domna Wule se spăriă așa de tare, încâtă alergă 
iute în cuină, unde căzu leșinată la pământă. Prin si
lințele âmeniloră casei reuși a trecji pe cea fără de sim
țiri, der cu spaimă aflară, că nenorocita perduse graiulă. 
Totă ajutorulă mediciloră rămase pănă adl fără de efectă 
și sărmana femeiă nu se pâte înțelege cu cei din casă 
decâtă prin scrisă.

* * *
0 familiă estraordinară.—0 fâiă ce apare în Pernam- 

buco istorisesce, că ună omă, care viețuesce în Cabar- 
niras (provincia Pernambuco), cu numele Joaquim Ma- 
reiro a trăită in căsătoriă 79 de ani. Elă e de 103 
soția sa de 97 de ani. Căsătorita părechiă avea 23 
copii, dintre cari 9 fii și 5 fiice suntă încă în viăță, și 
prin cari ei au devenită străbunii unei numărâse familie 
care numără acum 126 nepoți și 91 strănepoți. Intrega 
familiă constă acum din 233 membri.

* • *
Pețire la bătrânețe.—In 6 Februariu se celebră în 

biserica din Zwikenberg în ținutulă de susă ală Bravei 
cununia unei curiâse părechl. Mirele era în etate de 
67 anî, pre când miresa îngropase deja doi bărbați și 
ajunsese venerabila etate de 76 ani. Bunulă (nașă) care 
a participată la cununiă era de 95, er preotulă care cu
nuna de 85 ani.

* * *
Ateistnlă.—„Proști mai sunteți voi, că credeți, ce 

nu vedeți. ScâtețI pe D-ijeu din ceriu să-lă vădă, și să 
vorbescă cu jdânsulă, ca și cu voi, atunci voi crede și 
eu, că este Dcjeu altfelă ba.« — «Despre tine nici 
n’omă crede, ce n’omă vede. ScOtețI mintea din capă s’o 
vedemă și să vorbimă cu dânsa ca și cu tine — atunci 
vomă crede și noi , că tu eșcl cu minte, altmintre
lea ba !"

Editoră: Iacobă Muresiaun.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mnreșiauu
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Ozuaulu Ia buraa de Viena Bursa de Biicurescl.
din 3 Martie st. n. 1887

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

Rentă de aură 5°/0 . . . 96.40
Rentă de hârtiă 5’/0 . . 87 85
Imprumutulil căiloră ferate 

ungare........................  147 50
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 11250

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 104.00
Bonuri cu cl. de {sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

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

vina ung............................ 99.50
Imprumutulil cu premiu 

ung.................................. 117,75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12120 
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 —
Act. băncel de credită ung. 284.50 
Act. băncel de credită austr.275.30 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................6.02
Napoleon-d’orI .... 10.14 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

Cota oficiala dela 21 Februarie st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română ,5%). . 89 — 90-
Renta rom. amort. (5°/’o) 91»/4 92’/.

» convert. <6°/0) 83— 84—
îinpr. oraș. Buc. i,20 fr.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) . 98’/, 99’/.

• „ >> y5°/0) . B2’/4 87*/s
. • urban (7°/0) 95*/, 96’/.

. (6’/o) • S9>/4 90’/.
’ (5°/o) ■ 78— 79—

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

« • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 20.50 21.25
Bancnote austriace contra aură. . 1.90 2.01

Turnătoria și fabrică ie mașini
lui Schlicka
pe acții în Budapesta.

Biuroulu centralii: IV. Weitznerring 57 Despărtcmentulu pentru ma
șini agricole VI. Aeussere Weitznerstr 1696—1699- 

recomandă Garnituri de treierată cu vaporu, de încăidită cu cărbuni, cu 
lemne și cu paie. Garnituri de treierată cu vîrtejă (Goppel) Sistemă cu 
pene (Stiften-System), cu, seu fără aparată pentru umplută in saci și pen
tru curățită. Mori pentru curățitulă cerealeloră (Systemu Backer & l idats) 
mai departe patentatele pluguri Schlick cu 2 și cu 3 feare recunoscute 
de escelente.. — Prețulă dela fl. 58 în susă. — Pluguri-Rayol, patent. 
Schlick cu aparat» pentru ridicat» afară. Pluguri-Rayol de sine conduce- 
tore (după Sack). Pluguri originale Schlick și Vidats cu 1 ferii.

Cea mai nouă mașină patentată de sCmânatu în brazdă.
Mai departe se află gala: Mori de macinatu, cu una și cu^doue 

pietre, mori pentru porumbă „Little Giant," batoze de porumbă, mașini pen
tru preparare de nutrețu. Teascuri pentru uleiuri ș. a. m. in sțabilimen- 
tulă fabricei nostre să potă vedea lucrândă: cele mai nouă mașini pentru 
topită cânepă dosii sist. Ramie și mașini de curățită după sistemulR nostru 
propriu, cu o putere de lucru cvantitativă și cvalitalivă estraordinară

Societate x>
It
& I

I

Bancnote românesc) . . . .Cump 8.36 Vend. 8.40

Argint românesc . . . . , t J 8.35 8.40

Napoleon-d’orI................. » 10.09 • 1014

Lire turcesc!..................... • • • 11.44 » 11.48

Imperiali.......................... t t > 10.44 • 10.48

Galbeni.............................. - - * 5 97 • 6.02

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

Ruble Rusesc!................. , , * 116.— . 117.—

Discontulă . . . . 7—10°/e pe ană.

ABONAMENTE
la

(Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugăinfi a ni se trimite esactu arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

pe

pe

trei luni 
șdse luni 
unu anu

3
6

12

11. —

fi. —
fi. —

Pentru România și strâinâtate
trei luni 10 franci
șese

.. unu
r luni

an fi
20

40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

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

pe linia Predealtt-BudapeMa și pe linia Tehișd-Aradil-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Hudnpesta

Trenă Tren Trenă Trenă 
d* ’ accelerat omnibua omnibua 

peraone

Bucurescl

Predealu

Timișă

Brațovă
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

( 
(Sighi^uri 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiu^ft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cncerdea
Ohirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Qhirbău 
Aghiriști 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
MezO-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vârad-Velințe

I
Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

susfl

(
i

( 
(

fiSuidapesta—

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

1.45

— —

E
4.16
5.02

— 5.43
6.15

7.06— 8.52
— 9.19
— 9.31
— 10.16
— 10 57

11.19

— 11.31
11.52

— 12.31
— 12,48i
— 1.221
— 2.18
— 2.481
— 2 56
— 3 64
— 4 51_ 5.28:
— 5 56

6 03
6.21 —

1 — —
— —— —

7.14 -- j
1 7.43 —

1 —
— — 1

8.22 —
8.48
—
— — 1

9.13 — 1
9.18 10.55,

10.38 1 23
12.20 3.24
2.15 10.05
— 2.15

| 8.00 6.0c

2.32,

7.30
1.14

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladiiny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfcv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apaliida 
Ghiriș 

Cucerdea

(
1

1
(

Trenu Tren Trenfi Trenu 
de pers, inccelerat' omiiîbuft de 

peraone 

_________«r-

Tren ii 
omuibus

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10 28

3.10
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
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.41
2.31

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teîttsjit 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copsa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașov0

Timișă

susO

(
(

11.00
11 19
12 30

1.01
1 06
1 13
1.20
1 41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.431
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10 —
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Predealu

Bucurescl

1.55
2.53

(
( 3.28

9.35

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, Zernesci

Teisișii- kradth-Sriula pesta Budapesta- tlradfi-Teitișii.

Trenfi Tre ifi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibue omrtbufl peraone peraone de peraone omnibtu

'JTeiușft 
Alba-Iulia

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.24 Szoluok 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar idft 4.30 6.— 7.04
Simeria i Piski) 2.03 — 5.47 ■ Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 l Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.S8 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 L9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 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 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

8 42 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
(| ___ I 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29

Budapesta __ I - 1 a 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena ___ 6.05 | Teinștt - 1 29 1.41 —

Aradft-Tln&ișdra I Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfi Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omntbua perafine mixt perafine omnibea mixt

Arad A 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7 16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 641
Timișdra 9.02 — 9 08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenfi de 
parafine

Trenfi de 
perafine

Trenfi 
omnibna

Trenfi 
de pera,

Trenfi 
omnibua

Trenfi
mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 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
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 901
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arad ti 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


