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Cea luai mare dovadă, ca partidele ma

ghiare nu vreau să scie de o viăță națională a 
popbreloră nemaghiare din acestu stată, este și 
rămâne faptulu, că unulii din corifeii acestora 
partide, după ce mai bine de 20 de ani s’a bucurată 
de încrederea Unguriloru, se vede acuma nevoită 
să primescă unu mandată dela Șerbi, din simpla 
causă că Ungurii nu mai voru să-li'i alăgă. Și 
pentru ce nu? Pentru că Mocsary a pretinsă să 
se iacă dreptate naționalitâțiloru pe teinsiulă le- 
giloru unguresc! esistente. Mocsary a cerută 
și cere așadăr numai ceea ce au promisă marii 
unguri Deâk, Eotvos etc., și cu t6te astea Un
gurii de adi nu lu mai potă suferi în mijloculă 
loră. Ne putemu închipui der, ce sentimente 
nutrescă partidele maghiare pentru adevăratele 
postulate ale naționalitâțiloru, cari voru să aibă 
vieță națională și drepturi naționale.

Serbii din Ungaria totdăuna au fostă mo
derați în pretențiunile loră, mai alesă în tiin- 
pulă din urmă. După cum a mărturisită însuși 
deputatulă Diinitrieviil în dietă, ei au crezută 
că mai bine va ti să renunțe deocamdată la o 
posițiune de dreptă publică, în speranță că voru 
pută afla ună „modus vivendi'1 cu Ungurii, după 
ce nici nu pre suntă amestecați cu ei.

Ei bine, acești moderați Șerbi, ascultându 
discursulă de candidare ală lui Mocsary cu oca- 
siunea înfățișării sale înaintea alegătoriloră sârbi 
din Neoplanta, au găsită că celă isgonită dintre 
Unguri pentru ideile lui de dreptate promite 
prâ puțină în favdrea naționalitâțiloru, așa că 
nu p6te să satisfacă pe deplină nici chiar mo
destele pretențiuni ale Serbiloru moderați.

Mocsary a avută o primire fdrte frumdsă 
în Neoplanta. Alegătorii săi de partida liberală 
națională serbescă l’au întâmpinată cu nesferșite 
„Zsivio Mocsaiy!“ In discursulă său programă 
Ludovicii Mocsary desvoltă cunoscutele sale idei, 
gicendă între altele că Tisza vrea să’și cârpăscă 
popularitatea sa sdruncinată între Unguri suspi- 
ționândă și combătendă naționalitățile nemaghiare 
și a accentuată că densulă totdeuna va stărui 
ca să se respecteze egalitatea și libertatea indivi
duală a cetățeniloră în acestă stată, și ca legea 
de naționalitate să nu fia numai pe hârtia, ci 
să se și eșecute în modă consciențiosă.

Acestă discursu ală d-lui Mocsary a fostă 
ascultată de Șerbi cu multă interesă, der nu i-a 
mulțămită pe deplină. Cu t6te acestea ei i-au 
făcută lui Mocsary în săra aceea ună grandiosă 
conductă de torțe și suntă deciși a-lă alege, dăr 
nu pentru că Mocsary ar fi esprimată adevăra
tele dorințe și postulate ale poporului serbescă, 
ci pentru că este „celă mai bună dintre Unguri.11

Este forte caracteristică sîtuațiunea în care 
se află Serbii din Neoplanta față cu Mocsary. 
Ea este de natură a face lumin i asupra situa- 
țiunei în genere și mai alesă în ceea ce privesce 
atitudinea popdreloră nemaghiare față cu legea 
de naționalitate.

S’a făcută și se face multă abusă cu acăstă 
lege, dâr nu numai din partea organeloră stă- 
pânirei, care o calcă în 4’ua mare fara sfîala, 
ci chiar și din partea unoru fruntași din sînulu 
diferiteloră naționalități, caii încă totă nu se 
potă desbăra de răulă obiceiu de a privi în a- 
căstă lege o garanțiă pentru desvoltarea națio
nală a popdreloră nemaghiare, când din contră 
este vădită și dovedită prin istoriculă creărei a- 
cestei legi, prin însuși cuprinsulă ei și prin fap
tele săvârșite în timpă de douăzeci de ani de 
guvernare ungurescă, că legea de naționalitate 
nu a fostă adusă pentru întărirea, câtă mai multă 
pentru slăbirea și maghiarisarea succesivă a națio- 
nalitățiloru.

Nu ne mirămă așadăr, că Serbii nu să sâmtă 
nicidecum liniștiți când li se vorbesce de esecu- 

tarea fidelă a legii de naționalitate, pentru că 
după esperiențele ce le-amă făcută cu toții, ese- 
cutarea acestei legi în casulă celă mai bună nu 
pdte decâtă să mai întârdie maghiarisarea, ăr nu 
să’i pună stavilă odată pentru totdăuna.

însuși cj>aruln moderată serbescă „Branik11 
din Neoplanta se simte îndemnată a arăta, din 
incidentulă discursului d-lui Mocsary, ce mare 
deosebire este între postulatele poporului serbescă 
și între ceea ce cere Mocsary să se facă pentru 
naționalități.

„Ce privesce pe Ludovică Mocsary ca omă 
politică — dice „Branik11 — amă voi să facemă 
mai multe observări la discursulă său. Nu sun- 
temu de acordă cu elu d. e. în aceea, că în Un
garia e de ajunsă egalitatea de dreptă a cetățe- 
mloră; noi dorimă egalitatea de dreptă, ă națumi- 
loră. Nou6 nu ne e de ajunsă numai esecutarea 
legii de naționalitate care, după vederile lui Mo
csary, „are să rămână cum e și să nu se des- 
volte mai departe, “ dedrece acăsta pentru noi ca 
națiune c pre puțină. Nu eredemu că noi prin 
desființarea autonomiei municipiiloru (comitate- 
laru) amă perdută multă, dedrece acestea, pe 
câtă timpă ele nu se arondezi după naționalități, 
nu potă deveni vatra adevăratului selfguvernă- 
mântu. Noi nu socotiină că singura mântuire a 
Ungariei zace în deplina ei neatârnare, dedre ce 
independența ei e cu neputință câtă timpă na
ționalitățile voră fi nemulțămite. In sfârșită cre- 
demu, că afacerea Iansky n’a fostă „rușinătdre“ 
dedre-ce Iansky a încununată și mormintele ero- 
iloră șerbi. Așader nu ne putemfl învoi cu 
punctulă de vedere ală lui Mocsary, dedrece 
acestă punctă de vedere e altulu decâtă ală nos
tru; noi sprijinimă candidatura lui numai ca pe 
a unui membru ală oposițiunei, pe care îlă sti- 
mămă multă ca pe celă mai bună dintre Unguri. 
Unde alții nu dau ntniică, acolo se pare că Mocsary 
dă multă.“

Nu e nevoiă să analisămu cele dise mai susă 
de fdia sârbdscă „Branik“; ajunge că ea, în fața 
doveijiloru de simpatii ce s’au dată în Neoplanta 
celui mai bună Ungură, constată ună lucru de 
căpetenia pentru a înțelege situațiunea Sârbiloră 
și a celorlalte naționalități față cu Ungurii:

Nu egalitate cetățenescă voescu aceste po- 
pdre, ci egalitate ca națiuni deosebite cu drep
turi naționale deosebite în acestă stată, egali
tate pe care nu li-o dă legea de naționalitate 
susținută de Mocsary.

Deci ddr înșiși Serbii moderați recunoscă 
că legea de naționalitate dela 1868 este pre pu
țină pentru ei ca națiune, ce să 4’cema atunci 
noi Românii, cari după Unguri suntemă celă mai 
numerosă popoiă în aceste țări!

A sosită timpulă ca noi Românii să ne lu- 
minămă pe deplină și asupra valdrei legii de na
ționalitate. Ddcă ea pentru Șerbi este prea pu
țină, atunci pentru noi Românii însdmnâ și mai 
puțină. Legea de naționalitate dela 1868 nu 
numai că nu este ună câștigă, ce l’amu fi do
bândită noi Românii, ci bine să ne aducemă a- 
minte, că ea ne-a fostă impusă cu forța ca tote 
celelalte legi și a fostă creată pentru maghiari
sarea ndstră succesivă, creată după ce s’au fostă 
cassată îu modă unilaterală legile, cari garantau 
egala îndreptățire a Româniloră ca națiune po
litică și de sine stătătore în Transilvania.

In afacerea convenției comerciale,
i se scrie 4iarului „Nene freie Presse“ din 

Bueuresci, cu data 3 Iunie, următ6rele:
„Conferințele comisiunei însărcinate cu esaminarea 

proiectului de tractată vamală română, cari s’au înce
pută în presența miniștriloră de esterne și de comerciu, 
se continuă și se aștâptă terminarea loră în cursulă 4>- 
leloră următore. Imediată după terminarea lucrăriloră 
comisiunei resultatulă loră finală va fi așternută consi

liului de miniștri, pentru ta acesta să dea apoi plenipo- 
tențele și informatiunile de lipsă delegațiloră însărcinați 
a continua negociările pentru tractată cu Austro-Ungaria. 
Așader este perspectivă formală, că se voră reîncepe 
trădările intre România și monarchia habsburgfcă, pe 
când în privința resultatului obiectivă ală acestoră trac- 
tărl nu ne putemă face adi o judecată clară. Atâta nu
mai se păte prevedă de pe acum, că rubrica „încălță
minte și articulî de confecțiune* va fi apărată din partea 
României pe câtă numai se va pute în sensă protecțio- 
nistă. Acâsta o dovedesce și rigorositatea cea mare cu 
care oficiile vamale din România supraveghiază ca să 
nu trecă în țâră ghete și cisme de proveniență austro- 
ungară viindă peste Anglia și Germania, pilele aceste 
s’au făcută chiar din causa . acesta mai multe perchisi- 
țiuni domiciliare. Ce privesce hainele bărbătescl con
fecționate, impoitulă loră din Austro-Ungaria a încetată 
cu desăvârșire, fără însă să fi fostă în stare producțiunea 
din țeră a acoperi golulă causată prin acesta.“

Mișcarea electorală.
In Pesta, cerculă IV, ministrulă Trefort în discur

sulă său de candidare <JiSe că țăra nu e la marginea 
prăpastiei cum dice oposiția (Der n’a dis’o chiar Trefort 
in Pojună? — Red.), dăr e adevărată că nivelulă cul
turală ală Unguriloru nu stă la înălțimea celui ală ță- 
riloră occidentale. Ună banchetă dreptă arvună urmă, 
toaste se ținură destule, înfr’unulă Kol. Thaly 4'se că 
ministrulă de honve4I e destulă de Curuță în privința 
• patriotismului", înfr’altulă Dr. Ludovig Takacs se de
clară de ună vorbitoră de mesă sălbatică, și așa mai 
departe s’a chefuită. Chefuri electorale s’au mai ținută 
In cercurile VI unde e candidată Bobula, VII unde e 
candidată Mallekovici, VIII unde e candidată Visi; s’a 
mâncată și s’a băută bine, musica, cântecile, toastele 
n’au lipsită pe nicăen.

Pentru acjl mai comunicămă importanta scire, că 
partida națională slovacă declară din nou în „Narodni 
Novine,a că toți Slovacii ajtarținitort acestei partide se 
abținu de a participa la alegerile dietale.

In cerculă VII din Pesta candidatulă Dr. Karl Mor- 
zsanyi vorbi parte în unguresce parte în nemțesee, do
vadă nouă că Pesta e „ungurescă". Luâ în apărare pe 
jidovi, lăudă pe Trefort si pe guvernă peste totă. Ună 
banchetă arvuni pe alegători. — Partida lui Busbach 
cerculă VI, ține pănă la alegeri în fiecare Joi câte ună 
tămbălău cu mâncare și beutură.

In Teresiopolă candidatulă Emer. Ivanka 4lse In 
discursulă său programă, că — vorba lui Kossuth — în
tre raporturile actuale interesele dinastiei ar fi identice 
cu acelea ale națiunei ungurescl. Gestiunile naționalită- 
țiloră s’au redusă la minimum. Vorbindă despre 184-8, 
4ise că dăcă politica ară fi ascultată de sfaturile lui Ra- 
detzky, nu s’ar fi escală nici o răscâlă valahă și sâr- 
bâscă, nici lupta Unguriloră pentru libertate, nici n’ar fi 
fostă nevoiă de ajutoră rusescă. A mai vorbită multe 
și mărunte.

In Nyirbator, candidatulă Paul Mendl cjise în dis- 
cursulă său, că Tisza — țineți-vă rîsulă — e ună bărbată 
de stată atâtă de mare — păte că a vrută să 4ică lungă 
— încâtă potă invidia pe Unguri I6te statele Europei. 
Ună banchetă de 400 tacâmuri a arvunită pe alegătorii 
lăudătorului tiszaistă.

In BeclcJiereculu-mare e candidată direetorulă socie
tății de regulare a Tisei, Michael Molnar. Vreți să scițl 
ce merite are? A regulată așa de bine Tisa, încâtă a- 
pele ei an inundată la vr’o 35,000 jugăre.

Mișcarea Cretenilorfl.
De câtva timpă domnesce mare nelinisce în insula 

Creta. Creștinii nu mai voră să suporte dominațiunea 
turcescă, dâcă nu se voră face reformele necesare, ce 
le-au cerută de nenumărate ori. Urma de turburărl și 
de vărsare de sânge a făcută pe guvernulă turcescă să 
trimătă întăriri de trupe.

Deocamdată deputății creștini din Creta au adresată 
guvernatorului insulei și consuliloră străini o resoluțiune, 
în care arată că guvernulă turcescă n’a ținută sămă pănă
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acum de cererile, petițiunile și memorandele representan- 
țiloră creștini, d’a se îndeplini reformele trebuinciâse, ci 
a călcalâ pe față drepturile lorii; de aceea Cretenii în 
întrunirea lord generală au holărîtă ca: dela publicarea 
resoluțiunei de față poporulă creștină să nu mai plătescă 
dări, pănă ce i se voră împlini cererile; e trădătorii ală 
patriei sale orl-ce creștinii judecătorii, eretică său nu, 
orl-ce funcționară creștină de orl-ce gradă și clasă, ori 
ce creștină ofițeră seu soldată ală gendarmeriei, care ar 
ordona unui creștină să-și plătescă impozitele, său va 
contribui ori ajuta pentru esecutarea unui astfelă de or
dină său hotărîre.

Resoluțiunea e iscălită de toți representanții creștini 
ai insulei Creta.

Sciri militare.
Ungaria. De câteva dile se facă lângă Viena 

încercări cu turnuri cuirasate, împușc ându se in ele. 
Unulă din aceste turnuri e turnată din oțelă la fabrica 
Krupp din Essen; ală doilea e o cuirasă tare nou inven
tată, presentată de o fabrică indigenă. Asupra acestui 
obiectă se impușeă dela o depărtare de 3000 metri din 
mortace de bronză-oțelă de 21 centimetri. Resultatulă 
e surprimjătoră de favorabilă nouei cuirase inventate; pe 
când turnulă Krupp după prima lovitură s’a țăndărită, 
ceia de ală doilea a rămasă după mai multe lovituri de
plină intactă. Pănă acum s’au dată asupra obiectului 140 
împușcături și încercările se continuă. — Echiparea glo 
teloră e in curgere în totă țera. Concurența eserisă pen
tru acoperirea lucruriloră trebuinciose primei classe de 
etate a espirată în Maiu și articolele gata se predau acum 
de cătră întreprinzători comandeloră districtuale hon- 
vecjescl.

Belgia. Minislerulă de răsboiu belgiană a adop
tată pentru armata belgiană pușca cu repetițiă Mannlicher, 
der cu modificarea, că țeva nu are 11 milimetri ca la 
pușca austro-ungară, ci numai 8 milimetri. Fabrica de 
arme din Luttich a și începută deja a fabrica aceste pușcl 
de 8 milimetri.

Francia. Minisfrulă de răsboiu, generalulu Ferron, 
mănține proiectuiă unei încercări de mobilisare ală lui 
Boulanger; dănsulă ilă va presenta camerii în dilele a- 
cestea și va vorbi în favorea lui.

SOIRILE DILEi.
Ministerulil de esterne din Viena a primită dela 

cabinetulii românii comunicarea, că comisiunea specială 
pentru reinoirea tarifeloră comerciale șl-a începută eră.șl 
lucrările. S’a mai declarată, că în curendă voră sosi la 
Viena în scrisă propunerile relative la încheierea unei 
convențiunl tarifate ausfro-române.

—x—
După cum comunică „Kolozsvar“, decanatulă cer- 

cuală ev. maghiară ală Brașovului conf. augsb. ar ave 
să-și alăgă inspectorul1'! său mirenă. Singurulă candidată 
pentru acestă postă e generalulă de cavaleria pensionată 
și fostulă comandantă ală Budapestei br. Leopold Edels- 
heim-Ggulai. Baronulfi a promisă, că după (intrarea sa 
în oficiu va face o călătoria dc visitare prin comunele 
bisericesc! ale cercului său. — Etă ună gradă la care 
mai pâte înainta ună generală de cavaleria l

Ni se scrie din Gleichenberg cu data 1 Iunie n., că 
s’a descoperită acolo o fântână romană, în fundulă că
reia s’au găsită 100 bucăți monede romane de pe tim- 
pulă a diferiți 25 domnitori romani, ală căroră nume

amă fi dorită să ni se comunice De asemenea ni 'se 
scrie, că de vr’o patru săptămâni plouă în continuu și e 
așa de frigă, îneâlă omenii facă focă prin case.

—x—
După cum comunică „Kolozsvar”, in Alba Iiilia a 

dispărută la poște o serisore cu 780 fl.

D lă căpitanii în pensiune lonă Chiticeanu a pri
mită dela Maiestatea Sa rangulă de maioră fără taxă.

D-hl Eugeniu Jovianii, fostă subjude la judecătoria 
din Aiudă, este numită jude la tribunalulă din Sibiiu.

După terminarea esercițieloră de arme din acesta 
ană, regimentulă 50 de infanteria românescă din Alba- 
Iulia va fi transferată la Viena și înlocuită prin regim. 
62 de inf. ungurescă staționată acum in Gorz.

—x—
Pe când în altă părți e frigă, plouă, suntă inun

dări, separe că inClușiu dotnnesctl călduri caniculare; 
eelnuțină așa ne dă a înțelege „Ellenzek’; judecândă 
după năzdrăvăniile ce le scrie: La seola poporală gr. 
cat. din Beteagă, scrie înferbenlata fâiă s’a ținută dilele 
acestea esamenulă cu copiii în presența d-lui protopopii 
gr. cat. din Clușiu. Scola, dice fâia, „patriotică”, este 
rea, nevăruită și pe alocurea chiar spartă. Copii obli
gați la scolă suntă 82, der numai 20 ierceieză scoia. 
Numai trei obiecte s’au propusă: religia, cetitulă și geo
grafia. La esamenă, spune >Ellenzek”, d lă protopopft 
a pusă copiiloră întrebări de acestea: „In timpulă câtă 
Dumnecjeu a făcută lumea, Fiiulă său ce a făcută: că- 
rat’a elă apă, ori ce a lucrată ?“ Ca premii s’au împăr
țită copiiloră cuțitașe de busunară (bricege). Când „un 
bărbată de scolă” a întrebată, că pentru ce se premiăză 
copiii tocmai cu cuțitașe, preotulă să fi răspunsă' „Va
lahului, decă vre să se sinucidă, trebue să-i dai cuțită, 
Maghiarului însă ștrengă”. — Mai trebue comentară?

—x—
„Bomânia Liberă» scrie: Simpaliculă baritonistă Ni- 

colae Popovici a fostă invitată de M S. Regina la Paiață, 
unde Augusta Suverană întrunise mai multe dame dm 
societate, ca să asculte pe tănărulă artistă. După ce l’a 
ascultată ună ceasă și jumătate, M. S., încântată, se a 
șeză la clavir și acompaniază pe cântăreță aprope neîn
treruptă, și cu o vădită și spusă satisfaețiă, vre o trei 
ore. S’au executată ast-fehl vre-o treizeci de piese din 
diferiți compozitori, cu deosebire din Schuinann și Sehu- 
bert. D. Popovici a cântată și câte ceva din compozi
țiile d-.ui George Dima, printre cari și „Mein HimmeF 
de Carmen Sylva. M. S. a exprimată cuvinte de iaudă 
pentru compositorulă română, și i-a spusă d-lui Popo
vici, că doreșce să-lă audă și la Sinaia, în residența de 
vară. Decă d. Popovici tir voi să intre în cariera di
dactică, talentulă d-sale ar li o bună achisițiă pentru 
școlele nosfre.”

La 26 seu 27 Augustă voră veni în Brașoviî ar 
ti.șll și scriitori unguri, cari voră lua parte la adunarea 
generală a filialei kulturt gylelului. — Parluriunt etc. I

SubinspeclorulO de dare din Oderheiulli secuescii 
Eugen Gorda, după o veselă chefuială {în noptea de 1 
spre 2 Iunie n. dete unei domnișore o serenadă. Pe 
când lăutarii cântau, Gorda îșl trimise ună glonță în re
giunea inimei. — Etă o sinucidere cu acompaniare de 
mu sică.

—x—

Contele Henricii Clum-Martinitz, vesfituhl oml de 
stată și conducătorii ală aristocrației boeme, a răposată 
în 5 lumii a. c. Foile cehice din Praga au apărută din 
acesfă incidență încadrate in negru. Dr. Rieger numește 
pe răposată apărătoru fidelă ală dreptnrilcră națiunei 
cehice. In 7 luniu s’a celebrată înmormântarea lui în 
Praga.

D-lă Aurelii Oprea din Ezerișă în comitatulă Ca- 
rașă-Severinil, candidată de advocată, a fostă promovată 
la 21 Maiu a. e. la universitatea din Pesta de doctoră 
în drepturi.

—x—
In timpă de 14 dile pănă la 2 Iunie n. s’au scosă 

din Someșă in Clușiu patru cadavre.—Centrulă kultur- 
egyteiului I

Suntenul rugați a publica următdrea scrisâre:
Stimate Domnule Redactorul

După ce frații mei dala Năsăudă și cu dânșii D lă 
Aristide, scriitoru’ă articlului »din Năsăudă» publicată in 
N-ru. 89—96 ală .Tribunei” se vede iă nu este in clară 
cine ar fi serietoriulă ciclului de articli publicați in Nrii 
81—85 ai „Gazetei Transilvaniei» din anulă 1886 și din 
causa acelei necunoșcințe mă socotescă și pe mine ca a- 
parținătoră clicuței Dlui Petri, declară că io sunt singură 
singureii!, care am aprețiată lucrurile și stările din pa
tria mea natală așa după cum se vădă acelea descrise, 
și că acea descriere corespundăndă întru tâte adevărului, 
nu numai că o susținu der mă mai aflu îndemnată încă 
odată a declara, că decă acea stare tristă pănă acuma 
nu s’a putută preface în mai spre bine, suntă aceia de 
vină, cari mână caii în fostulă districtă ală Năsăudului.

Câți ingineri, câți arehitecțl, câți speculanți, câți 
farmaciști, câți fabricanți și alți bărbați independenți și 
nevenători după grația lui Ludri Bașa ați crescută pănă 
acuma? Nici unulă! apoi cu omeni, cari vânează du. ă 
câte unii osă de roșă vă rogă să nu faceți păradă, căci 
aceia frăescă din mână în gură, âr jidovimea vă isgo- 
neșce pe fote terenele.

Că vreo câțiva Domni profesori seu, după cum vă 
place D-vosră a-i numi, „dascăli» se bucură de âre care 
avere, cu aceea suinannlă și opinca descendențiloră ve- 
chiloră și braviloră grănițerî nu se va cârpi niciodată.

Clicuța vi-o lasă D-vostră er io retnână singură ca 
și pănă aci.

Preotulii emeritatu din Burbuleni Cibleșului.

I)ela Gange la Danubiu.
D. Cobol, eăpilanulă vaporului „Argou, cu care d-nii 

Moceanu și Veleseu au călătorită anulă trecută dela 
Colombo (Ceylon) la Calcula, sosindă dilele trecute la 
Galați, a adresată numițiloră d-nl o serisore poetică, în 
care își esprimă impresiunile ce a simțită călcândă pe 
pămintu’ă românescă. „Răsboiulă’ extrage din acâ»tă 
scrisâre uimătorele frumâse pasage :

„Iată-mă pentru prima Ară sub frumosulă ceră ală 
României, iată-mă pe pământuhl eroiloră, entnsiasmiiluj 
și emoțiuniloră continue. Progresulă, libertatea și glo
ria stringă acesfă poporă simpatică pentru fraternitate, 
și ’lă îndâmnă a combate pentru principiulă sfântă ală 
naționalității.

„Vorbescă după impresiunea unei inimi calde încă, 
unei inimi, care a trăită in locuri sălbatice tropice și 
care are trebuință de expansiune.

„Stimați și simpatici amici, astăZl mi se dă oca-

FOI LETON U.

Poesii poporale
de pe Visa, culese de D. D.

Fâiă verde licionă
E betâgă badiu lonă
Și eu nu sciu cum așă face 
Să mă ducă să-lă vădă cum zace, 
D’am făcută cum am putută 
Și m’am dusă și l’am vădută

Și din graiu așa grăiamă : 
„Mori bădiță ori te scolă, 
Ori mai dă-ml și mie bâlă, 
Să nu dicl mâne poimâne 
C’ai bolită și pentru mine’

>Io atuncia m’oiu scula,
Când tu mie mi-i aduce:

Apă rece din Dunăre
Sloi de ghiață din țărmure
Două mure
Din pădure’

Io din graiu că i-am grăită : 
Apa rece s’a ’ncăldită 
Sloi de ghiață s’a topită, 
Două mure nu mai suntă." 
— Vai mândra mea mare ești 
Și câtă de puțini pricepi: 
>Apă rece-i gura ta 
Să-mi mai stâmpără inima,

Sloi de ghâță ’să buzele 
Să-mi stâmpără junghiurile, 
Două mure-’să ochii tăi, 
Să mă mai iubescă eu ei*

** *
Câte păsărele ’n lume 
Tâte cină și se alină 
Numa una n’are somnă 
Și sbâră din pomă în pomă 
Și strigă: bade fonă, 
Și sboră dm crângă ’n crengă 
Si strigă : lone dragă.

* *
Pentru tine, bade dragă, 
Multe rabdă și multe tragă, 
Dâr in semă nu le bagă, 
Că de le-așil băga în sâmă 
Le-așă slrînge și-așă face zâmă, 
Gătită eu bună groscioră 
De care âmenii moră.

** *
Fă mă Dâmne, ce mi-i face, 
Fă-mă pasăre domnescă 
Să sboră la badiu ’n terestră; 
Să bată cu aripile
Să-i deschidă ferestrile 
Să-i povestescă jalbele. 
Cum îmi petrecă dilele 
Două bune, Zece rele, 
Așa trecă Z''e'e mele.

Fâiă verde șl-o stufâsă 
A plecată badea la câsă 
Să cosescă fână și rouă, 
Rupăi s’ar cosa ’n două 
Să-și cumpere aha nouă, 
La țigani s’o oțelescâ, 
Și țigani să nu găsescă.

♦* •
Ajungă-te, badio, ajungă 
Dorulă ce pe min’ m’alungă, 
Ajungă-te dorulă meu 
Călare pe murguhl tău, 
Murguhl să se opintescă 
Și pe fin’ să te trântâscă, 
Mâna stângă
Să ți-o frângă,
Cea drâptă
Să ți-o scrintescă,
Să-ți rămână badio sâcă. 
Și-ți dorescă o boeriă, 
Ca a fa să nu mai fiă : 
Patru boi ca peunii 
Să ți i mânci cu doftorii, 
Șâse sute bani în pungă 
La doftori să nu-tl ajungă, 
Când țl-o fi badio mai bine 
Șâpfe doftori lângă tine, 
Patru să te doftorescă 
Și trei să te lecuiască, 
Când ți-o fi badio mai jele 
Să umbli prin uși a cere,

Să vii și la ușa mea
Că bucurosă te-oiu vedea 
C’o mânuță de grăunțe 
Să șeii că țl-am fostă drăguță, 
Grăunțe eu cărbunașl 
Să scii că ne-amă avută dragi.

•* ♦
N’așă da-ună omă care mi-i dragă 
Pe cela hîdă cu multă iosagă ;
N’așă da-ună omă pe-a mea plăcere 
Pe celă hîdă cu mult’avere
Că iosagulă iute trece.
Cu frumosulă ml-oiă petrece;
Și iosagu-i trecătoră, 
Der Irumosu’i stătătoră

* *
Bădișoră depărtișoră, 
Nu-mî trămite-atâta doră
Și pe lună și pe noră,
Si pe gura tuturoră;
Ci-mi trimite pe una, 
Pe una, bade, pe-a ta
Dâră m’oiu mai stempăra.

** *
Binele meu din felie 
Nu-i popă să-lă pâtă scrie,
Binele din nevestie
Și-ună porcară mi lă pâte scrie,
Cu muchea toporului 
Pe vîrfulă cuptorului,
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siunea, găsindu-mâ la mică distanță de d-v., ca sfi-ml 
deschidă inima scriindu-vâ.

,ImI voiu aduce aminte pururea de frumosele 4‘le 
ce ain petrecută in societatea d-v. (Iulie 21, Augustă 
7, 1886) ca și cum ar ti astădi, găndindu-mâ la iubirea 
cu care am petrecută cu doi gentlemanl români.

„Iată-mâ dâr pentru prima oră la Gangele Danu
biană. Ce diferență intre elă și Gangele propriu ZisQ ■ 
Aci lotulă suride, vi6ța e veselă, suiirjătdre, în contra
zicere cu acele locuri sălbatice.

,Aci se deschide ochiului o altă priveliște, o altă 
privire poetică. Cânteculă armoniosă ală păsâriloră des 
fată inima. Aci verdeța arboriloră fructiferi; acolo ve- 
getațiunea monotonă a bumbacului, orezului, Banana și 
celorlalte fructe lâră odâre, fără gustă,

„Vivat der Gangele Danubian! gloriă și pace fra- 
țiloră Români! âtă strigătulă meu,.

Unu cu ventil*)
cătril următorii foștiloru grănițeri din regimentul" I și 

ală ÎL leu romunescă dela Năseudă și Odată.
Nosce te ipsum!!!

„Cunosce-te pe tine însuți!" Suntă acum doi ani 
de când eu lă<ându-rnl de cinosură acestă maximă filo 
sotică, ca ună fiu din fosta graniță militară, am cercetată 
Ziua noptea, că cine au fostă grănițerii. Mai ănlâiu am 
aflată puțina istoria latinescâ scrisă atunci când despre 
Români numai cu mare greutate să pute serie șt ceva 
bună. Pe lângă acesta mai scrise cu unele adause d-lă 
G. Bariță, der .și acestei istorii ii lipsescă încă multe, er 
prin 1882 eși la lumină o istoria in limba germană de 
Freuenlest. De una insă nu tnă miră că pănă acuma 
_  după câtă sciu eu — nu a apucată încă nimeni pena 
ca să mai noteze ceva afară de unele publicațiuni fă
cute in .Transilvania.*

Nu vreu să mă estindă prea largă arătândă ce ne 
mai lipsesce. căci sunt convinsă cutncă fiec re pote cu
prinde eu mintea ce va să Zll;ă a cunosce istoria patriei 
sale. De ciot ani adună in continuu date și documente 
istorice pentru istoria regimentalui ală doilea de graniță 
dela Năsăudă. In aceste cercetări adeseori am aliată și 
alte date și documente referitore la ținutulă și regimen- 
tulă I grănițăres'-ă Ne fii.idu-mi scopuhl de a descrie 
istoria regimentulă I am trecută peste densele mai de
parte

Vină acum pe acăsta cale și întrebă, că aflase va 
vr’uuă următorii din acelă regirnentă, căruia să i inspire 
tăria faptele străbuniloră, să apuce pena și când ii con- 
cedă împrejurările să cerceteze la olaltă cu mine istoria 
tteculului nostru, ea așa împrumutată să ne impărtășimă 
unulă altuia și de aici înainte să sciu ca se noteză șt 
dalele referitore la regimentulă I. să i-le impârlășeseu și 
viceversa. Asemenea rugă pe cei din fostulă regim. II- 
lea a cerceta încâtă se pote prin comunele loră și ami 
împărtăși date autentice. Nu stă istoria numai în ena- 
rarea lupteloră sângerose și enumerarea jerlfeloră căZute 
pe câmpulă gloriei, ci și în cercetarea acelui drepte, ce 
ii compete cuiva pentru jertfele aduse. Atâta sânge văr
sată, atâ'ea Zecl de ln‘* de victime sacrificate pe alta- 
riulă stalului, er alăturea miile de văduve rămase < u or
fanii loră la mila trecătoriloră — mai adauge apoi, aceea 
ce istoria pănă acuma retace der vorbescă unele cro 
Diee contimporane '1762—18 10) cumcă numai regimen
tele românesc! au scăpată țâra de invasiunea Turcilor» 
iiilrunlândă inimieulă eu brafele sale pe când celelalte 
clase vădend sirimtorea in <aie se allă (era relusaiă a 
apuca arma până când nu voră câștiga drepturi și pri- 
vilegmrl peste privilegieri — chiar și numai acestea potă 
forma iotă atâtea titluri de dreptă la acestă pămentă, 
ca să trăimă pe elă liberi ca națiune egală indreplățită 
și dăcă am fi descălecată aici nimai in anulă 1700.

Să cercetătnă deci faptele străbuniloră noștri in ge
nere precumă și in specie biografiile bărbațiloră meritați 
și portretele loră să le compunemă într’o cunună și să 
le lăsămă urmașiloră noștri.

In anulă 1832 ună consiliară Z'*ese în ședința gu
vernului din Clușă: .Valachis ne liceat discere historiam, 
quomam ea este oculus mundi* (Valachiloră să nu le fiă 
erlată a învăța istoria, deorece istoria e ochiulă lumei), 
der noi cu atâtă mai verlosă să o invățămă, pentru că 
după cum Zice A. Papiu llartană (in prefața la Tesaură 
de monuminte istorice): >0 națiune, care nu-șl cunosce 
istoria, se asămănă fnnțeloră lipsite de memoria celoră 
trecute; ea nu cunosce legătura logică și necesară intre 
trecutulă, presintele și viitoriulă său; ea nu se cunosce 
pe sine însăși, nu scie de unde și cum resultă starea 
de față in care se află nici șl o pote îndrepta; nu-șl pote 
îndivina cea viitorie, nici a o prepara; ci Orbecă fără 
îndreptar! și rătăcesce in tote părțile, pănă ce în urmă 
cade în cursa inimicului.»

Deci cine vrea să mă ajute, ori din cei dela fostulu 
regirnentă I. de graniță, să conlucre dimpreună cu mine 
fiă așa de bună a se adresa ia I. Popii Reteganulu în- 
vățăloră in O-Rodna, Transilvania (Besztercze Naszod 
megye), carele mi le va împărtăși.

Ună fiu din fostulă ală II-lea regirnentă de granifă.

Convocare.
Fiecare alegătorii de deputată dietală aparținătorii 

partidei naționale române este invitată a lua parte la 
conferința generală electorală, care se va țină in Orăștiă 
la 11 Iunie a. c. la 3 6re după amăZl în localitatea 
scolei gr. or. din Orăștiă.

♦) Celelalte foi incă suntă rugate ca baremi în es- 
trasă să publice acestă cuvântă.

Obiecte:
Raportulă delegatului Dr. Ioană Mihu, despre con

clusele conferinței tuturoră Româniloră și deliberarea a- 
supra evenfualeloră propuneri referităre la actulă de 
alegere. Clubulă electorală.

Lista de subscripția) ie,
deschisă de „Gazeta, 'IransilvanieP penti C )mimele ro-
mane din Ardelu nenorocite prin incena iu jî i n undare.

Au mai incursti :
Prin părintele B. Baiulescu, colectă

făcută în biserică.................................... 13 fi.
Prin d. protop. Vasiliu Hossu din

Târgulfi-Murășului, colectă făcută în bise-
rieă în Z*ua de Rosalii.......................... 6 fi.

Dela d-lă Davidă Alinășană. . 1 fi.
,, ,, Ludovică Romană . . 1 fi.
,, ,, Andreiu Lupană . . . 1 fi.
„ ,, Sterie Stinghe .... 1 fi.
„ ,, G. Navrea jun. . . . 1 fi.
„ ,, V. Domșa, Săcele . . 1 11.
,, ,, N. Flușturană ... 1 fi.

Suma 26 (1.
Adăugândă la acesta suma din nr.

114 ală „Gaz. Trans.* . 900 franci și 201 fl. 43 cr.
(Va urma). Totală 900 franci, 227 fi. 43 cr.

Le mulțumiiuu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, donndft ca nobilulu loru 
esemplu să ahe imitatori pretutindenea.

MulțămitA publică.
Poporulă din Nușfalău — comitatulă S.-Dobeca 

— e sărmană, biserica iui e sărmană. Pe seina a- 
cestei biserici sărmane a donată badea Simionă Circa, 
două icăne in oleu pe pânză, procurate din Pesta cu 
prețulă de doispreZece fl. v. a. Una din aceste frumose 
icone represintă pe prea curata Vergură Maria țmendă 
pe Mănluitorulă ca copilă in brațe, cealaltă pe Isusă 
Christosă resticnită.

Muliu păte face o inimă piă! DumneZeu să-i răs- 
plătescă binefăcătorului fapta lui cea creștinescă. Cura- 
lorimea și credincioșii acestei biserici i aducă mulțămi- 
rile loră cele mai fierbinți pe acestă cale.

Nușfaleu, 26 Mani 1887.
Curatori mea bisericesc/!.

Soiri ultime.
Londra, 6 Iunie. — țliarulu „Freemans" 

pretinde că guvernulfi, ne mai avendtl încredere 
în legea ce a propusă pentru Irlanda, caută se 
negoțieze cu partidulu irlandeză.

Dublină, 7 Iunie. — Nonă isgoniri de aren
dași voru avea locfl astăzi. Se crede că aren
dașii isgonițt vorft opune o resistență desperată.

Viena, 7 Iuniu. — In cercurile diplomatice 
se vorbesce de o învoire, care ar fi în ajunulu 
de a se încheia între Rusia, Germania și Austria 
cu privire la Bulgaria, .și la care Anglia ar con
simți. l’ănă acum însă nimicii nu s’a terminații, 
d6r se asigură că mari concesiuni au foștii făcute 
Rusiei.

DIVERSE.
Rosmarinulă, ca fenomenu vegetalu. — D-lă Ful- 

berl Dumonteil publică in »La France" o curiosă obser
vația, la care rosmarinulâ a dată nașcere în nisce împre- 
giurărl fOrte mișeătore: „Cu privire ia comilesa Lowinka 
din Mirocz, ne reamintimă o istorie ciudată, constatată 
de mai multe societăți savante și atestată în acelașă timpă 
de autoritățile respective*. Este vorba de ună fenomenă 
vegetală din cefe mai estraordinare. Contesa Lowinka 
avea o fată frumdsă pe care o adora și care muri la 
vârsta de eincispreZece ani. Acestă mumă desolată nu 
voi să încredințeze nimănui grija de a îndeplini față cu 
copila ei ultimele datorii; după ce închise ochii mdrtei 
și ’i peptenă frumosu-i pâră blondă, o îmbrăcă cu o ro
chie albă; apoi încunună capulă copilei ei cu o corănă 
de rosmarină, acestă plantă a morminleloră. Tânăra de
functă Iu apoi transportată in cripta familiei. Puțină 
după aceea, con'esa Lowinka fu silită să facă o lungă 
călătoria și lipsi trei ani, gândindu se mereu la iubita ei 
copilă și nevoindă să fie consolată. Abia se reînfdrse la 
Mirocz și ea voi să vâdă resturile copilei ei și ordonă să 
i se deschidă mormântulă. Nu se găsiră decâtă oseminte. 
Remășițele mortuare fură absorbite de ună mare trunchiu 
de rosmarină, care umplea cosciugulă. Crăcile, cari for
maseră cordna tinerei defuncte, se întinseseră, împrășciând 
rădăcini pline de vigdre, vegetăndă giură impregiură, a- 
similându-se cu cadavrulă, luându i carnea de pe densulă 
unulă între dânsele, inviândă așa Zteândă pe frumdsa 
copilă intr’ună mănunchiu de foi delicate și flori melan
colice. Omenii naivi creZ'iră într’o minune, dâr sciința 
constată ună lenomenă vegetală pe atâtă de curiosă pe 
câtă și de mișcâtoră, Jpe cari împreună cu multe alte fe
nomene le înregislrâză analele botanice. Transportată în 
partea cea mai singuratică a gradineloră contesei, acestă 
rosmarină din uaormântă deveni obiectulă unui adevă

rată cultă pentru muma care, lângă acestă arbustă iu
bită, plângea pe copila ei cu mai puțină amărăciune.

Acedă plantă, în adevără, nutrită de lacrâmile și 
iubirea ei, i represintă pe tânăra mdrtă în turburătârea 
și mișcătorea-i metempsychosă, și în florile albastre ale 
rosmarinului ea credea că vede dulcii ochi ai fiicei sale. 
In momentulă din urmă ală contesei, ea esprimâ dorința 
de a i-se pune în cosciugă o ramură din acâstă plantă, 
ca și cum ar fi voită să ducă în mormântă o parte chiar 
din copila pe care o perduse. In sudulă ca și în nor- 
dulă Italiei, flOrea mirosităre și melancolică a rosmari
nului este o adevărată fibre funerariă. In Corsica și 
Sardinia capetele morțiloră, espușl la vederea rudeloră 
și a amiciloră, erau așeZate pe rosmarină. In unele 
părți din Ispania și Italia, aceia cari urmau ună cortegiu 
funebru, țineau in mână ramuri de rosmarină cu cari a- 
coperiau pe morțî și cosciuguriie. Acestă frumosă plantă 
cu ună parfumă dulce nu este ună monopolă esclusivă 
ală morțiloră. Din ea se estrage mierea gustăsă de Nar- 
bone și de Mahon. Albineloră le place forte multă acâstă 
plantă, care este multă apreliată in medicină, in parfu- 
meriă și în bucătării. Din acâstă plantă se scdte o li
căre forte cunoscută sub numele de „Apa reginei Un
gariei" și din florile ei se estrage ună oleu esențială, 
fdrte apreciată de farmaciști și parfumori. In fine ros- 
marinulă se întrebuințeză și pentru a te da gustă unoră 
bucate și sosuri. „F-a."

Celu mai mare stătu. — Se scie, că regina Angli
ei ișl serbeză în dilele acestea jubileulă domniei sale 
de 50 de ani. De aceea nu e fără interesă sâ vedemă 
câți locuitori a avută și are astăZI Marea Britaniă cu 
tote coloniile sale. La începutulă Domnirei reginei Vic
toria poporațiunea tuturoră coloniiloră englese era de 
4 miiidne suflete ; astădi ea este de peste 15 miliăne. 
Afară d’asta imperiulă indiană împreună cu Birmania, 
are o intindere de 1 660,000 mile pătrate englese cu 
259 milione locuitori între cari numai 200,000 Euro
peni. Adâogendă și țaia mumă, Stalulă britanică are 
o intindere de 9,290,000 mile pătrate cu 414 miliăne 
locuitori. Nici ună altă Stat din istoria lumii n’a avută 
acesta întindere și acestă numără de locuitori, nici China, 
nici Rusia.

Baletulu în Japonia. — Corespondentulă Ziarului 
„Times« scrie următorele: Danțulă este gravă și nobilă; 
elă este mai mulfă o urmare de mișcări grațiăse și de 
evoluțiuni plăcute și cu totulâ dibace decâtă o panto
mimi, ca baletele ndstre. In tolă casulă baletulă în Ja
ponia presintă ochiloră cea mai frumosă privelisee. Dăn- 
țuitdrele, tote tinere, frumose și nu desbrăcate ca la noi, 
ci îmbrăcate cu nisce costume incântătore, întră in douâ 
rânduri pe doue uși, cari se află de amândouă părțile 
lojei imperiale, pentru a se duce în fundulă scenei. In 
mersulă loră facă nisce mișcări aprope insensibile, și 
combinate astfelă ca sâ arete iotă eleganța atitudineloră 
loră. Nu este vorba de a juca o piesă fără vorbe sâu 
d’a esprima cutare seu cutare sentimentă generală ală 
omenirei, ci d’a satisface privirea printr’ună felă de 
poemă a grației și a mlădirei femeesci. Aceste dănțui- 
tore seu maiko, n’au nici odată mai multă de 16 sâu 
18 ani și suntă in specială cele mai frumose și formele 
cele mai perfecte. Nu este una care în care sâ nu se 
incarneze tipulă japoneză cela mai dulce și mai sedu- 
cătoră ; lă feteloru la acestă virstă. Ele suntă îmbră
cate in rochii de crepă de colorile cele mai variate, cu 
Idmono, seu o carigătore lată de mătase, printre pârulă 
lord cela negau suntă sâmânate flori naturale; în mânile 
loiă cele mici țină câte ună evantaliu, care jocă rolulă 
de căpetenia în evoluțiunile loră; abia li se vedă picid- 
rele loră cele mici ca de păpușă sub vestmintele loră 
cele frumdse cari formâză pe corpă nisce plaiuri sculp
turale. Ele înainteză din amândouă părțile pentru a se 
intâlni’pe scenă, a se amesteca, a se separa și a face 
sute de evoluțiuni pe ună ritmă încetă și dulce. Dan- 
țulă loră, în toldeuna decentă, presintă priveliscea cea 
mai frumosă a unoră unde intr’ună in mișcare âră nu 
nisce sforțări individuale și penibile. Elă are de obiectă 
d’a pune în evidență grația, eleganța, armonia liniiloră 
ș’a coloriloră, frumsețea slofeloră, precisiunaa mișcăriloră, 
precum asemenea și cele mai nobile traZițiunl ale eti
chetei femeesci.

Necrologu. — D. Alesandru Serafină, senatoră ma- 
gistratuală în Hațegă, împreună cu soția sa Fira în 26 
Maiu a. c. au avută a indura o grea lovitură prin per- 
derea drăgălașului loră fiu Pompeiu Carolil, în etate de 
7 ani. înmormântarea s’a săvârșită în 28 n. 1. t. fiindă 
presentă ună publică numerosă fără deosebire de națio
nalitate. Serviciulă divină l’a îndeplinită d. Protopres- 
biteră Ionă Rață și parochulă d. George Ciueiu. Ilă 
plângă, pre lângă mamă, tată, unchi, mătușe, învățătoră, 
conscolarl și fratele cu surorile : Dominică, Aurora, Hor
tensia și Amelia.

W*- Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
nieP‘ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Giurcu,.

Editoră: lacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Murețiauu.
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Ouraulii U bursa de Vl»n&
din 6 Iuniu st. n. 1887.

Bursa de Bucurescl
Cota oficială dela 22 Maiu st. v. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 103 10 Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Rentă de hărtiă 5°/0 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................151 20
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 98 26

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 60

Cursutu pieței Brașovu

din 7 Iuniu st. n. 18b7.

Bancnote roinânesel . . . . Cump. 8.69 Vâr.d. 8.72

Argint românesc................. . » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orI...................... . . 10 00 . 10 06

Lire turcescl.......................... . • 11.35 . 11.40

Imperiali.............................. . . 10.35 • 10.40

Galbeni.................................. . . 5 93 . 5.95

Scrisurile fonc. »Albina > 6% . > 101.— » 102.- -

» ’ » 5°/0 . » 98.- > 99.—

Ruble Rusescl...................... . » 113.— » 114.

Discontulă ... » 7—10% pe ană.

. . 88.40 Despăgubire p. dijma de 
vină ung............................ 99.40

Imprumutulă cu premiu 
ung.................................. 122 25

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 50

Renta de hărtiă austriacă 81 85
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aură austr. . . 112,95 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiuuile băncel austro- 

ungare........................886 —
Act. băncel de credită ung. 291.—
Act. băncel de credita austr.288.20 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei ................5 98
Napoleon-d’ort .... 10.07
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62,35
Londra 10 Livres sterlinge 128 02

I

. 116 25 
rurale ungare . . 104.70 
cu cl. de sortare 1C4.50 
rurale Banat-Ti-
............................  104 50 

cu cl. de [sortare 104 50

vend.Cump.

Renta română (5%). 91% 92—
Renta rom. amort. (5%) 94— 95—

> convert. (6°/0) 87— 87%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) • 106— 106%

> „ >> (5°/0) . 90% 91—
> » urban (7°/0) . 103’/a 104—
» , (6’/o) ■ 96— 97—
> ’ (5%) . 87— 87%

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

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.25 14.75
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Hr-,971'1887- PUBLICATIUETE
referitorc la darea de piișctl și de venatu.

De vreme ce conformă §-lui 11 ală art. de lege XXIII din 1883 
referitorii la dajdia de pușcă și aceea de venalii, anulă de dare se începe 
cu 1 Auguscă alu fiă-cărui ană și se finesce cu 31 Iulie ală proximului 
ană, se provdcă fiă-care posesorii de pușcă de venatu de a-și procura 
dela oficiolatulu orășenescii de dare o c61ă pentru fasionarea dârei, aș- 
ternendu o totu la acelașu oficiolată celui inuitu pană în 30 Iunie 
n. a. c.

Acela, care în decursulu anului de dare devine în posesiunea 
unei pusei de venatu, e obligații ca să arate aedsta oficiolatului orășe- 
nescii de dare în decursă de 8 <)ile așternendu-și totdeodată referitdrea 
c61ă de fasionare; totu asemenea simtă obligați aceia, cari sub titlulu 
unei aduceri aminte seu sub titlulă unui obiecții ereditarii familiară etc. 
pretindă eliberarta pusciloru de dare, ca să-și procure amintitele bl?n- 
eliete dela oficiolatulu orășenescă de dare și să le aștărnă totă aceluiași! 
oficiolată celă multă până în 30 Iunie a. c. Acei posesori de pusei de 
vânată, cari suntu obligați numai la solvirea dărei de pușcă, au să plă- 
tescă acâstă dare subscrisului oficiolată, pe când din contră, acei pose
sori de puscri, cari își procură și cliarte de vânată, suntu datori să sol- 
veze atâtă darea de pușcă câtă și aceea de vânată la oficiolatulă regescă 
de dare.

Brașovă, în 24 Maiu 1887.
Oficiolatulu orășenescu de dare.

TARIFAanunturiloru si insertiuniloru.
•) •) •)

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • . • io°|.
H H V 5— 8 1» • . in
n 15 11 9—11 H ■ . • 20"jo

H H 12—15 n • . • 30”|o

V h n 16—20 • • 40°|o
Dela 20 de repețiri în susu • • 50°|o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

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

pe linia Pre<lenlii-Buda]»e»ta și pe linia Tehișîi-Araalii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

9.12
9.35

10.12

Tron Trend 
accelerat omulbud

4.30

Predeal îi-Bu<lapesta Budapesta—IPredealfi Budapesta- Iradft-Teiușft

Bucurescl

Prodealu

rimișil

Brațovă

Feldiora 
Apatia 
Agoslonfalvt* 
Honiorodă
Hașfaleu

Trenă 
de 

peraone

Trend Tren 
de pers, accelerat

Trenfi Trenu Trenfi 
de pers. de

1 persane
omnlbua

(
(

l
t

Bighișur» 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciimelă 
Teiușf, 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Caeerdea 
Ghirisfi 
Apahida 

Cltujiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bncia 
Bratca 
Rdv 
Mezd-Telegd 
Fngyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susO

(

7 20
7.57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2 06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Oradia-mare
P. Ladăny 
ăiolnok
Buda-paat*

(
(

9.11
9.16

10.37
12.20

Nota:

4.47
5 28

5 59
6.49
8 3
9.02
9.12
9 56

10.37
10 59 
11.16

11.37
12.16
12.33

2.4«
2 56
3 64
451
5.28
5 56

T renii 
de 

per-onc 

lO.f.O
1.331
4.24|

Trenu 
do 

porsone

6 37
6.58
7.14
7.29
7 56
8 18
8 58i
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47|
10 57]
1107]
11.19

1.16
3.29

Viena

Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

— 2.15| lO.Of 6 33
( - — 2.15 —
( - 8.00| — —

Tipografia ALEXI Brașovă.

Viena
Budapesta
Szoluok
P. Ladănj' 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhel} 
Mezo-Telegd 
Rfcv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiediu
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

I llio'l
7.40

11 05
2 02
4. i2 '

2.-1
4.05;
5.47 '
7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

tilațiu

Apabida 
Ghiriș 
Caeerdea

Lliâra
Vințulă de 
Ai udă 
.«iuții 
urăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Cepșa mic 
Mediașă 
Elisabetopoie 
oigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timișă

I

i

SU2?C

i
/

Predeală

Bucurescl

10.31

5.37

(
(

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

201
2(8
2 19
2.41
3.24
3.47
4 07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6 38

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6 53
7.43
8 23
9 02
9.52

Teiușft- 1 ru<lă-Budap«sta

Trend 
omnlbua

Treift 
de pers.

Trenu de
pereone

Trenă de 
peradne

Trenfl 
dc per one

Trend 
omnlbn

Teiiișft 11.24 _ 1
3.00 Viena 11.10 12 10

Alba-lulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 _
Vințulă de josă 12.30 — 4.23

ț
11.20 12.41

Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45
Orăștia 1 32 — 5.18 Ai ailft 4.30 6.—
Simeria (Piski) 2 32 — 6 15 Glogovață 4 4 6.13 _
Deva 2 52 — i >.35 Gyorok 5 07 6.38 _
Braniclca 3 23 — 7.02 Pauli,ș • 5.19 6.51Ilia 3.55 — 7.5 8 Radna-! >pova 5 41 7.10Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 < 9 7.37 __
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7 55 _
Soborșin 53) 8.46 Soborșin 7 25 8.42
Bărzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12
Conopă 6.47 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41
Radna- Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8
Paulișă 7.43 — 1G.42 Braniclca 9 19 10.17Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07Arați ts 8 42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok ( — 2 32 419 Șibotă 11.43 12.— _

( __ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 ... _
Budapesta — — a 20 Alba-lulia 12 36 12.46
Viena — — 6.05 Teinșft . 1 29 1.41 —

Aradâ-TIiKiș^ra Simeria (Piski) Pelroțenl

Trdnfi 
omnlbua

Trenfi de 
pere fine

Trenu 
mixt

Tronii de 
pers 6 ne

Trenâ 
omnlbua

Trend 
mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu _ 3.25
Nămeth-Sagh 6 44 — 6.58 Hațegă _ - 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui - . 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ 5 58
Merczitalva — — — Banița _ _ flTinslțAra 9.02 — 9 08 Petroșenl — — 7.12

TlmIș6ra-AVadft Petroșeni—Simeria (Piski)

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trenfi de 
peradne

Trenfi do 
peradne

Tron fi 
omnlbua

Trenfi 
de pera,

Trenfi 
atnnlbna

Trenfi 
mixt

Tfmișdra 6.25 _ 5.00 Petroșeni 6.10Merczifalva — — — Banița — — 6.53Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia ._ 7 37Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8 20Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă __ 9.01Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu _ __ 9 52AradA 9.27 — 8 17 N?E«erla — — 10.31


