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BrașovU, 19 Maiu 1887.
Timpuri grele și mari, 6meni ușori și mici! 
Așa ne-a venită să esclainăinu, când amu 

cetită corespondența de mai josă din munții a- 
pusenl.

Munții apuseni! Câte reminiscințe gloriose 
ne reamintescă aceste cuvinte!

Aici între stâncile de graniță, printre cari 
șerpuesee apa cristalină a aprigului Arieșă, au 
crescută odinioră caractere de graniță, bărbați cu 
inimă mare, care batea fierbinte pentru s6rt.ea 
neamului remânescă.

In munții apuseni răsuna odinidră cornulă 
libertății române.

Și astădi?
Astădi amă voi să scimă, neliniștiți în su

fletul» nostru, dâcă adevărată este, ce ne spune 
poetulă, că din ,,vulturii vulturii nasce, din ste
jarii stejarii răsaredâcă este său nu lege a des- 
voltărei naturale, că o viță de eroi numai suflete 
eroice pdte produce?

Când privimă la faptele Moțiloră de adi, 
la neînțelegerile din sînulă lorii, la servilismul» 
josnică ce-lă dau pe. față mai în flă-care di în 
atingerile loră cil adversarii neamului românesc» ; 
când vedeiuu purtarea tîrăitore a fruntașilor» 
munteni din dilele nâstre și-o asemănămă cu pur
tarea vitejescă și adevărată românâscă a premer
gătorilor» loră, trebue să ne îndoimă în credința 
ndstră și mâhniți să întrebăm» :

Ore acești pitici să flă urmașii glorioșiloru 
Moți ?

Nu, nu-i cu putință ca cei ce cu-o slugăr
nicia ne mai pomenită se închină adi solgăbi- 
răiloră unguri,, cei ce cu o slăbiciune de carac- 
teră neesplicabilă lasă a fi trași în mrejele inte
reselor» contrare intereseloră de vidțâ ale na- 
țiunei nâstre; nu-i cu putință, (jicemă, ca aceste 
figuri triste ale timpului de față să fiă ailevărații 
urmași ai nobililoră luptători munteni pentru 
drepturile și libertatea poporului română.

Trebue că s’a corcită neamtilă Moțiloră; 
Altfelă nu ne-amă pută esplica de unde ar ră
sări atâta slabănogiă, atâta netrebnicia. și la
șitate.

Muntenii noștri să nu ne ia in nume de rău 
acăstă isbucnire a sentimentelor^ nâstre de adâncă 
mâhnire și indignare pentru lucrurile slabe, ce 
să petrecă în mijloculă loră.

Destulă amă tăcută, destulă amă totă aș
teptată, că dâră dâră se voră reculege odată și 
voră cunâsce, ce suntemă în dreptă noi, ce este 
în dreptă lumea românâscă de pretutindeni să 
aștepte dela denșii.

Dâcă muntenii noștri, cari în ținuturile loră 
romantice formeză o massă compactă de poporă 
românescă; decă muntenii noșt.rii, cari au băr
bați număroși înzestrați cu tdte sciințele și cu 
stare bună; dâcă acești munteni nu voră fi în 
stare să impună adversariloră noștri printr’o pur
tare esemplară națională și printr’o strînsă unire 
între ei, atunci ce se mai așteptămă dela alții, 
cari trăiescă în condițiuni și împrejurări multă 
mai rele?

Cetiți corespondența de mai josă și dâcă nu
mai jumătate ară fi adevărate din cele ce le con
ține, atunci puneți mâna pe consciință și spune- 
ți-ne, că âre ceea ce s’a petrecută în ijilele prime 
ale lunei curente în capitala munțiloru nu este 
unu lucru de totă slabă și condamnabilă ?

Ne cuprinde o amară mâhnire când ne gân- 
dimu la detailurile afacerei triste din cestiune. 
Este acesta ună casă, pe caie nu mai scimă cum 
să-lu calificămă.

Nu vomă numi persâne, nu vomă recapitula 
cele ce ni se relatâză. Ne vomă mărgini numai 
a constata, că unu numără însemnată de bărbați 
fruntași din munți, lasă a fi trași pe sfâră și 
bațjocurițl, subscriindu o declarațiune, ce ll-o 

presenteză solgăbirăulă ungură, declarațiune prin 
care ei, alegători români independenți, sprijinescă 
candidatura unui Ungură guvernamentală.

Și acâsta se întâmplă în ajunulă conferen- 
ței nâstre electorale dela Sibiiu și cu concursulă 
unuia din cei ce au fostă aleși să represent.eze 
pe alegătorii români ai acelui cercă la acesta 
conferență.

închipuiți-vă numai ce-o se credă însuși sol
găbirăulă din cestiune, ce-o să credă adversarii 
națiunei nâstre toți, despre selidaritatea Româ- 
niloră munteni și despre firmitatea loră în apă
sarea drepturiloră nâstre naționale, dâcă voră 
vedâ subscrierile de pe acea funestă declara
țiune ?

Inc. nu ne putemă pe deplină reculege, 
nu ne putemă explica acestă faptă, decâtă pre- 
supuindă, că lipsiți cum simtă de curagiulă pro
priei convicțiuni, acești bărbați au cădută vic
timă unei viclene mistificațiunl.

Dorimă din sufletă să se dovedâscă că pre
supunerea nâstră este adevărată și că totulă se 
reduce numai la o amăgire din partea dușmană. 
O dorimă cu atâtă mai vertorsă, cu câtă nu 
putemă crede, că acest! bărbați, după ce au a- 
flată ce atitudine politică recomandă conferența 
nâstră din Sibiiu alegătoriloră români, voră mai 
âmbla rătăcindă prin labirintulă intereselor străine.

Hotărîrile conferenței generale a alegători
loră români trebue să fiă adi singura directivă 
a tuturoră Româniloră asupriți, cari țină la na
țiunea loră și nu iau în deșertă stăruințele ei 
pentru redobândirea drepturiloră naționale. Aceste 
hotărîri deslâgă pe ori și care alegătoră română 
de ori ce promisiune contrară ce ar fi făcut’o 
mai înainte.

Bărbații din cestiune voră sci ce datorescă 
onârei Româniloră munteni, care pretinde dela 
dânșii se ștârgă câtă mai curându pata de pe 
fruntea loră !

închiderea dietei ungare.
Joi in 26 Maiu n. dieta ungară din periodulo 1884/87 

a fostă închisă eu obieinuitulă ceremonial ă. Maiestatea 
Sa, șeijendă pe scaună, cu calpaculă în capă, ceti urmă- 
torulă discursă ală Tronului:

Onorațiloriî Domnitorii magnați ți deputată! Iubi- 
țiloru credincioși!

Când Noi. înainte cu trei ani, v’amă salutată în 
acestă locă, mai înleiu, ne-amă exprimată încrederea 
că și d-văstră, urmândă esemplulă dieteloră de mai na- 
inte, vă veți împlini obligămintele cu neobosită silință.

Ne face o bucuriă a pute declara adi, că în acâstă 
încredere nu ne-amă înșelată.

Ce e dreptă, nu v’a fostă cu putință a resolva fote 
acele cesliuni, ce le-amă semnalată cu acea ocasiune, 
cu iote astea multe din ele s’au resolvatu și s’au creată 
și numârose alte legi importante.

lleorganisarea camerei magnațiloră s’a făcută și nu 
ne îndoitnă că ei în forma sa actuală îșî va îndeplini 
eu zelă problemele sale legislatorice in interesulă Tro
nului și ală statului ungară.

Durata dietei a fostă prelungită și deputății ce se 
voră alege din nou voră pute resolva în mai mare ticnă 
importantele cestiuni rămase neresolvate.

Afacerea îngrijirei celoră din serviciulă statului s’a 
regulată pe base mai drepte, dreptulă de apă s’a creat 
nou și regularea Dunărei de susu s’a asigurată prin lege 
și peste totă s’au făcută importante creațiunl pe Iote te- 
renele vieții de stată.

Prin desvoltarea în mare măsură a căiloru ferate 
vicinale și prin construirea căii ferate Muncaci-Sfrij, atâtă 
de importantă din punctă de vedere ală statului, s’a 
complectată fărte multă rețeaua căiloră ferate; prin mo
dificarea legii jurisdicționale, comunale ți disciplinare s’a 
efectuită îmbunătățirea administrațiunei ; pe importantulă 
terenu sanitară s’au creată din nou legi amăsurate sco
pului; interesele culturale ale țării au fostă promovate 
prin acordarea mijloceloră bănesc! pentru esecutarea cu 

succesă a legiloră aduse mai nainte ; esposițiunea gene
rală a țirii în urma jertfeloră d-v6stră a avută succesă 
strălucită; cu legea asupra desființării instituțiunei comu- 
niuniloră de casă esistente în granițele militare ungare 
provincialisate s’a înlăturată încă o deosebire de dreptă 
ce esisia între acestă parte și între celelalte ale stțttulu * 
ungară și în genere pe tăremulă justiției s’au făcută 
numărose legi, care au seopulă a umplea golurile dove
dite prin praxă; veduvele și orfanii membriloră puterei 
armate încă au primită dovedi de bunăvoința jertfitâre 
a legislativei.

Nu e cu putință a enumera totă ce s’a întâmplată 
în cursulă duratei acestei diete. Dealtmintrelea espri- 
mându-ne părerea de rău, că parte în urma raporturiloră 
economice și evenimenteloră din lume ce s’au ivită, parte 
însă sub influința nisuinței d’a grăbi desvoltarea statului, 
n'a succesă a progresa așa de permanentă în direcțiunea 
restabilirei echilibrului în finanțele statului, precum amă 
dorită, — in adevără ne bucurămă în același timpă, de 
a ne esprima recunoscința și mulțămita nâstră pentru 
acea patriotică jertfire, cu care d-vostră, măcară că si- 
tuațiunea financiară e puțină favorabilă, ați purtată grije 
de siguranța Tronului și a monarhiei.

Legea asupra gloatelorii a mărită in modă esențială 
puterea armată a monarhiei, der acea unanimitate înăl- 
țătore de inimă, cu care ați pusă la disposițiune sumele 
ce erau necesare pentru asigurarea aperării monarhiei 
nostre in mijloculu siluațiunei politice esterne ce părea a 
amenința cu periculă, a dată neîndoiâsă dovadă despre 
aceea, că în timpă ce și d-văstră cu Noi dorimă susți
nerea păcii, totuși dăcă acăsta ar fi oricând cu neputință, 
fieeare fiu ală Ungariei năstre iubite ar sta gata să apere 
cu averea și sângele său interesele Tronului nostru, ale 
monarhiei năstre și cu acăsta și ale scumpei patrii ungare.

Acăstă jertfire, precum și împrejurarea, că cestiu- 
nile ce suntu de regulată din timpă în timpă printr’o 
învoială între ambele state ale monarchiei nâstre s’au re- 
solvată în modă amicală, dau guverneloră năstre ună 
puternică sprijină, de a continua In nisuințele loră pe 
lângă susținerea buneloru relațiurii, în care stămu Noi 
adî cu tâte puterile, cu succesă și cu speranță crescândă 
activitatea loră în direcțiunea, ca pe lângă deplina ape- 
rare a intereseloră nâstre de viâță se se pată susținâ și 
mai departe pacea.

Primiți pentru acăstă a d-văstră patriotică activi
tate și peste totă pentru zelăsele d-văstră osteneli cea 
mai căldurăsă mulțămită a năstră.

Primiți și duceți comitențiloră d-văstră sincera 
nostră salutare regală.

Cu acăsta declarămă închisă actuala dietă.

Destăinuirile generalului francestt Lefi6.
Generalulă francesă Leflo, acjl în etate de 83 ani, 

care de două ori a representată Francia la curtea Țaru
lui Alexandru, a publicată în „Figaro« următărele des
tăinuiri:

In primăvera anului 1875 Francia și întrâgă Eu
ropa erau adâncă mișcate de amenințările de răsboie 
din partea Germaniei. Bîsmarck găsise preteestă în nisce 
publicațiuni ale unor episcop! francesl, mai alesă ale 
celui din Nimes, care iritase fărte tare pe prințulă Bis- 
marck. Adevărata causă însă era graba uimităre, cu 
care Francia s’a apucată, după ce a plătită neașteptată 
de iute formidabila contribuțiune Germaniei, la reorgani- 
sarea armatei sale.

GorciacofT dicea generalului Leflo că e o comediă 
a lui Bismarck, Țarulă era de părere, eă acesta are sco- 
pulă să abată numai atențiunea dela afacerile interne 
(era deja atunci o cestiune a septenatului.J, răsboiu n’are 
să fiă. Acelâși asigurări le-a dată și prințulă Orloff și 
împăratulă Austriei, care a tJisG cătră Leflo în Februarie 
in Petersburgă: Cei din Berlină au fostă cam nervoși, 
der credă că s’au liniștită deja.

Cancelarulă GorciacofT tjicea mereu, că Francia să 
nu se temă, că nu e amenințatăj, dăr să caute să se 
facă tare, fărte tare.

Furtuna trecu și generalulă Leflo întorcându se în 
Februarie 1875 în Francia, pentru ca în Aprilie să se 
întorcă la postulă său în Petersburgă, primindă instruc
țiuni dela șefulă său ducele Decazes și dela mareșalulă 
Mac Mahon, să observe o fârte mare reservă față cu a- 
facerile din Berlină. Înainte de plecare, Leflo |dejună la 
ambasadorulă rusă prințulă Orloff. Acesta îi arătă o 
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scrisdre ce o trimetea la Petersburgă și iți care era vorba 
de părerea guvernului francesă asupra periculului de 
răsboiu ce amenința, fără insă să crecjă in elă prințulă 
OrlofT. Leflo se duse din nou la mareșalulă, căruia ii 
comunică impresiunile sale panice.

Președintele ii puse atunci înainte o mulțime de acte: 
erau rapărte și documente secrete, din care se vedea 
limpede că Germania șl-a amânată intențiunea de a 
porni năntâi-4iatQ cu răsboiu contra Franciei. Leflo ac- 
centuăză două scrisori ale uneia din cele mai mari per
sonalități ale Europei, ale unui principe, ală cărui nume e 
obligată a-lă tăcea. Intr’o scrisore se dicea: La primă
vară veți fi atacați; în cealaltă: Disposițiunile sau schim
bată, resboiulă s’a amânată pentru Septemvre.

Ajungândă in Petersburgă, veni ia elă a doua d' 
prințulă Gorciacoff, căruia ii comunică cele ce le-a aflat 
dela mareșală. Gorciacoff 4'se • Nu te ocupa pră multă 
de ceea ce se face și se 4'ce în Berlină. La tote ame
nințările zadarnice esistă numai ună respunsă: ,Face 
ți vl tari, fârte tari!*

Făcendu-lă Leflo atentă la oprirea esportului de 
cai și la înarmările Germaniei, Gorciacoff i-a spusă să 
nu se temă, deârece ună asemenea atacă ar fi desapro- 
bată de totă Europa. (Temerea Franciei provenea nu 
mai de acolo, că resboiulă ii găsesce tocmai in mijloculă 
operei de reorganisare financiară, militară și adminis
trativă.)

Leflo ii spuse cancelarului rusă, că Germaniei îi e 
de Alsația și Lotaringia, că li-o voră lua înderătă Fran- 
cesii, și că prin urmare pacea e numai ună armistițiu; 
der Gorciacoff răspunse, că acăsta e cestiune de timpă și 
de ocasiune.

Fiindă Leflo primită in audiență de Țarulă, acesta 
ilă asigură că Germania nu vrea răsboiu, ci tote astea 
suntă numai nisce regretabile și viclene apucături de-ale 
lui Bismarck, ca să’șl asigure mai bine puterea. De alt
mintrelea elă, Țarulă, nu va lăsa să se turbure pacea 
și adause: , Decă însl Germania ar face resboiu fără 
temeiu seu sub pretexte numai, atunci ar ajunge față cu 
Europa într’o astfelu de situațiune, ca Bonaparte în 1870 
— și acâsta ar fi pe propria ei socotelă și periculu. 
N'aibă temă guvernulă francesu. Interesele ambeloră 
nâstre țări suntă comune, și decă in vr’o 41 ați fi se- 
riosă amenințați, atunci ați alia-o in curend prin mine.*

In acestă timpă d. de Radovitz, unulă dintre a- 
genții intimi ai lui Bismarck, se duse in misiune estra- 
ordinară la Petersburgă, cu ună indo tă scopă; unulă 
confidențială, privea pe Francia. Radowitz era însărci 
nată să sondeze disposițiuniie Rusiei pentru casrdă, când 
cei din Berlină s’ar decide să deschidă espeditiunea con 
tra Franciei și a face cunoscute ai ele concesiuni ce le-ar 
da in schimbă Germania în Orieniu. La întrebarea lui 
Radowitz: >Ce v’ar pute fi pe plăcu și ce ați cere dela 
Turcia?* i s’a răspunsă: „Nu vremu nimicii mai multă, 
decâtă ce posedemă, și nisuimă in Orientă susținerea stării 
esistente și pacea.«

Nisuirea lui Radowitz făcu fiasco complectă. Cur
tea rusă a abătută pericululă dinspre Francia. Gorcia 
coff scrise lui Leflo, că Rusia în înțelegere cu Austria, 
atunci celu mai intimă aliată ală ei, nu va permite ca 
Prusia se vateme nepedepsită Iote legile lumei civilisate 
și să arunce Europa în tote grozăviile răsboiului, numai 
fiindă că așa îi place și fiindă că totă se teme incă de 
sărmanulă leu bolnavă, care se numesce Francia.

Țarulă Alexandru II, ducendu se apoi în Berlină, a 
făcută pe cei de acolo să se modereze. Bismarck a a 
runcată vina pe Moltke, că elă ar fi avută rele intențiunl.

Generalulă Leflo îșî îneheiă destăinuirile sale cu 
vorbele ce le-a esprimată în 1874 Bismarck față cu prin
țulă Orloff: >La răsboiu nu ne găndimă nicidecum; der 
Francia ișl reorganiseză pre repede armata în persone 
și materială și noi ne vomă procura o garanțiă, o asi
gurare, dăcă vomă ocupa Nancy.“

A<JI Francia e in adevără fdrte tare și precum a 
4isă generalulă Boulanger, gata de a porni in contra ce
lui ce ar voi s’o atace.

SOIRILE PILEI.
Alegerile dietale se voră face dela 17 până la 26 

Iunie n., er noua dietă ce va eși din aceste alegeri e 
convocată pe 4|Ua de 26 Septemvre n.

—x—
In afacerea legze Vieser mai mulțl studențl univer

sitari intenționaseră să țină la 27 Maiu n. o adunare. 
In placatele afișate pe edificiulă universitară se dase ca 
locă de întâlnire acestă edificiu, de unde apoi să por- 
nescă la localulă destinată pentru adunare. Poliția a- 
flândă despre acăsta, adresă rectorului Universității, o seri 
sore în care ’i făcu cunoscut, că adunarea, nefiindă anunțată 
după lege, nu va fi permisă sub nici o împrejurare și 
că studenții ișl voră atrage asupră-le seriăsele urrnăil 
ale nesupunerei.

—x—
Cetimă in „Râsboiulă< : «Aflămă din sorginte si

gură că delegații români nu voră pleca la Viena pănă 
ce nu se va stabili mai ântâiu o înțelegere asupra punc- 
teloră prmeipale. Pentru acestă scopă negocierile con
tinuă intre guvernu nostru și celă austro-ungară."

—x—
Oderheiulil săcuescă rareori dă semne de viâță, der 

când le dă nu se ’ncurcă cu una cu două. £tă ce se 
scrie de acolo lui „P. L.“: „In orășelulă nostru e liniș
tită și plăcută 4‘ua, der în schimbă năptea în timpulă 
somnului se pornesce adeseori ună vuetă, pricinuită de 
tinerii mai inteligență ai poporațiunii de aci, mai alesă 
in urma bețiiloră mai mari, cari nu suntă nicidecum 
rarități în obiceiurile junimei năstre mai ,căpte.“ Lucruri 
mărețe insă, mai ca nici odată, s’au petrecută in noptea 
de 18 spre 19 Maiu n. când o cetă de paseri de nâpte 
chefuite cutreieră orașulă, făcu totă felulă de neajunsuri, 
sgomotă îngrozitoră, care se atinge de codulă penală. 
Abstragendă de tulburarea liniștei prin strigăte și chiui
turi, haimanalele îmbătate tăiară pândele de adăpostiră, 
scoseră din țiținl multe jalusii dela locuințe private și le 
aruncară în mijloeuiă stradei și alte de felulă acesta. 
Cea mai bună ,,gluină“ a fostă insă aceea, că au luată 
josă firma unui cuibă de nâpte cu nume fârte rău și 
l’au aședată peste ferestrile unui forte stimată advocată, 
ce locuesce în strada principală. Poliția ori păzitori de 
nopte nu s’au vă4ută și nu s’au au4ită. Și fiindă că de 
regulă se ivesce acestă casă la aslfelă de ocasiunl, vii- 
torulă scandală nocturnă pe' strade nu se va lăsa a fi 
multă timpă așteptată.» — Și asemenea âmeni suntă 
viitorii „patrioțl11 de mari speranțe/

—x—
Ună escadronă din regim. 12 de husari va pleca 

la 6 Iunie din Hatvan in Bosnia. Statulă majoră și două 
plutăne va fi staționată in Banjaluca, unulă in Mo-tară 
și unulă în Travnică.

—x —
Junimea Română din Alba-Iulia va arangia o pe

trecere de vară in 6 Iuniu (25 Mai 1887 ) in grădina 
»Sore“ în favârea inundațiloră din Alba-lulia, fără es- 
cepțiune de naționalitate, și a șcâlei gr. cath, din Bara- 
bant.iu. Incepululă la 4 ore d. a. prețuia intrărei de 
personă 60 cr. de familia 1 fl. 50 cr. Comitetulă 
arangiatoră. In pausă pentru delectarea publicului 
voră fi câteva producțiunl. Supra solvirl se primescă cu 
mulțămită și se voră chita pe cale 4iat,istică.

—x—
Agentulă unei fabrice de zahară dm Hamburg, Otto 

Siedenburg, venindă în Pesta pentru prima âră, fu în

tâmpinată de doi tineri galantă imbrăcațl, cari se dară 
de fii de proprietari, și sub cuvântă, ca să’i arate ora
șulă, ilă ademeniră într’o cârciumă unde cu joculă de 
cărți „Hol van a voros» îi stârseră agentului 100 de 
mărci și apoi o luară la sănătdsa. „Pester Lloyd“ fa. e 
hază de acestă faptă 4icândă că agentulă a că4ută pe 
mâna duoră .cazaci." Nu totă așa însă are să facă 
hază Siedenburg, ci elă va spune curată că a că4ută 
pe mâna duoră Unguri.

—x—
într’o parte a viiloră dela Cinci-Biserici s’a con

statată esistența filoxerei.

Din Clușiu se scrie fâiei »B. H.“ : In 4iua în care 
s’a îmormântată femeia profesorului universitară clușiană 
Fabinyi (care s’a sinucisă prin înecare), s’a scosă din 
Someșă cadavrulă d-nei Fiban.. Biata femeiă ișl per- 
duse acum doi ani bărbatulă și de atunci ducea o grea 
luptă pentru esistențâ. Din causa grijiloră materiale, să
nătatea i se sdruncină și i se alterară și puterile spiri
tuale. In aeâstă stare, scirea despre mârtea d nei Fa- 
binyi influință asupră’și născândă în ea cugetulă de a 
se sinucide. Nenorocita lăsă in urmă’i patru orfani. — 
Centrulă Kulturegyletului ardeleană are să se facă de 
totă vestită cu nenumăratele sinucideri ce se ’ntâmplă 
acolo.

Din Raportulu anuală ală Societății „România- 
Jună* din Viena pe anulă administrativă 1885, 1 Oc- 
tomvre — 1186, 30 Septemvre, estragemă: Societatea a 
stată in semestrulă primă sub președința d-lui drd. G. 
Fdipescu Brăescu, er în ală 2-lea semestru sub preșe
dința d-lui Dr. Alexandru Popă. S’au numită membrii 
onorari în decursulă anului Ilustrilățile Loră dnii epis- 
copl Mihailă Pavelă, dr. Victoră Mihali și d-lă canonică 
din Blașiu I. M. Moldovană. In ședințele societății de 
peste ană, afară de resolvarea afaceriloră interne, s’au 
perlractată teme literarie de cuprinsă variată și s’au de
clamată feliurite poesii. Biblioteca Societății constă din 
1388 opuri în 909 volume și 735 broșuri, er cabinetulu 
de lectură fu provă4ută cu 38 foi românesel, 2 francese 
și 4 germane, tâte donate din partea respectiveloră re- 
dacțiuni. Capitalulă fructiferă ală societății a fostă la 
30 Decemvre: 9294 fl. 6 cr., averea totală.' 11.981 fl. 
Se scie, că societatea .România Jună“ este o societate 
nu numai socială-literală, ci totodată și societate de aju
torare pentru membrii ei lipsiți. In scopulă acesta ea a 
dală gratuită locuință la trei membri, a plătită taxa 
rigurosului III. â 65 fl. pentru 2 membri, taxa riguro
sului 1 ă 55 fl. pentru ună membru, la 2 membrii le-a 
dată stipendii de câte 50 fl. v. a. Membri fundatori are 
societatea 21, onorari: 66, emeritațl 38, ordinari 58, și 
mai mulțl membrii sprijinitori, între cari Escelența Sa 
Metropolitulă Vancea, care a donată Societății în anulă 
acesta 40 fl. și este tot-odată și membru onorară. —

Munții Apuseni, Maiu 1887.
Stimate Domnule Redactoră,

Multele necasurl ale timpului in care trăimă mă 
îndemnă a Vă scrie câteva rânduri prin cari voescă a 
Vă face cunoscută ținuta munteniloră noștri in ceea ce 
prive.sce conclusulă adusă de conferința nâstră națională 
din 7, 8 și 9 Maiu a. c. din Sibiiu față cu alegerile able- 
gațiloră dietall, ce stau la ușă.

Dați ml dâr voiă, D-le Redactoră, a Vă descrie pe

FOILETON U.

SANDBA,
legendă poporală.

Era în vremurile cele rele, când petră pe petră nu 
sta, căci lumea era învrăjbită. Era — cum se 4‘ce — 
rășmeriță de cea mare, ba potopă ne mai pomenită. 
NâmurI sălbatice setose de sânge și cutropire, de omoră 
și pustiire a totă ce era bună și frumosă; veneau pe oră 
pe cesă din spre sore răsare cătră sfințită de sore și 
puneau lumea și neamurile in învălmășelă de dile, săptă
mâni, luni, ba mai ani întregi omă cu omă nu se’ntel- 
nea, tată cu fiu și mamă cu fată nu se vedeau.

înainte cu vecuri de ani s’a întâmplată acesta, și 
și astă4I mai povestescă bătrâni albiți ca oia, bărbați 
vânjoși ca smeii, tineri fără leacă de cunună de mustață, 
fete prin șe4ătorl, babe de după cuptoră — că ve4î... din 
neamă în neamă și din viță in viță a rămasă vestea și 
povestea de acea rășmeriță cumplită și vreme ne mai 
pomenită.

Tătari și CăpcânI de cei răi — cum se dice — 
erau acele neamuri cutropitdre, ce năpădiseră asupra 
nâstră din spre sâre răsare și cari prădară și pustiiră 
totă ce li se ivise în cale de prin sate și orașe, de prin 
locurile unde trăimă și noi astăzi și pre unde totă mlă- 
diță din marea nășiră viță odrăslean și atuncea.

Omenii spăriațl de aeâstă grea furtună, care de pe 

unde au fostă, au lăsată casă, masă, strensură și agoni
sită, și numai cu ce s’a întâmplată și au putută prinde 
în două brațe au fugită, s’au dusă și s’au ascunsă, care 
pe unde a apucată:

Prin poeni ne mai călcate, 
Prin selbe ne mai umblate, 
Prin spelunci ne mai cercate, 
In costele munțiloră, 
Din creerii Carpațiloră

Der fugit-au numai și s’au ascunsă copii neputin
cioși, babe, bătrâne și moși; — âr —------

Câți simțeau putere ’n brață 
Sânge ’n vine și vieță, 
Bătrâni învechiți în <jile, 
Bărbați, tineri, chiar copile; 
Prins-au arma țintuită, 
Câsa, barda ruginită, 
Șf-au dată peptă dușmaniloră, 
Să-și apere țera loră: 

Scumpa țâră de perire, 
Avutulă de pustiire, 
Graiulă loră de cutropire.

Norii grei se ’mprăsciaseră, cerulă se înseninase, 
potopulă trecuse, rășmeriță se potolise și cei rămași cu 
4ile și scăpați de cutropire, care de pe unde se duse și 
pribegise, s’au întorsă pe la ale sale, multe puține câte 
le-au mai rămasă și le-au aflată.

Pe malulă Dornei, limpede ca lacrăma și șoptitâre 
de gândescl că grăesce, aprâpe de creerii mărețiloră Car- 
pațl, din cari răsare, atunci — în acele vremuri — pre

cum și acum era așe4ată ună sată. Sată ca tâte satele 
cu case și cu âmenl și alte de tăie, câte ’ntr’ună sată 
poți afla și căuta.

Totă suflarea din sată, bătrâni, bărbați, juni, tineri, 
mâșe și mame, feciore ’ncântătâre, toți și tâte întorși din 
pribegire și scăpați din pustiirea vremei grele ce trecuse 
slăveau pe Dumne4eu și ’șl strîngeau unulă altuia mâna 
și cu laerămile ’n ochi se îmbrățișau de bună întâlnire.

Numai unulă singură, — omă cu vâlfă ’n sată, 
dulce la graiu, bună de sfată și cu ispravă ’n fapte __
moșă .Brădeanulă", bocotanulă, numai elă singură sin
gurele n’avea cui strînge mâna și nici cu cine se’mbră- 
țișa ; căci singura odraslă pe care o avuse și la care se 
uitase ca și la ochii din capă... o perduse.

Feciorașulă său „Codreanu", fala satului și struțulă 
fecioriloră, nu se mai întorsese, și nădejde nu era că s’a 
mai Inlărce cândva. Ș’apoi bătrânulă „Brădeană" bine 
scie elă, că cum de nu și pentru ce ba. Că4l dâră cu 
fecioru plecase din sată și de acasă și fără de elă se re
întorsese.

Da I la mijlocă de cale, în crucea drumurilorh, Co- 
dreanu părăsi pe tatălă său și plecă cu tovarăși de-a lui 
sâmă colo... susă la hotară contra păgâniloră vrășmași, 
ca să-șl facă datorința de vitâză și de Română:

Dușmanii s’apropiase
Lupta cruntă se’ncinsese,
Pe păgâni îi înfrânsese, 
Departe peste hotară



Nr. 110. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

scurta conducerea, respective caraeterulâ aceloră Români, 
cari in acesta ținuta voescâ să jâce rolula de conducă
tori ai poporului.

Alegatorii români din Munții Apuseni aparținători 
cercului de alegere ala Trăscăului au fosta convocațl pe 
Ziua de 20 Aprile la o conferință, pentru a se înțelege 
în ceea ce privesce ținuta ndstrâ față cu viitorele alegeri 
dietale.

In acea Z1 conforma convocatorului s’au și întrunită 
la casa d-lui advocata Gerasimă Candrea la Orele 3 p. 
m. mai mulțî alegători, nu însă într’una număra, după 
cum s’ar fi aștepfato, nu într’unâ numără după cum am 
aflata din Ziaristica nOstră română, că la asemenea con
ferințe s’au adunată alegetorii români cu sutele. Deși amO 
fostă însă putini la numără, totuși amO decisă ca să a- 
legemă doi bărbați, cari să ne representeze la adunarea 
Româniloră, ce avea să se țină in Sibiiu — și acei băr
bați amă crejută a-i li aflata in persOnele reverendissi- 
mului domna protopresbiteră Romula Furduiu și a d-lui 
advocata Dr. Basiliu Preda.

EditorU: lacobă Mnreșianu.
RedactorU responsabila Dr. Aurel Mnreșianu.

In 20 Aprilie dâr, după cum amil amintita mai 
susă, alegătorii români din cerculă Trăscăului câți s’au 
întrunită au alesă pe cei doi delegați in presența d-lui 
fisolgăbirău supranumită și „Mufti-pașa«, căruia pentru 
ostenela ce șl-a luata a asista la acea nevinovată întru
nire i s’a votată și o „mulțumită protocolară'.

In 3 Maiu st n., va să Zică cu patru Z^e înainte 
de întrunirea delegațiloră români la conferința din Sibiiu, 
d-10 fisolgăbirău alias >Mufti-pașa* nasce una „Nijilat- 
kozat* (Declarațiune) de cuprinsulă: „Subscrișii alegători 
din cerculă Trăscăului dechiarămă prin acăsta că candi- 
dămă — „jeltiliink* — ca deputata ala, partidului libe
rală, cu programa guvernamentală, pe măria sa d lă ba- 
ronă Huszdr Karoly* Acăstă dechiarațiune subscrisă 
de puterniculă cjilei fisolgabirăula Zudor Akos a fostă dată 
primarului substitută G. CorcheșO ca să o comunice d-lorO 
alegători, invitându-i a o subscrie.

Și ee să vetji?! Ii succede d-lui substitută primara 
a (ace plăcerea șefului său, ademeninda pe mai toți »in- 
teligenții" a sub-crie acelO mârșavO acta, și încă cum? 
Așa, că primo loco îlă subscrie d lă delegată ala moțiloră 
Dr. B. Preda, ala cărui nume fiinda odată spânzurata pe 
amenlitulă „Nyilatkozat** a sedusă pre cei mai mulțî din
tre alegătorii români a-și spânzura și ei numele lângă
ală d lui delegata contra com.iuseloră din anii 1881, 1884 
și înainte de ce s’ar fi adusă verdiclula națiunei față cu 
ținuta nostră pe terenulă de luptă electorală.

Se pâte, că nici până de presentO nu s’a cugetată 
nimenea, că ore care este motivulă de a-tot-puternicula 
„Mufti-pașa« a născută acela făta numita „Nyilatkozat**; 
o să le spună eu.

Avândă odată la mână subscrierea proprlă a atâ
tora a’egătorl români, de o parte șl-a făcută merită îna
intea superioriloră săi; âr de altă parte pote să producă 
ună acta de tâtă încrederea d-lord dela „Kolozsvar», 
„Ellenzâk* etc., cumcă într’adevăra nu toți Românii con- 
sămtă cu conclusele aduse de conferința națională, ci nu
mai unii „agitatori*.

Cei subscrișl în acea hârtiă suntă.- Dr. B. Preda 
advocata, luliu Poruța preotă gr. cath., Basiliu Motora 
preota gr. or., Ioană Motora invățătoră diriginte, Gera- 
simă Morariu, Georgiu Decimu, Georgiu CorcheșO din 
Câmpeni, Ioană Bursu preota gr. cat, Ioana Birla supra
numita „Kis Deal:* primară com. din Bistra, Dumitru 
Todea alias ,Steilinger< primara în AlbacO 

Cotlnsel primară comunală și Nicolau Aranyosi alias 
Arieșanu preotă gr. cat. din Certege.

Acea hârtiă — „Nyilatkozat** in Câmpeni a fostă 
pusă în circulare de primarulă substitută G. C., în 
Certege și Bistra de bravulă și multă lăudatulă — în 
(jiarulă .Tribuna1 — notară cercuală Ioană Cristea, 6r 
în Albacă de primarulă Dumitru Todea, carele a trebuită 
cu voiă fără de voiă să aștepte pănă ce tărtjiu nâptea 
s’a reîntorsă notarulă Cristea dela Bistra, ca să i mai- 
nueze desamintitulă „Nyilatkozat** spre a-Iă face să cir
cule și între alegătorii din Albacă, cari, după câta sciu, 
singură preotulă gr. or. Ioană Todea n’a sub-icris’o, er 
ceilalți cu dăscăli cu totă și-au spânzurată și ei numele, 
lângă a celorlalți IscariotenI

Conferința națională a trecută, Domnii delegați s’au 
reîntorsă în pace și sănătoși pe la căminele DumnealorO 
pănă de presentă însă nu ni s’a comunicată, care este 
resultatulă, deși amu așteptată și așteptămu în totu mo- 
mentulu ca se fimu convocațl pentru ca si ni se comu
nice resultatulă conferinței.

Ună lucru nu mi încape nicidecum în creeri și 
adecă, nu-mi potă explica, ori câtă îmi bată capulă, 
care a fostă motivulă ce Fa îndemnată pe d-lă Dr. B. 
Preda — pe ginerele fostului tribună M. Andreica, să 
subscrie acelă aclă de trădare a intereseloră năstre na
ționale! Noi toți îlă cunosceamâ pe d-lă Preda de bună 
Română și ne-ar părea forte rău dăcă ne-amă vedă în
șelați in credința nostră, pentrucă îmi place a crede, că 
D sa seu n’a cetită de locă aceea hârtiă, seu că decă a 
cetit’o apoi a cetit’o numai superficială și în fine seu 
că n’a voită să se arate necomplesantă în casa d-sale 
față cu primarulă substitută, care ar fi meritată ună.....

Ni-ar părea fârte bine, decă în acestă privință ni 
s’ar da ore care deslușire, pentru că la casulă contrară 
trebue să ciedemă că d-lă Preda nu mai aparține par
tidei naționale și pote că acesta l’a îndemnată a se de- 
chiara in conferința din 20 Aprilie, că nu primesee ca 
delegată ală alegeriloră nici o instrucțiune in ceea ce 
privesce ținuta nostră pentru a o aduce la cunoscința 
conferinței din Sibiiu.

Ar fi de dorită, ca domnii preoți in frunte cu Prea 
On. Domnă Protopresbitera se aducă la cunoscința ale
gatorilor u români din Munții Apuseni decisiunile confe
rinței naționale din Sibiiu, esplicându-le și arătăndu-le 
tăte relele de cari suntemă incungiurațl, acesta ar fi cu 
aiâtă mai multă de dorită cu câtă, că punendă mâna 
pe inimă și mărturisindă adevărmă, noi Moții cei vestiți, 
urmașii lui Horea și Janculă, amă degenerată cu totulă 
așa încâtă amă ajunsă, putemă Zice, ca și celă din urmă 
servitoră ală oficiiloră administrative să ne pâtă purta 
de nașă cum voesce.

Și cui avemă să mulțumimă tăie acestea triste ur
mări? Pre cine vomă avă să acusămă primo loco înain
tea lui DumneZeu și inaintea gintei latine?( Numai și 
numai pe Domnii preoți, cari în frunte cu cei dela cari 
primescă darulă preoției Jșl au uitată cu totulă de de- 
visa „Preoți cu crucea ’n frunte*, șl-au uitată de turma 
lora încredințată pentru a-o conduce pe calea luminei și 
adevărului și o lasă să orbece in întunerecă pentru ca 
cu alâtă mai ușoră să fiă sfișială de ghiarăle lupiloră 
llămenZI, ce-o pândescO de tâte părțile — onăre puține- 
loră escepțiuni. — Amă Z'să acăsta pentru că dăcă toți 
domnii preoți s’ar interesa câtu-și de puțină și de bie- 
tulâ poporă, din sinulă cărui-a facă și d-loră parte, a- 

multă mai în-
I

Nicodimă | tunel noi Românii amă sta pe o trăptă

naltă și pâte amă fi mai stimați din partea conlocuito
rilor noștri decum suntemă aZI.

Să stea la porunca atotputernicului „Mufti-pașa*, cei 
cari suntă în funcțiuni și atârnă dela d-sa, n’avemO ni
mica contra lorU, dăr apoi lasă-ne în pace și nu facă 
presiune asupra altora și atunci potă asigura pe ori și 
cine, că „Mufti-pașa*1 nu mai merge la Trăscău însoțiți! 
de câte 50—60 alegători români — și ; tunel s’ar con
vinge „Kolozsvar,« „Ellenzâk" etc., că Românii nu facă 
„geșeftă** din alegerea de ablegațl și nici nu-șl vândă 
consciința și votulă lorO Domniloră dela putere, ci vorO 
fi solidari în sensulă hotărîriloră aduse de conferința 
națională din Sibiiu. Moțulu.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „ Gazeta 1 ransilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursu dela domnii:
Ioană Christescu.................................5 fl.
Ioana Popiliu preotă în Sigă . . 5 fl.
Luca Prunkul...................................... 2 fl.
Dumitru Lupană.................................2 fl.
Simeonă TheodorO............................2 fl.
Dela comuna CiuguZelă prin d-lă
Ioană BrânZău................................

Suma
5 fl. 43 cr.

21 fl. 43 cr.
Adăugândă la acăsta suma din nr.

108 ala „Gaz. Trans.* . 760 franci și 98 fl.
(Va urma). Totală 760 franci, 119 fl. 43 cr.

Le mulțumimă generoșilor^ contribuitori în 
numele nenorocițiloră, dorindă ca nobilulă loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans. <)

PARIS, 30 Maiu. — Rouvier a constituită 
definitivă cabinetulu. Portofoliulu răsboiului l’a 
luată generalulu Ferron, șefulă statului majoră 
generală sub ministeriulu Gambetta.

BRUXELLE, 30 Maiu. — Eri ndpte a is- 
bucnitu unu tumultă îngrozitoră. Poliția a voită 
să împedece formarea pe strade a unui conductă 
de mai multe mii de socialiști, der a fostă ata
cată cu bețe și cu petri. Au fostă mai multe 
răniri. Poliția întărită a restabilită ordinea cu 
baioneta și cu sabia. In provinciă sărbătorile 
au decursă în liniște. Se vorbesce, că guvernulă 
are intențiunea să proclame starea de asediu asu
pra provinciei Hennegau.

PRAGA, 30 Maiu. — Studenții cehi au fă
cută lui Rieger „Katzenmusik, chiuindă și flue- 
rându înaintea locuinței lui și strigându’i „pe- 
reat.“ Studenții se imprăștiară apoi în ordine.

DIVERSE.
Monumentul^ Țarului Nicolae I. — Pe malula Du

nării între Reni și Ismailă, lângă mănăstirea sfintei The- 
raponta, pe unde au trecuta Dunărea trupele rusescl în 
anula 1827, se va ridica ună monumenta Țarului Ni
colae I. MonumentulO, lucrata de Planowski și Hai- 
nowski, este o colână piramidală de tuciu, împodobită 
cu tunuri turcesci și cu vulturi rusescl. Pe la Unghiuri 
vorU fi așeZate tunurile luate dela Turci în anula 1827.

Din scumpa lorU țerișâră. 
— Și voinicii RomânașI 
Câți pe josO, câți călărași 
Sub stindardula fălfăindă 
Din gură doine cântândo, 
Doine dulci de veseliă 
Doine și de vitejiă, 
Se’ntorcâu cu bucuriă 
La a lorU scumpă moșiă, 
La moșia părintâscă, 
Și la vatra strămoșâscă 
— Da’n fruntea celorU voinici 
Incălecați pe cai mici. 
Cai de strană tătărescă 
Din țera moldovenâscă, 
Se aflau doi voinicei, 
Sprintenei și frumușei, 
Mândrețea voinicilora 
Și fala vitejilorO, 
Soțiorl nedespărțițl 
Și viteji neîmblânZiți: 
CodreanU vitezulă feciord 
Și Sandra a lui soțiorO.

Da! Codreanu și Sandra, soți nedespărțițl în râu, 
ca și în bine. Sandra copilă orfană din sătulă Iui Co
dreanu, fără tată fără mamă, fără frați fără surori, să
racă, cum sâ Zice, der cu purtare bună și cu o inimă 
mare, frumâsă ca ună sâre, vrednică și lucrălore.

D'apoi de vitâză — numai ca ea, în tocmai ca 
unfl voinică, — cu o vorbă, pe drepta adevărată ur
mașă a străvechilorO sale mâșe și strămâșe. Pentru aceea 
și Codreanu o iubea ca sufletula și una singura părâ 

n’ar fi lăsata ca să-i misce cineva din capa fără de scirea 
și voia lui.

Tătarii năvăliseră în țâră, țâra era în primejdia. 
Eră câți erau vrednici de a purta paloșula și arma, mici 
cu mari, tineri cu bătrâni, plecaseră la luptă contra pă- 
gânilora vrășmași, între ei și Codreanu.

Der Sandra, credinciâsa lui iubită, îlO urma pasâ 
cu pasa, și unde era bălaia mai crâncenă și lupta mai 
voinicâscă, acolo era și ea de alăturea lui Codreanu.

Tătarii fură amarnică bătuți și înfrânțl peste ho- 
tară, Codreanu și soțiorii săi învingători și între ei și 
Sandra, cu toții se reîntorcâu la vetrile lord ca să ves- 
tâscă celoră de acasă, că nu șl-au dată cinstea pe ru
șine, ci șl-au făcuta datonnța de viteji și d9 Români.

Erau înspre povârnișulO satului, fiesce-care se îm- 
prăștiase pela ale sale, numai Codreanu și Sandra, mân
drii soțiorl, mai indereptândO se opriră lângă cale într’o 
verde poeniță, în mijloca c’o fântâniță, ca să-și pască 
murgii, âr ei să-și potolâscă setea și să șl aline os- 
tenâla.

Sandra obosită de lunga cale ce o făcuse și grâua 
întâmplare ce isprăvise, ațipi pe ârbă lângă cea fântâ
niță cu apă răcoritore din mândra poeniță. Codreanu, 
mai bărbata, precum în fapte așa și în tâte, nesocotindă 
ostenâla, plecă prin pădure, lui atâta de cunoscută și 
de plăcută. Dâr vai! una strigăta înțepătoră se aude, 
Sandra se deștâptă, alârgă într’acolo, și ce să-i vâZă 

ochii?.... pe Codreanu, pe sârmanula ei iubita, rece — 
fără răsuflare, lungită pe pământd.

Din lupta crâncenă scăpase, dâr o mână blăstă- 
mată dușmană de Tătară, ce rătăcise prin pădure, pe 
furișa îi făcu capătă.

Etă dâr/ pentru ce moșă Brădeanulă plângea a- 
marnică și se dăolea și era nemângăiată!

Sandra cu bănată și jale și desnădăjduire plânse 
pe credinciosulu ei iubită trei Zile necontenita. A treia 
Zi în cea verde poeniță în mijlocă c’o fântâniță, îi săpă 
o gropă, îlă așeZă intr’ânsa și după ce îlO astupă, rosti 
unO „Tatălă nostru**, făcu o sfântă cruce și apoi vâr- 
sându-șl cea din urmă lacrimă pe mormântulă lui Co
dreanu și sădindu-i doi brădișorl, plecă incătrău îi ară
tară cei doi ochi șl-o ținură cele două piciâre — unde? 
și cum? Nime nu scie și nici că scie cineva pănă în 
Ziua de astăZI.

Nu departe de isvorulă apei Dorna, într’o verde 
poeniță în mijlocO c’o fântâniță, pănă în Z!ua de astăZI 
stau 2 braZi îngemănați, mândri și înalțl, și vechi de 
gândescl că-s0 de cându-i lumea, și se chiamă «bravii 
lui Codreanu», âr în umbra lorO se află o fântâniță cu 
apă ca lacrima și rece ca ghâța, numită .fântâna Sandrei* 
ori „Sandroia.**

Borgo-Tiha, în FaurO 1887.
Ionii Dologa.
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Oursulu la borta de Vleoa Bursa de Biieuresel.
din 26 Maiu st. n. 1887. Cota oficială dela 17 Maiu st. v. 1887.

Rentă de aurfi 6°/0 . . . 102 12 
Rentă de hârtii 5’/0 . . 87.90
ImprumutulO căiloră ferate

ungare............................150.50
Amortisarea datoriei căi-

loril ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .115 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișh..............................  104 75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavor.e . . 104 75 
Despâgubire p. dijma de

vină ung.............................. 99.50
împrumutul!) cu premiu

ung.....................................102.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aura austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile bănce) austro-

ungare..........................883 —
I Act. băncel de credita ung. 284.75 
] Act. băncel de credita austr.281.70 
Arginlula —.— Galbinl

împărătesc) .................5 98
Napoleon-d’orl .... 10.09 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 37 
Londra 10 Livrea sterlinge 128.15

Cutnp.

Renta română ț5°n). • 91’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94—

> convert. ^6°/0) 86’/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 106—

n >, (5°/o) ■ 90*/,
• > urban (7°/0) . 103

» (6’/o) - 96—
• (5%} ■ 86’/»' > " /0/ ■ 1 •

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

« > > Națională -----
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

DOI TAURI
frumoși, albi, de doi ani, mari, de rassa 

cea mai bună

suntu de vendare
în Cernatulu Săcelelorfi.

Doritorii să se adreseze la
VASILE PASCU

£ în Cernatu (Iloszuftilu).

lAvisu d-loră abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
ftșia sub care au primită 4'arldu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivesctî iregularități la primirea tliarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în catu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTH. „GAZ. 'IBAA8 “

vend.
92—
94>,'a
87*/4
36 —

1061/-!
91—

1033/*
97—
87*/»

14.75
2.02

din 27 Maiu st. n. 1887

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote roinânesci . . . . Cum p 8.70 Ver d. 8.73

Argint românesc................. 8.60 8.65

Napoleon-d’orl..................... 1 10.00 » 10.07

Lire turcescl.......................... » 11.35 » 11.40

Imperiali.............................. » 10.35 » 10.40

5 93 » 5.95

Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 101.— » 102.- -

» ’ n 5°/0 • r> 98.— » 99.—
Ruble Rusesel..................... « * 111.— » 112.—

Discontulă ... » 7—1 0°/e pe ană.

TABIFA
aiiuiițiiriloru și inserțiuniloru.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă urmAtorele rabate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori 10°

H 15 V 5— 8 ii , . . 15°'

11 n n 9 — 11 ii • • • . . . 20°,

11 h n 12—15 h ... . . . 30°j.

V H 11 16—20 ii • • • . . . 40°|,

Dela 20 de repețirl în susu . 50°,

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe lunî se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

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

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradîî-Bndapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal îi-Budapes ta Hudapesta — Predeahl

1 TrcnS Tren Treoft Treufi Tren fi 
de pers, accelerat omnlbns de omuibua

I paradiie I
omnlbns de

I persânt

Bucuresci

Predealu

TimișQ

Brașovl
Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodtt 
Hașfaleu

gighișdr* 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Capsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneia 
Teiușă 
Aiuda 
Vințula de su 
Uiâra 
Cueerdea 
Gbirisă 
Apahida

Cluțiu

Nedeșda 
Ghirbfiu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinfi 
Cincia 
Bncia
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhe 
Vărad-Velințe

Ondla-mare
P. Ladâny
Siolnok 
■uda-peata

Viena

Tren Trenfi Tronft 
accelerat oranlbns omnibur

Trenâ 

peradne

1.45

1 li 
1 

1

—
—

( 7.47 _ 4.16
8.24 — 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6.15

9.51 — 7.06
11.03 — 8.52

( 11.29 — 9.19
11.26 — 9.31
12 00 — 10.16
12.29 _ 10.57
12.44 11.19

1.05 _ 11.31
11.52

1.34 — 12.31
1.46 — 12.48
2.09 _ 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.53 — 4.51
5.10 — 5 28
5.30 — 5 56
_ 6.03 —

6.21
—

—
7.14

—

— 7.43 z
—

8.22
—

F —
8.48 —

f — 9.13 z
( — 9.18 10.55

10.38 1 23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.0E

— 2.16
- 1 8.00 —Sol

2.32

7.30
1.14

Viena |
Budapesta
Szolnuk
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velenc.ze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Tclegd 
R4v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
Ncdeșdu

Clmpu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Ciora 
Vințula de 
Amda 
iciașă 
Grăciunelfl 
Blașa 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediașft 
EUsabatopoIu 
BIgișăra 
lîașfaieu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Rrașovfi
TimișQ

I

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

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

t

susf.

(
(

11.00 
1119 
12 30

1.01
1 06
1 13
1.20
1 41
2.00
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

10.28

1.55
2.53

Prodealc

Bacuresc!

(
( 3.28

9.35

Nota: Orele de ndpte sântă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovfi.

6.07
6.24
6.43

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Tctușft- est» Riulapesta- krntlfi-'fi’eiiișft.

8.09
11.-V'
2.31

TrenQ 
cmulhua

Tre 
omr .bun

Trenâ de 
peraâne

Trenii de 
peraâne

Trenfl 
de persone

Tretifi 
omnlbn

Teiuțft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 SSudapesda 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.23 8;- luok 11.20 12.41 —
Și botă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — -

Orășîia 1 01 — 5.18 Arailfi 4 30 6.— 704
Siaseria (Piski) 2.03 — 5.47 i Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyot’ik 5 07 6.38 7.58
Branielca 3 23 — 7.02 Pauliș' 5.19 6.51 8 17
llia 3.55

4 08
— 7.28 Radna-1 ipova 5 41 7.10 8 36

Gurasada — 7.40 Conopii 6(9 7.37 _
Zam 4 25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bferzova 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 9/8 —
Paulișă 7.28 — l't.42 Branielca 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 fi 8.28 — 11.39 Orâșliă 11.11 11.37 —
Szoluok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 —
KJndapest a — 1 - 1 8 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teîwșft . i.29 1.41 —

Ars>c?fi-’!J'Siarît*6r»
1

(Piski) Petroșeni

Ti-t-nă 
ctnnlbus

'l'reaft do 
per^u e

Trenu 
mixt

Trenil de 
pondne

Trerjfi 
omnlbna

Trenil 
mixt

Arredăt 5.48 6.05 .■?<<! Bateri» 11.25 2.42
Aradulft nou 6 19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
Mămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațetrtt 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orez: f ai va 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 47
TinalșAn» 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Pettroșeni—Siisaerla (Piski)

TrenC de Trena de Tren 6 Trenă Trenfi
peradne peraone omnibuiț de peri, amnibua mixt

Tfmlșfira 6.25
- r

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
Kăraeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aredultt nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arndfi 9.27 — 8.17 StmerSa 1.53 — 10^1


