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Brașovu, 4 Maiu 1887.
„Ați luată asupră-ve angajamentulă morală 

de a conlucra cu zelii și lealitate în direcțiunea 
indicată de conferență și aveți se răspundeți pen
tru faptele vostre înaintea forului morală ală 
națiunei !u

Aceste cuvinte le-amu adresată delegațiloru 
eonferenței generale a alegătoriloru români la 
1881 , acăsta le amil dis’o și delegațiloru dela 
1884 și acăsta le-o repetămu și adi membriloră 
eonferenței ndstre din săptămâna trecută.

Anii! luată asupră-ne din nou în conferența 
trecută unu angajamente morală față cu națiunea 
și datoria ndstră româttâscă, onorea numelui nos
tru și interesulu comună națională pretinde să 
satisfacemă fără întârdiere și cu cea mai mare 
consciențiositate acestui angajamente.

N'ajunge ca conferența ndstră să aducă de- 
cisiunl, ci trebue să se găsăscă și bărbații cari 
să scie stdrce respectă și ascultare acestoră de- 
cisiunl în mijloculă poporului nostru. In prima 
liniă snntă chiămați a-o face acesta delegații a- 
legătoriloru noștri, cari au luată parte Ia confe
rență, s’au sfătuită împreună trei cjile și în una
nimitate au adusă acele liotărîri.

Bine, că avemu diare, prin cari se publică 
și se esplică decisiunile eonferenței, bine că se 
trimetă apeluri din partea comitetului centrală 
cu același scopu, der t6te acestea nu potă fi 
de ajunsă spre a informa poporală cum se cade 
despre ceea ce s’a liotărîtu în Sibiiu. Este ne
apărată de lipsă ca să li se spună și cu graiulu 
alegătoriloru noștri ceea ce trebuie să scie, pen
tru ca cu toții să observe una și aceeași liniă 
de purtare, după cum pretindă interesele solida
rității ndstre naționale.

Spre scopulu acesta se cere să intervină 
personală înșiși membrii eonferenței trecute. Ei 
și așa suntă datori a da sănia alegătoriloru, cari 
și-au pusă încrederea în ei, despre ceea ce au 
lucrată la conferența trecută. Să o facă acăsta 
ueamănatu. Să stăruiească pe lângă cluburile 
ndstre electorale din comitate, ea să convoce câtă 
mai curendu pe alegătorii români și înaintea în- 
truniriloră de alegători să raporteze eu deame- 
runtulă despre tote cele petrecute la conferență, 
să le esplice decisiunile ei și să le arate cari 
suntă postulatele și desideriile partidei naționale 
române, se le pună înaintea ochiloră, că Românii 
numai atunci își voră câștiga respectulă adver- 
sariloru loră, când le voră dovedi, că suntă unu 
trupă și sufletă în apărarea limbei și a națio
nalității loră.

C’unu cuventu, delegații eonferenței trecute 
trebue să propoveduiască credeuîă politică ală 
partidei române naționale și prin sfaturi înțelepte 
să îndemne pe alegătorii români de a se grupa 
cu toții în unire sub stăgulă solidarității na
ționale.

Accentuândă aici înainte de tote datoria 
morală și națională, ce le incumbă celoru 140 
de membrii ai conferinței din Sibiiu în privința 
acăsta, nu voimă nicidecum să prejudecămă sa
crei datorii ce-o are în același timpă fiecare Ro
mână înțelegătorii și binesimțitoru de a lucra și 
a stărui pentru ca să se respecteze votulă con- 
ferenței partidei ndstre și solidaritatea ndstră 
națională să se manifeste cu tăria în tdte părțile.

Datori suntă în deosebi tinerii noștri pă
trunși de însemnătatea și de seriositatea luptei 
ndstre legale naționale de a sprijini pa băr
bații noștri în toți pașii lorii, meniți a susține 
buna înțelegere și legăturile frățesci în sînulu 
poporului română. Fie-care membru ală parti
dei ndstre naționale, fiă bătrână seu tinăru, este 
obligată a contribui din tdte puterile sale cu lu- 
minele și cu sfatulu săuj pentru ca alegătorii 
noștri să observe disciplina națională și să nu se 

facă unelte 6rbe ale unoru planuri egoiste și 
dușmane causei nbstre românescl.

Adversarii noștri au puterea în mână și 
ne-amă convinsă de nenumărate ori, cu câtă ci- 
nismu se folosescu ei de ea spre a seduce și a 
terorisa pe alegătorii noștri în totă cliipulu. Noi 
acestei forțe brutale nu-i putemu opune atji de- 
câtu numai forța morală, și de-6rece legea esis- 
tentă ne împiedecă de a face presiune directă a- 
supra alegătoriloru cu privire la întrebuințarea 
votului loru, nu ne remâne alta, decâtă a lumina 
pe alegătorii noștri asupra adevărateloriî loră in
terese sfătuindu-i să nu se abată dela cărarea pres
crisă de îndatorirea națională.

Insă tocmai pentru că vomă ave să ne lup- 
tămu cu forța brutală și cu totă felulu de pie
dici legale și nelegale, se cere să stăruimă cu 
atâtă mai energică spre a redica și susțină forța 
morală a decisiuniloru eonferenței năstre în sî
nulu alegătoriloru români.

De aceea delegații eonferenței trecute trebue 
se ia imediată inițiativa er toți ceilalți trebue 
să i sprijinăscă cu tătă puterea spre a face câtă 
rnai curăndu se scie fie-care alegătoru română 
ce a hotărîfă conferența Româniloru și cum tre
bue să procedă elă la viitdrele alegeri ca să co- 
răspundă așteptăriloru naționale și să ajute, ăr 
nu să strice causei românesc!.

Voci din pressft asupra eonferenței ndstre.
piarulă guvernamentală din Clușiu „Ko- 

lozsvâr“ scrie în numărulă seu dela 10 Maiu 
unu articula de fondă sub titlulă „Mișcare na- 
țională11, în care, ocupâiidu se de conferența năs- 
tră din Sibiiu, comunică mai întâia cuprinsulă 
concluseloru luate de conferență, apoi conti
nuă asa:

Partea posilivă și negalivă a nisuințeloră peste totQ 
tinde așa deră a duce în deplir.ire nu nmi puțină de 
câtă ștergerea uniunei, restituirea marelui principală ală 
Transilvaniei și încă pe basa sufragiului universală, care, 
dăcă s’ar introduce prin lege in totă țâra, ar pune in 
perspectivă resultatulă, că „naționalitățile", cari consti- 
tue poporațiuuea Ungariei, s’ară constitui în confederațiune 
er acesta, incâtă privesce părțile ardelene, ar ave de 
consecență, că majoritatea numerică a poporațiunei aces
tei țâri separate, adecă Valahii, ară deveni „națiune" 
domnitore; limba „țerei“ ar fi limba valahă, oficiele le- 
ară ocupa Valahi, in biserică, in scolă ar dispune in 
modă nețermurilu elementulă domnitoră și ar aproba 
lupta directă și indirectă pornită din Iote părțile contra 
lendințeloră naționale ale Maghiarimei.

Programulă acesta, ce atinge cutezanța, determi
narea și radicalismulă, trebue să recunâscemă că nu 
cu mână sgârcită este compusă și.’ măsurată, ar vre a- 
cura'ă din creștetă pănă ’n tălpi și deplină perfectă să 
schimbe intrăga situațiune de atfl. Ar schimba modulă 
și basa organismului statului, ar schimba procedura judi
ciară, administrațiunea și instrucțiunea publică; ară trans
forma modulă de guvernare, relațiile de limbă și poporă 
și ca urmare naturală a tuturoră acestora: măsura bo 
găției și proprietății fiăcărui factoră, după ce cei 140 
membrii din 69 cercuri electorale ai eonferenței din Si
biiu ară pută să ia în mână conducerea afaceriloră, și 
ară pută ocupa posturile de oficiali astfelă înciripate.

Greutatea esecutărei zace numai in bagatelulă lucru 
de a înființa mai intâiu tabula rassa pe sema acelei re
forme mari: mai întâiu ar trebui descompusă constitu 
țiunea legală a Ungariei, organismulă unității sfatului să 
se sfarme in bucăți; factorii legislativei maghiare: regele 
încoronată, magnații și deputății poporului să se pună 
sub eventualulă dreptă de volisare, pentru ca să pâtă 
esista confederațiunea națiuniloră și Tăuțimea din păr 
țile de susă, Slăvimea dela medătji, Bănățimea dela Ti- 
mișă, Valahimea dela Maramurășă, Bihoră și Ardălă 
să-și pâtă căpăta fiă-care deosebită țăra sa propriă și în 
aceea să pălă dispune după placă și ca națiune să pătă 
stăpâni.

Și se pote, că cei 140 membri dela Sibiiu, cari 

cea mai mare parte ei pe ei s’au trimisă acolo, se ș 
încredă in aceea, că acăstă bagatelă problemă o voră 
pută deslega cu cea mai mare ușurință, dăr totuși, pănă 
când se voră face tăte aceste schimbări, nu putemă cu 
totulă să tăcemă fără a da espresiune modestei năstre 
nedumeriri, că ore iu ce modă se va pune în lucrare 
acestă mare procesă ală transformațiunii ?

Au ridicată la condusă passivitalea, care pănă a- 
cum fusese restrânsă la ună cercă mai îngustă ; nu tri
mită nici deputați naționali in legislativă, nici cu votu
rile loră nu străbată acolo, ca acestoră scopuri ce și 
le-au propusă să li se pătă da espresiune în parlamentă. 
Cine voră fi așa dâră aceia, cari să propună în legisla- 
țiunea maghiară, și în unire cu magnații și cu coiâna 
să prefacă în lege marea reformă : principiulă sufragiu
lui universală, sisiemulă confederațiunei, ruperea terito- 
rieloră deosebiteloră naționalități și autonomia acestora 
cerută in programă ? Simplulă (Jileră slovacă, ce-i drept, 
după anecdota lui Franciscă Deak, a șezută cu straița 
golă sub murii cetății Buda pentru ca să rabde la târne 
pănă atunci, pănă când cetatea din causa jtâmei se va 
preda. Dâr, <jeu, cetatea, fiindă bine provătjută, a pu
tută resista pănă când bietulă Slovacă s’a dusă pe copcă. 
Așaderă Sibiienii în partea positivă a programului potă 
să ia asupră-șl chiar și cele mai afundă' tăiătâre pla
nuri, cele mai radicale scopuri reformătâre, dâr, dâeă 
pentru cucerirea cetății constituțiunii maghiare își alegă 
aeelă modă de flămânejire, ca se sâdă eu straița gâlă a 
passivității la pâla dealului, ne tememă că nu voră a- 
junge la mai multă, decâtă Slovaculă de atunci.

Și noi credemă, ba suntemă convinși, că nu nu
mai in acâsta și-au greșită domnii dela Sibiiu socotelile, 
ei și în aceea, că se țină și se dau pe sine ca repre- 
sentanțl ai poporului cu limbă română din țările ungare. 
Pe când ei înșiși sciu mai bine decâtă toți, că acestă 
poporă cu totulă altmintrelea simte, cugetă și lucrâză, 
decâtă cum ei, 140, ar vrâ să se facă pe ei și pe lume 
să crâdă. Ai cui delegați au fostă ei? Ai loră. In ală 
cui nume au putută vorbi? Numai în ală loră. Pe cine 
au putută ei îndatora la passivitate? firășl numai pe ei. 
Fiindcă Ia tote alegerile din 1865 încâce au luată parte 
multe, multe mii de alegători români, continuu și con
secventă au dată de minciună pe acești profeți; cari se 
Impună ei înșiși. 1

Și din cei 140 fantastici dela Sibiiu mulțl se potă 
arăta pe nume, cari jură pe passivitate și au votată la 
alegeri. Și în lesele positive ale programei loră tocmai 
atâta adevără se află, câtă adevără se. află în procederea 
loră cu privire la acestă punctă cardinală,, și precum 
pasivitatea în state, ce suntă întocmite după formele de 
guvernămânfă constituționale și parlamentare, duce în 
teoria la absurditatea impotenței, totă așa realitatea prac
tică face de risă la fie-care pasă pe aceste fantome ale 
închipuirei, peste cari viâța trece frumosă la ordinea 
tjilei.

Pururea se potă întruni din timpă în timpă ârășl 
și din nou în Sibiiu ori aiurea și să se dea reciprocă de 
mari patrioțl, de eroi naționali, ori chiar de martiri, cu 
tâte astea timpulă de dragulă loră nu va sta liniștită pe 
locă, ci va păși mai departe, va grăbi, va distruge, va 
construi, va promova crescerea, desvoltarea, dâr niciodată 
nu va readuce trecutulă. Fantasticii viețuescă trecutulă 
in închipuirea loră și în halueinațiunile lpră încâlcite, 
scăpândă tfiua de a<p, perindă pe cea . de mâne, pe 
când omulă activă, cu putere de viâță și creată pentru 
fapte își asigură viitorulă său cu minte muncitâre.

*

„Răsboiulă“ dela 3 Maiu v. vorbindă 
în articululă de fondu despre conferința ndstră 
dice, că ună actă fdrte importantă din t6te punc
tele de vedere s’a săvârșită la Sibiiu de cătră 
conferința generală electorală a delegațiloră ale- 
gătoriloră români, adoptândă o resolnțiune prin 
care se hotărăsce linia de conduită ce trebue să 
aibă toți Românii din provinciile de sub cordna 
Sf. Ștefană, față cu tendințele și asupririle Un- 
guriloră. După ce reproduce apoi resoluțiunea 
intrigă, încheiă astfelă:

Bin cuprinsu'ă acestei resoluții reese, că numai 
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Românii cari loeuescă in ținuturile de sub cortina St. 
Ștefanii îndură ttite nedreptățile și neajunsurile, pe cănd 
cei din Bucovina, cari se află sub administrația Austriei 
propriu 4|se> se bucură de Iote libertățile ca și celelalte 
naționalități. — Din nenorocire insă aceștia suntă nu
mai în numără de vre-o 200.000. pe când cei din Un
garia numără peste trei militine. Ca frați de sânge, 
cari avemă aceeași origine și aceeași limbă, nu put.emă 
rămâne indiferenți față cu suferințele ce le indură Ro
mânii de peste CarpațI dela o populația, care deși păs- 
trtiză incă nisce moravuri șt chiar legi din evulă tnediu, 
totuși se bucură de ună privilegiu extraordinară in si- 
nulă celorlalte poporă din imperiulă austro-ungară și in 
contra intereseloră naționale, politice și economice ale 
aceatora.

D-nii Unguri împreună cu autoritățile loră nu vo- 
escă nici mai multă nici mai puțină, decâtă a nimici 
cu desăvârșire românismulă de acolo, recurgendă la tote 
mijlticele cele mai arbitrare și violente.

Față cu acăstă situațiă nici nu se pute lua altă 
resoluțiă mai nemerită ca cea de mai susă, și nu pu- 
temă decâtă să felicitămă pe inițiatorii ei, dorindă ca 
toți Românii din Ungaria să fiă însuflețiți de același pa- 
triotismă și perseverență, intempinându pe asupritorii 
loră cu o strinsă și solidară unire pe ttite terenurile.

Visita Împărătesei Elisaveta la Sinaia.
Sinaia, 3/15 Maiu 1887.

Precum s'a anunțată tn pressa ntistră și a d-voslră, 
M. Sa Impărătâsa Austriei a intorsă visita, ce MM. LL. 
Regele și Regina nâstră i-au făcutu-o la Mehadia. 
Visita a avută ună caracteră cu totulă intimă, de 
aceea la primire n’au fostă de față nici ună ministru 
română și nici ambasadorulă austriacă.

Impărătăsa Elisaveta a venită cu trenulă de pe 
linia Vârciorova-BucurescI-PIoescI. In gara Ploescl a 
dejunată și apoi a pornită spre Sinaia, unde a sosită 
Sâmbătă la 9 tire diminăța. La dorința esprimată de 
Impărătăsa, nu s'a făcută nici o primire oficială. La 
gara Sinaia a fostă întâmpinată numai de Regele Carol, 
de Regina ElisabetaJ și de primarulă Sinaiei, lorgu Io- 
nescu. Primirea a fostă ftirte cordială. Gara și vilele, 
pe dinaintea cărora au trecută trăsurile curții pănă la 
castelulă Peleșă, erau frumosă decorate cu bratjl și dori, 
și Împodobite eu stâgurl austriaco (negru-galbenă) și ro
mâne. De asemenea stațiunile și canttinele pe unde a 
trecută trenulă cu Impărătăsa erau frumosă decorate și 
împodobite.

Ajungândă la castelă, o companiă de vânători și 
cu musica militară au dată onorurile, cântându-se im- 
nulă austriacă. Sâmbătă după dejună Maiestățile Loiă 
au făcută împreună escursiunl prin pădure. Săra cas
telulă Peleșă și parculă dinprejură au fostă strălucită 
iluminate cu electricitate și musica a cântată înaintea 
castelului.

Duminecâ diminâța la 5 ore i s'a dusă împărătesei, 
care încă totă sufere încâtva, lapte de vacă prtispâtă 
mulsă. La 6 tire a plecată la preumblare cu damele de 
ontire. Dejunulă l'au luată împreună Impărătăsa cu Re
gina ntiatrâ, în casa de vănăttire, fiindă singure amân
două și servite de ună singură servitoră.

Nici tn cursulă Zilei de Sâmbătă nici in celă de 
Duminecă n'a primită Impărătăsa nici o deputațiune, și 
prin urmare nici pe cea a coloniei austro-unga e ce era 
să vină din Bucurescl.

Predeală, 3/15 Maiu 1887.

A<}I la 4 tire 30 minute a sosită trenulă regală 
cu Impărătăsa Austriei, și cu Regele și Regina ntistră, 
cari au acompaniată pe înaltulă tispe până la Predeală. 
Publicul adunată aci le-a făcut o primire căldutosă, der 
ovațiunile fiindă interzise s’au audilă câteva slrigăii de ,sâ 
trăiască*. Gara, peronulă și sala de așteptare erau fru
mosă împodobite cu cununi de bradă și flori, cu covore, 
și decorate cu sute de steguri și stegulețe am-triace și 
române, — steagă ungurescă nu era nici unulti — și cu 
însemne cu cortina Maiestății Sale Împărătesei .și cu ini
țiala E.

Maiestățile Loră aci coversftndă cam vr’o 20 mi
nute, pănă ce s'a arangiată trenulă împărătesei, care 
sosise anume la Predeală să o ia.

La plecare despărțirea a fostă ftirte cordială. Im- 
părătâsa și Regina ntistră s’au sărutată, Regele a săru
tată împărătesei mâna. In mersulă trenului, pănă ce 
nu s’a mai văzută, Regina și Impărătăsa iși fluturau ba
tistele. Amândouă erau ftirte vesele.

Aci observă, că trenulă regală dela Sinaia pănă la 
Predeală a fostă condusă de direclorulă căiloră ferate 
române Cantacuzino, acompaniată de inginerulă Silea și 
de primarule Sinaiei.

înainte de inttircerea trenului regală la Sinaia, au 
presentată Reginei buchete de flori două drăgălașe fetițe 
ale d-lui Ceaușescu ; Regina amabilă ca totdăuna a îm
brățișată și a sărutată pe cele două fetițe. Trenulă re
gală se ’nttirse apoi îndărătă.

Vă comunică și ună incidență hazliu întâmplată cu 
acestă ocasiune. Comei ciantulă bogătană din Brașovă 
Andreiu P. tocmai sosise aci eu trenulă dela Brașovă 
mergendă spre Bucurescl. Avea cu sine o geantă cu o 
sumă mare de bani în ea, precum se dice. Nu sciu din 
zăpăeelă, ori că'i plăcea mai multă irenulă regală, nu 
perdu vreme multă și 'și aședă geanta cu banii in acelă 
trenă. Acesta porni fără să se dea obicinuitele semnale 
ca la alte trenuri și astfelă Andreiu rămase ’n gară, er 
geanta plecă spre Sinaia. Vă puteți închipui fața ce o 
făcu când observă că geanta cu banii l’a păcălită și se 
uita după trenă ca Țiganulă după căciulă când i-a că- 
tjută iD apă. Noroeă că atjf avemă telegrafă, nu ca pe 
vremea Țiganului, și așa iute se telegrafia la Sinarn, unde 
fugara geantă fii oprită și apoi la trecere predată stă- 
pânu-său.

SOIRILE PILEI.
Maiestatea Sa Impărătesa s’a intorsă eri după 

amâtji dela visita ce a dat’o Regelui și Reginei României 
la Sinaia. Intre 5jși 6 a trecută pe la gara de aci, unde 
se adunase ftirte multă lume ca s’o vecjă. Impărătăsa 
însă nu s’a arătată de locă la fertistra cupeului. Prima- 
rulă Brașovului i-a trimisă în cupeu ună buchetă de flori.

—x—
Ministrulu ungurescă de interne a îndrumată tote 

autoritățile din patriă și mai vîrtosă comunele, ca espe- 
dițiile și epistolele oficiale, cari se trimită pe teritoriulă 
ungară, prin urmare și cele adresate cătră autoritățile 
armatei comune, să se adreseze în limba ungurescă, așa 
deră ttite espedițiile oficiale scutite de porto au să se 
adreseze de aci încolo in «limba statului*. Totă in sen- 
sulă acesta a îndreptată ministrul" instrucțiunei publice 
o ordinațiune cătră ojiciele bisericescî, er ministrulu lu
crărilor" publice a îndrumată oficiile poștale ca la pri
mirea obiecteloră espedate să fiă cu luare aminte la 
observarea acestei ordinațiuni și despre acele scrisori, 

cari nu eorăspundă acestei cerințe, să facă arătare di- 
recțiunei poștale. Intru aceea însă oficiile poștale, decă 
trimițâtorulă nu vrea să priinâscă îndărătă pachelulă seu 
scrisorea trimisă, pentru incunjurarea intârijiărei, suntă 
datore să le primeseă fără nici o obiecțiune și să le tri
mită mai departe. — Ttite suntă inzadară, d-loră ma- 
ghiarisatori, nu vă veți ajunge scopulă'

—x—
Ni-se scrie din Budapesta, cu dala 13 Maiu n.: 

„încă unu studentă română s’a premiată la facultatea 
teologică din Budapesta. Anțărțu Ioană Gheție, pentru 
rutina sa in oratoria sacră; anulă trecută Feliciană Brană, 
care est-timpă s'a făcută licențiată, depunândă rigurosulă 
II din dogmatică, pentru ună elaborată ală său; anulă 
acesta a fostă premială Nicolau Jurma pentru ună ope
rată scrisă in limba latină despre: modulă de alegere a 
Pontifieiioră Romani, încependă din timpurile cele mai 
vechi. D-lă Gheție, de presentă profesoră la Năsăudă, a 
fostă gherlană, Hrană a fostă oradană, er Jurma e din 
diecesa Lugoșuiui. Vedemă așa deră că diecesele, prin 
fii săi, desvoltă intre sine o nobilă emulațiune. Suntemă 
siguri, că in anulă viitoră pe asta vreme va pune co
rtina unulă din archidiecesa Blașiului*.

Kultureggletulă ardeleană ’și-a ținută la 12 Maiu n. 
ședința sa lunară ordinară sub președinta fișpanului 
Gavril Bethlen, la care au luată parte din provincia 
conții Geza Kuun, Dominik Teleki, Gustav Teleki și vice 
șpanulă Temavei mici Domide Gal etc. S’au votată 500 
fl. pentru sprijinirea șctileloră și incendiațiloră din Trăscău. 
Reuniunea scriitoriloră și artiștiloră e invitată a lua 
parte la adunarea generală ce se va ține la 28 Augustă 
n. în Sepsi-Săn-Gegorgi. Totodată se va ține în Lunia 
Rusaliiloră o mare conferință la Clușiu. Averea Kuitur- 
egyletului a fostă la finele lui Aprilie 251,000 f). — Ce 
de cicroboră pentr’ună toporă !

Ministrulu ungurescă de agricultură, industriă și 
comerță a concesă să se țină în comuna Ocurișu, din co- 
mitatulă Biboră, in fiăcare Marți târgă de săptămână.

—x—
Reuniunea pompierilor" voluntari din opidulu Blașiu 

va arangia maialulil său cu care e împreunată inaugu
rarea depositului și o producțiune, ce se voră ține Du
minecă in 22 Maiu st. n. la 3 tire p. m., în grădina lui 
D. Comșia din Veza. Blașiu, 8 Maiu 1887: Comanda. 
Prețulă la petrecere de perstină 50 cr. Pompierii liberi. 
Programa: 1. 12*/a tire adunarea Pompieriloră la casa 
opidană. 2. Plecarea cu ttite recuisitele la deposltă. 3. 
Cuvâniare de inaugurare. 4. Eserciție cu recuisitele. 5. 
Pausă de ’/j tiră. 6 2*/j 6re alarmă. 7. 3 tire ple
carea Pompieriloră cu musica la loculă de petrecere. La 
casă de timpă nefavorabilă, petrecerea se va amâna 
pre Dumineca proximă următtire.

—x—
Inteligința română din Clușiu va arangia maialulil 

său, în favorulă șctilei de fetițe ce se va înființa acolo, 
Ia 23 Maiu st. n. 1887, in sala din grădina >Stadler<. 
Incepntulă la 5 tire p. m. Clușiu, în 9 Maiu 1887: 
Comitetultl. Prețuia inlrărei: 1 fl. de perstină. Suprasol- 
virile se voră chita cu mulțămită pre cale Ziaristică.

—x—
Junimea studiosă dela gimnasiulă gr. cat. română 

din Năsiudu va arangia maialu/il său la 28 Maiu 1887 
st. n. in «Castrulă» din Năsăudă, eventuală în hotelulă 
.Rahova». Inceputulă la 10 6re a. m, Năsăudă, 10 
Maiu 1887: Comitetul".

FOILETONU.

Urm& galbinâ și Pipfirușft vit^zulu.
(Poveste.)

(Urmare).

Aptii a Intrată în curți, unde a aflată pe mamo- 
nulă celă bătrână, pe tata draciloră. Acela era după 
mâsă, cu pipa în gură și cu sânge de omă într’o sticlă 
mare, din care totă bea. Când a văZută insă pe Urmă 
galbină întrândă, șl-a scăpată și sticla din mână și pipa 
din gură, și din negru ce era a îngălbinită de frică, și 
tremura ca varga, că elă cunoscea pe Urmă galbină. Er 
Urmă galbină l’a întrebată: — Hei mamtine, der acum 
ce mtirte-țl dorescl, că și tu multe ai tăcută pănă ce 
am dală eu de tine? £r mamonulă i a răspunsă: — Fă 
cu mine ce i voi, că cunoscă că ai putere, nici nu cercă 
a mă apăra; dtir, fiindă că ești in curțile mele, mă rogă 
gfi mă înfunZI intr’o bute și să mă bagi în una din chi
liile curțiloră mele. £r Urmă galbină a disă: — Așa 
să fiă cum Zici, ca să nu gândescl că mie ml-e frică de 
tine, sciindu te viu, dâr sfi șeii, că din bute nu vei eși 
pănă ce nu te-a setite Mandalina mea, — căci elă scia 
că așa se chiamâ fata împăratului verde, care o să-i fiă 
nevastă.

Apoi Urmă galbină s'a dusă la bordeiulă mamei 

sale și i-a spusă ttită întâmplarea; mamă-sa s’a bucu
rată ftirte tare și a doua Zi s’a mutată in curți, care 
acuma erau ale loră.

A doua 4' 6r a plecată Urmă galbină la vânată, 
dâr a băgată de stimă că unde călca să făcea urmă, 
dtir ce urmă? urmă galbină’ntraurită Elă s’a minunată 
de acesta lucru, și a întrebată pe mumă-sn, că tire ce 
să fiă pricina, de după elă rămâne urmă galbină în- 
tr’aurită? Er mumă-sa i-a răspunsă; De aceea te-a bo
tezată nănașulă-tău Urmă galbină.

Multă vreme n’a mai trecută și er i-au venită in 
minte gândurile însuratului; deci, intr'o bună dimintiță 
Zise: — Mamă, eu mergă să mă însoră. — Du-te. pu- 
iulă mamei, in voiă-țl stă ce să faci, că ești destulă de 
mare și de cu minte.

Și s’a dusă Urmă galbină ață la împăratulă verde 
și i-a pețită fata, pe Mandalina Fetei îi plăcea tare de 
Urmă galbină, că era ună voinică numai ca elă; pă
rinții incă nu se impotriviră și în câteva rjile se vădii 
Urmă galbină cu nevastă și Mandalina cu bărbată. După 
ce făcură nunta, se duse cu nevasta la mumă sa în 
codru la curțile lui.

Și duceau ei Zile bune împreună, Mandalina i era 
și s< țiă și mătușă, der tinerii nu sciau nimică de una 
ca asta, numai mama lui Urmă galbină scia, dtir tăcea. 
Elu mergea in ttită Ziua la vânată, insămna celea tre- 

buincitise pentru traiulă casei, er mumă-sa și cu ne- 
vastă-sa ședea acasă ca femeile și mai lucrau câte ceva 
prin casă, mai și povesteau una alta, cum e năra- 
vulă loră.

După ce sciu Mandalina, că ale cui au fostă mai 
nainte curțile acelea, și cum au ajunsă in mâna lui Urmă 
galbină, se simția făltisă că are ună bărbată atâtă de 
voinică. Der muierea-i muiere și pace! Nu se ptile 
răbda pănă nu scie ea chiar ttite. Umblase ea în ttite 
chiliile, vâZuse ttite bunătățile, dtir în chilia din fundă 
nu fusese niciodată, că cheia aceleia o purta Urmă gal
bină totă la elă.

Odată se furișă Mandalina și i fură cheia, și după 
ce bărbatu-sâu se duse la venală — deschise ușa chi
liei din fundă încetinelă și întră înăuntru. Der nu păși 
bine înăuntru, când și plesniră cercurile de pe bute, și 
din ea eși ună voinică mândru și frumosă de sâ mai 
ai doi ochi sti te uiți la elă. Era mamonulă in chipă 
de omă. Mandalinei ii căZu ftirte dragă. Se drăgostiră 
ei ttită diua, pănă de cătră seră, când era vremea sti 
so.-escă Urmă galbină. Atunci dise mamonulă: — Acum 
mergi, draga mea, și pre mine mâ încuiă aici; dtir, 
vedi, de poți, fură paloșulă lui Urmă galbină și mi-lă dă 
mie, că — de ne putemă mântui de elă — mai bine 
o sti trăescl tu cu mine, decâtă cum trăescl cu elă 
Am eu și alte palate mai frumose, vomă merge acolo, 
și vomă trăi ca doi porumbi.
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Lugoșil, in Maiu 1887.
Onorate D-le Redactorii! Era pe la inceputulă lunei 

lui Aprilie când petrecui câteva cjile in Lugoșă. centrulă 
comitatului Carașă-Severină. Pe vremea chiar când preo- 
țimea gr. cal. din tractele protopopescî a Lugoșului și 
Buziașului se întrunise acolo într’o adunare cu scopă de 
a *e con.-titui, conformă rrgu'anun'u'ui oieccsară, în
truna lorii protoj opescu relații ă la uejudecarea cause- 
loi 0 disciplinare a personeloiă suboidinate protoj opilorO 
celciâ 2 trăite, piecum și iu jurisdicliunea ca foni 
de I ma Instanță in came matrimoniale.

După ce preoțimea ișî isprăvise afacerile pentru 
caii sa fostă întrunită, in corpore și serbătoresce îm- 
brăcați, in frunte cu cei doi protopopi tractuali. Simionă 
lâmașO și Dumitru Grecu se presenfară in reședința 
episcopescil bine-meritatului Episcopii diecesanu Dr. Vic
torii Minau. Era ceva impunători privindil acesta cor 
porațiune de preo(i in ordine arangiați și in frunte cu 
cei 2 protopopi tractuali, percurgendă stradele Lugoșului 
dela locuința protopopeseă pănă la reședința episcopescă, 
der -i mai impunători văijendil in sala de primire a 
Ilustrului Episcopii, unde preotimea prin gratulil pi o 
topopu'mi Grecu, in termini aleși și demni de acislil 
vrednică archiereu ii descoperi sentimentele de supunere, 
iubire și alipire cătră I*. S Sa, serbătoresce promițen- 
du-i cumcă iși voră ține de sântă dalorință de a lupta 
fără șovăire in totdeuna — dimpreună cu I!ustritatea Sa
— pentru binele și înflorirea bisericilor^ și a scOle’oră 
ndstre.

Vredniculă archiereu și dislinsultl păstorii, e.dencă 
pătrunsă de aceslă oral.une ne așteptată a preoțimei - 
der de altcum bine montată, — cu iacremî de bucuria 
și in termini câlduro.și le mulțămesce din inimă și ii in 
dâmnă. ea in ai este vremi grele să fiă intotdeuna la 
înălțimea datorinței lorii și neîncetată să vegheze asupra 
bisericei și a școleloră nostre și cu stăruință să cerce a 
conduce pre credincioși atât la fericii-» a sufletescă eternă, 
câtă și la cea vremelnic ă lumescă, căc i sucursuhl Ire- 
buinciosă posibilă dela densulu nu li-lă va denega 
niciodată.

.'iupă acestea preotimea mângâiată și însuflețită de 
cuvintele Ilustrului Archiereu, se depărtase dm curtea 
episcopescă cu firmulă propusă de a face liâcarele așa 
după cum demnulâ lord părinte le a pusă la inimă.

Eu din parte-mi gralulezil din inimă preoțimei ce- 
loră 2 tracte prolopopesci pentru omagiele bine meri
tate aduse llustrilăței Baie vrednicului păstorii biseri- 
cescă și le recomanda călduro-ă, ca pre viitură, precum 
și pănă acuma, ținăndu-se de înțeleptele, frumOsele și 
binevoiforele sfaturi ale 'arhiereului lord — și nesoco- 
tindil pre cele ide răuvoitorilor^ Iluslrității Sale —- caii 
in mare parte onorifică posiția — der nemeritată — ce 
astăzi o imbraiă au de a o mulțămi bunăvoinței Arhie
reului lord, și cari cu ingratitudine — pentru că nu le 
îneuviințezâ greșiții lord pași, iubindil adevăruld și drep
tatea .și înflorirea der nu nimicirea bunuriloril bisericesc! 
și scolastice diecesane — cercă de a-lă usurpa și dis
credita inamtea preoțimei și credincioșilor! săi — le re
comandă (jicu ca intr’unu gândă și simțire se lucre Îm
preună cu densultl pentru înflorirea bi<erieelon1. șc6- 
lelord și credincioșilor^ lord, căci fimdiî credincioșii 
acestei dieeese Români, er bisericele și școiele naționale
— pentru prosperarea nemului nostru lucră și de aici 
intregă Românimea ie va fi recunoscălore, firesce lu- 
crândă in direcțiune națională, der nu contrară ei.

Totă cu ocasiunea mai susu amintită, adecă in pri
mele diie ale lunei lui Aprilie, s’a ținută in localitățile 
protopopescî din Lugoșă adunarea ordinară anuală a 
preoțimei gr. cath. din tractuld Lugoșului. Abia de 3 
ani s’au introdusă aceste adunări protopopescî în sinuld 
clerului gr cath. și urmările lord binefăietore se și potd 
vedea, mai alesă acolo unde in fruntea protopopiatelor!
— precum e și in tractuld Lugoșului—stau omeni zeloși 
și coDscii de dalormțele lord.

Căci de pildă ou. d-nu protopopii alu Lugoșului 
Simeonu Tămașă avendă in vedere lipsele și neajunsele 
sioleloru conf, din tractuld său. la propria inițiativă din 
contribuirile anuali ale preoțiloră a creată ună fondă 
proiopopescu, c re deși numai de 3 ani pusă in vieță, 
numără astăzi suma de 190 fl 81 cr. și carele în câțiva 
ani ajungăndă suma de 500 fl. are menirea, ca din 2 

terțialități a inlereseloră după acesta capitală să se pro
cure cărți școlastice pentru școlarii săraci dela șcOlele 
confes. din tractă, er partea restantă in fiăcare ană să se 
capitaliseze.

Erumosă menire și demnă de inițiatoriulă el e 
acesta și cu deosebire arolo, unde școiele ndsfre confes. 
nu au fonduri din cari să se susțină : și ar’fi tare de 
dor.td, ia ecsempluiu acestui piotopopă vrednic-o să-ld 
urmeze toți ț lolopopii români făiă osebire de confesiune, 
tăci numai așa vernil ajunge mai ușord la țintă—ș’apoi 
și decă noi de noi nu ne vomă crea și ajuta ori și ce 
instituțiuni ce țintesed la ridicarea neamului nostru, 
străinii nu se ndură decâtă se ni le paraliseze, ba mai 
multă, chiar să le ruineze. Oălttorescu.

Lâpușulti ungurescu. 29 Aprilie n. c.
>Reuniunea filială‘ a invățătoriloră români gr. cat. 

din tiactulu protopopescă ald Lăpușului ungurescă șl-a 
ținută sesiunea sa de primăveră in Dumineca Tomei in 
comuna Cufoia, o comună curată românescă de confe
siunea gr. cat. cu 377 suflete, avendă biserică destulă 
de fmmosă, scolă de mijlocii, er casă parochială de locd. 
l’reold administratori e d-ld protopopii Vasiliu Muște, 
învățătorii provisoriu d-hl Constantină Belii, care pro
pune la 20 școlari de ambele sexe, obligați a cerceta 
scula ar fi 50.

Serviciulil divină s’a săvârșită de v.-protopopd Va
siliu Muște in presența d-loril învățători din tractă: A. 
Latișiu și V. Rebreanu din Lăpușulă ungurescil, 1. Bizo 
din Suciuhl supt r orii, I. Gherghelă din Groși, N. Filipu 
din Suciuld inferioră .și Const. Belu din Cufoia. Deși 
numărulă invețăloriloră obligați a fi de față ar fi tre
buită se se urce la 11 totuși cei presenți, sub condu
cerea d-lui v.-prot., intrunindu-se in sala scolei au de
cisă forte multe spre binele și înaintarea învățământului 
elementară.

După săvârșirea serviciului divină, cu care ocasi 
une d lil v. protopopii Muște a rostită o predică (rumosă 
cu privire la însemnătatea adunărei susă atinsei Reu
niuni, cei 6 învățători, acompaniațl de uuă frumosă nu 
inâiă de poporeni. se întruniră în sala scolei, unde d-lă 
v.-prolopopă ca președinte deschide adunarea prin o cu
vântare scurtă, der potrivită. Brogramuhl lucrăriloril s’a 
începută mai iuteiu tema „Tractarea practică a tăbliței * 
de d-lil invețătoră Cost. Belu. A urmată după acesta 
cetirea duerlațiunei despre metale în genere și marmoră 
în specie, lucrată de V. Rebreanu. din incidentală că 
in hotarulă Cufoiei, respective a comuneloru : Dobrieulă- 
Lăpușului, Dealulă Corniloril. Betrișă . Măgura. Bre- 
Im a, Cufoia, Mașica și Buteasa se află unii soiu de 
marmoră in 3 colori: galbenă-suriă, albă-suriă și ne
gria sură.

Tema a fostă primită intre aclamaliuni de „să tră
iască" alâtă de poporă. călii și de presenții mteligenți. 
Operatulă d-lui A. Latișiu referitoră la „Descrierea isto
rică și etnografică a Cufoiei așișderea a fostă primită 
forte căldurosă.

După ce urmară mai multe alte desbateri se de
cide in fine, ca învățătorii cari n’uu participată la adu
nare, să se pedepsescă in sensulă regulamentului reuni
une! § 6. <u câte ună tlorenă v. a. er banii îneassațl 
se se folosescă spre înființarea unei biblioteci invățăto- 
resci tractuali Acestă conclus la propunerea d lui A. 
Latișă fu adusă in unanimitate.

Adunarea de tonină a Reuniune) se statoresce in 
Rogoză, și încă cu adausultl, că după ce in aceea co
mună edificiu scolastică nu esivtă dd. Alesiu Latișiu și 
Vasiliu Rebreanu să ducă cu sine copii școlari, cu cari 
V. Rebreanu să tracteze practice „Chilia scolei cu 
mobiliarulă său“, er A. Latișiu să diserteze: „Necesita
tea edificiului scolastică/

De observată e, că in tractă 7 comune suntă fără 
scolă și invețătoră și anume comunele: Rogozil, Libotin, 
Ungureni, Cupșienl, Poiana Borcnlui, C,osteni și Dobrică. 
In limpulă din ur ma s’au făcută p’aicl treceri la religinnea 
gr. catolică.

Pentru însuflețirea poporului s’a decisă, ca Reuni
unea să’și țină adunările sale atâtă de tâmnă, câtă și 
de primăveră — pe câtă împrejurările voră ierta — pe 
rendă în fiăcare comună fără scolă și invețătoră.

In urmă, d-lă președinte, care altcum corespunde 
pre deplină chiămărei sale în tdtă privința, mulțumesce 
tuturoră ce.'oră presenți pentru participare și viulă inte
resă, ce l’au arătată cu acâstă ocasiune, apoi declară 
adunarea de închisă.

Eu incă dorescă să dea bunulă Dumnezeu, ca cu 
ocAsiunea adunărei reuninnei năstre de tămnă în Rogozu, 
sâ se fi vindecată rana durerei tuturoră binesimțitoriloră 
bărbați, cari nu la inimă causa nosțră școlară.

Vasiliu Rebrinu 
invâțătoră norm. sec.

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

BUCURESCl, 16 Maiu. — Impărătdsa Aus
triei a plecată eri la 4 6re d. a.

SOFIA, 17 Maiu. — Soirea, că regența va 
convoca adunarea națională, ca să proclame in
dependența, este falsă.

DIVERSE.
Ploiă negrâ. — Ună fenomenă atmosferică, consta

tată pentru ântâiașl dată, pote, s’a produsă acum de cu- 
rendă la Castlecomer, orașă din Irland; . Pe la 8 ăre 
după amedl, cerulă s’a întunecată, tunetulă a începută 
se btibuiă, și peste o oră seu două după aceea, se văcju 
căijendă o ploiă cu totulă negră, — așa de negră, că 
păta hainele trecetoriloi ă. In câmpiă, animalele fugiau 
răcnindu, cănii urlau ca cum ar fi fostă turbați. PlOia 
negră, care părea plină de o pulbere insolubilă, a colo
rată apa rîuriloră și a fântâniloră din localitate așa că 
nu mai era bună de beută.

Ințelesulu numeloru femeesci. — Numele femeiloră 
nostre trebue considerate ca provenindă mai alesă din 
limba elină, latină și ebraică. Din limba elină ‘’suntă 
luate următorele nume; Agnes (Inocentă), Eleonora și 
Laura (Mildsă), Elena (Strălucitore), Irina (Paelnică), Me- 
lania (întunecată). Din limba latină : Aurelia (Aurita), 
Beata (Fericită), Clara (Curata), Clementina (Smerita) 
Fran :isca (Liberala), Leonia (CuragiOsă,) Lucia (Lumi
nată), Margareta (Mărgăritare), Felicia (Fericită), Sabina 
(Răpită), Ursula (Ursoiea), Din limba ebraică și alte 
limbi orientale: Ana (Amabilă), Elisabeta (de Dumnezeu 
mărită"), Gabriela (Dumne4eeasca), Marta (Supărată), Ma- 
ria (îndărătnică). Rebeca (Bine-nutrilă), Sara (Stăpână), 
Susana (curată ca crinulă), Sidonia (Pescăriță). Din ve
chia limbă germană: Berta (Strălucită), Ema (Casnică), 
Carolina (Puternică), Matilda (EroinaL

0 curiosă descoperire. — pilele acestea din urmă, 
săpându-se temeliile unei case vechi la Forst (Germania) 
lucrătorii au dată peste scheletul!! unui omil și ală unui 
cală, cari probabilă că fuseseră într’unâ mormentă. Lângă 
scheletulă omului se alia o lan, e de feră, Casca lui a- 
vea o înălțime de eincl-decl centimetri. Aci este vorba 
de o descoperire istorică dintre cele mai însemnate căci 
se dovedesce că in primii timpi ai veacului de mijlocă 
răsboinicii de rasă nobilă se înmormântau cu caii loră. 
Se pote aprocsimativă să se scie epoca înmormântării 
după monedele găsite ângă aceste schelete; ele dateză 
din secolulă ală 4ecelea S1 un-spre decelea. Mai 
târziu, la epoca monumentelor^ goti e. pe morminte se 
afla statuele cavaleriloră cari stau culcați în costumă de 
resbelă, cu capulă pe o perină și cu picioreie întinse.

Logodnă. — Ni se serie: Duminecă in 8 1. c. d-lă 
Iidiu Mihali, proprietară în Câmpulă lungă, șl-a încre
dințată de fiilore consortă pe d-șora Vilma Șandor din 
Ciachi-Gârbău.

F.ditoră : lacohft Jlureșianu.
Redae'oră responsabilă Dr. Aurel Mureșiann

Și Mandalina a eșită dela mamonulă și și-a aștep
tată bărbatule. Elă a și ajunsu acasă in scurtă vreme, 
șl-a aninată armele de cuiu, ca și de alte dăți, și s’a 
pusă la cină, âr după cină la hodină.

Când dormia insă mai bine, se sculă drăguța lui 
de muiere de lângă elil, luâ paloșulă din cuiu și-lă duse 
mamonului. Acela e.și repede din chilia lui, merse la pa- 
tulă unde dormia Urmă galbină. îlă trecii din somnă și-i 
dise: — Ce morte-ți doresci? Er Urmă galbină dise: 
— Taie-mi capulă și mă aruncă in tău, că vădă că m’au 
părăsită puterile, decând creditieiosa mea de muere ti-a 
dată paloșulă meu.

Și mamonulă i-a tăiată capulă și l’a aruncată in 
tău, apoi a luată pe Mandalina de mână și s’a dusu la 
alte curți cu ea, care erau intr’o pădure mare, departe 
de acolea, cale de trei dile drăcesci

Mama lui Urmă galbină rămase singură plângendă 
după copilulă ei și vădâr.du se fără mângâiere și fără 
ajutoră.

Diminăța dă se măture prin casă, și mătuiâ ea cât 
mătură, pănă i se năzâresce că vede unu firu de piperă 
Ea se plecă și ridică piperiulă și-lă pune pe mesă, dâr 
acela se turdulică josă; ilă mai ia odată, și-ltl pune in 
șină, der elfi și de acolo sare josă. Atunci sa mâniată 
și l’a băgată in gură, și huzdupă piperiulu pe grumazi la 
vale. Din mînutulă acela ea a rămasă îngreunată, și nu 

presle mullă vreme a născută ună fecioraștl frumoșii și 
voinică.

Nu multă după aceea nimerescă pe acolo doi moș
negi și o întrebă, că botezată este eopilulă? Er ea le 
răspunde că nu i botezată. Deci cei doi moșnegi ilă bo
tezară și-i puseră numele Pipărușil vitezulil, și îlă dăruiră 
cu ună paloșă, o pușcă și cu o traistă, in carea erau 
trei suflete.

Și Bipărușă vitezulil crescea ca din poveste; numai 
deeâtu a treia, a patra di era fecioră holteia, și mergea 
la vânată, și aducea mamei sale eăpriăre și cerbi, mis
treți și iepuri, și alte sălbătăcii bune de mâncare Elă 
era cu multă mai viteză și mai pricepută decâtă Urmă 
galbină, scia și limba păsărescă. și a tuturoră dobităeeloră 
și gadineloră*) din pădure.

Când mergea dimineța la venală, auijia paserile ci- 
ripindă și elă pricepea ce (Jtcă ele, că ele toceau: Voi- 
niculă acesta semână tare cu frate-sâu, cu Urmă galbină, 
der e mai vitâză decât u acela.

Inlr’altă locă au<ji doi cerbi sfâtuindu-se. De când 
a omorită mamonulă pe Urmă galbină, araă avută pace 
prin crânguri; der de când s’a ivită Bipârușă vitezulă, 
fratele lui Urmă galbină, n'avemă pace nici in somnă, 
că este multă mai vitâză decâtă Urmă galbină.

*) gadină = animală, se aude pe Someșulă mare.

Și elă pricepea glasulă lord, și se gândia adesea 
decă am mai avută frați, de ce Ore nu-mi spune mama 
ce s’a întâmplată cu ei, sâ mergă să-i caută.

Intr’o )i, după ce eră aut|i pasările ciripindă și ga- 
dinile vorbindă în glasulă loră despre elă și despre Urmă 
galbină nu se putu răbda să nu întrebe pe maică-sa:_
Mamă, mai avut’am frați? Eră mamă-sa îi răspunse că 
nu a mai avută nici ună frate.

Atunci l’ipârușă s’a supărată, vădândă că mumă-sa 
nu vre a’i spune și s’a făcută beteagă; mumă-sa l’a 
întrebată că ce să-i facă, ca să-lă pdtă tămădui? Er elă 
a răspunsă: —Eu nu m’oiu tămădui pănă nu voiu suge 
lapte din țițele tale pe sub talpa curțiloră acestora.

Mumă-sa temendu-se să nu i se bolnăvâscă fecio- 
rulă și mai rău, i-a răspunsă:

Der cum nu țl-așă da, dragulă mamei, dăr cine să 
ridice cuțite acestea mari, ca să’ți potă da țîță pe sub 
talpa lorii ?

Er Bipârușă vitezulă numai decâtă s’a sculată din 
pată și numai cu degetulă celă mică a ridicată curțile 
de și-a putută mumă-sa băga pe sub ele țița să-i dee să 
sugă. Atunci elă a slobozită o leeă curțile și când în
cepu a durea pe mumă-sa a mai întrebat’o: — Mamă, 
mai avut’am frați? (Va urma).



Nr. 98. GAZETA TRANSILVANIEI_______________ 1887.

Onrsulu la bursa de Vlene. Bur.sii de Bueuresel.
din 14 Maiu st. n 1887.

Renii de auri o’,0 . . . 101.65
Rentă de hărții 6° „ . . 88.93
Împrumutul! căilor! ferate 

ungare.......................... 150.50
Amorlisarea datoriei căi

lor! ferate de ost! ung. 
țl-ma em isiuue) . . . 98.—

Amurtisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung. 
(2-a emisiune) .... 126 50

Ainorbsarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung.
(3-a emisiune) .... 11550

Bonuri rurale ungare . . 105 —
Bonuri cu el. de Bortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti

miș! .............................. 104.75
BouurI cu cl. de Jsortare 104 60
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slr.vunc . . 104.60
Despăgubire p. dijma de

vin! ung........................ 99 50
Împrumutul! cu premiu

ung.................................... 119.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului .123 75
Renta de hârtii austriacă 81 40
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aură austr. . 112 50
Rosurile din 1860 . 135.50
Acțiunile bincel austro- 

uugare ........................ 878 —
Act. băucel de credită ung.284.25
Act. băncel de credită austr.289.90 
Argintul! —. — Galbinl 

împărătesei ................. 5.98
I Napoleou-d'orl . . 10.05

Mărci 100 imp. germ. . . 62 32 
Londra 10 Livres sterlinge 127—

■sfr 0 <* ia

Cola oficială dela 29 Aprilie st. v.

Cu mp

Renta română (5“0). 91’/,
Renta rom. amort. (5%) 93’/,

• eonvert. (6°/0) 88’/t
împr. oraș. Uuc. (20 ir.) 34—

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

Credit tone, rural (7°/0) • • 105—
• •• H (5°/o) ■ 88*;,
» • urban U’/o) ■ • 102\.
> » > (6’/0) • 95—
> >• (57o) • 86—

< > • Națională
Aură contra bilete de bancă . . 15.25
Bancnote austriace contra aură . 2.01

1887.

vend.

92—
94*/,
891 /,
36 —

105*,/
89—

103—
95*/a
86*/,

15.75
2.02

Cursulu pieței Brașovu

uiu 16 Alaiu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.62 Vând. 8.64

Argint românesc . . . • 8.55 • 8.59

Napoleou-d'orl .... . . 9.99 • 10.03

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

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

Galbeni.......................... . • 5.91 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina> 6»/o . » 101.— I 102,- -

» • » 5’/o • „ 98.- > 99.—
Ruble Rusesc! .... . . 111 — > 112.—

Discontulă » 7—10»/, pe ană.

* ■ v-V.ij- v-Ifc

Turnătoria si fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

eiring’ 57. Despărțementiihi pentru mașini agricole: VI. Aeussere VVeitznerstr. 1696—1699. 
recomandă escelentele sale Garnituri de treierată eu vaporii,, de încălditfl 
cu cărbuni, lemne și cu paie. Garnituri de treierată eu vîrteju. (Gopel) 
Mori pentru eurâțitulă cerealelor ă (Sistemă Backer <£ T idats.) Pat. 
pluguri Schlick pentru 2 și 3 brazde, recunoscute de escelente. Prețulu 
dela fi. 38 în susă. — Pluguri-Payol pat. Schlick cu aparatu pentru 
ridicată afară, Pluguri-Hayol, cari se conducă de sine fdupă Sack). 
Pluguri originale Schlick- și I idats pentru una brazdă.

(Jele mai noue mașini de semenatu patent. „Triumph.“
de înăcinatu. mori pentru porumbă. Mașini pentru preparare de nutrețu. Teas- 
topitu și curățirea de Ilamie, cânepă și flosii. sisteinulu nostru propriu. Pre-

3-6
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€
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Mai departe se află gata Mori
pentru uleiuri. Mașini pentru

liniile cele mai efliiie. Comlițiunile de plată cele mai favorabile. £>
Liste de prețuri la cerere gratis și franco.Mersulu trenurilorU

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia Predeulti-Rudapesta și pe linia TeiașA-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta Kudapesta -JPredealrt

Bucuresc!

Prodealu

Timișâ

Brațovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorod! 
Hașfaleu

Trena Tren TrenO 'l'reuti 
accelerat cmnlbna oionîbue 

pereone

(
(

(
(

( 
(

Sighișâra 
Elisabetopolo 
Mediaș!
Copita mirt
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl
Teioțti
Aiud!
Vințul! de 
l)i6ra
Cseertles 
Chiriei 
Apahida

Clnpo
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghiriș!
Stana 
Huiedin!
Ciucia
Bucia
Bratca
R4v 
Mezf-Telegd 
Fugyi-VAsărhely 
Vârad-Volințe

(
(

I

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradta-marp

P. Ladâny
Szolnok
Ruda-poata

(
1 10.55

1 23
3.24

Viena

1.45

2.32

Viena
Budapesta 
Szolook
P. Lailâny 
Oradea mare

Vârad-Veleucze 
Fugyi-VâsărheR 
Mezo-Teiegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiediu
Stana
Aghiriș 
GhirbCu
Nedcșdu

Cluțiu

Apahida 
6hiriț 

Ouverilea

lliora 
Viiițulă de 
Aiud! 
Teință 
Ci’&ciunclh 
Blaș! 
Micăsasa 
Copța ode. 
Mediaș! 
Eiisabetopole 
digișăra 
Hașfaleu 
llomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașov!

Timiș!

3U3fl

Prodealti

Bucuresc!

Nota: Orele de adpte sunt! cele dintre liniile grâse.

( 
(

(

de
peruane

Trenă Trenă Treofi
omnlbu..

Treuă | Tren . *.. ,
de pers, (accelerați omnlbual

11.
7.40 2 — 3.10 6.20

11.05 3.58 | 7.38 9.34
2 02 5.28 5 40 11.26
4.12 6.58 9.14 1.38
— — 9.24 2.06

— 9 41 2 17
— 7.33 10.19 2.40

8.04 11.38 3.24
_ 12.18 3.47
— — 12.54 4.07
— 8.58 1.57 4.33
— 9.28 3.11 5.15
— — 3.40 5.34
_ — 4.15 5.55
_ — 4.36 6.07
— — 4.58 6.24
— 10.28 5.26 6.43

11.00 __ — —
11 19 _ — —
12 30 — —

1.01 __ — —
1.06 _ — —
1.13 _ — —
1.20 _ — —
1.41 — —
2.C0 __ — —
2.35 __ — —
2.48 _ — —
3.20 __ —
3 36 _ —
4.00 _ — —
4.35 _ _ —
5.12 — — —
5.37 — — —
7.02 — — -
7 13 — — —
8.11 — — —
8.41 — —
9.21 — — —
— — 1.55 —

2.53 —
— — ■

_ _ 3.28 —
_ 9.35

8.09
11.40
2.31

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia diD fabrice lui Martin Kopony, Zernesc)

Telușfi- radi'i-Buda|iesla Budapesta-Aradd-Teiușâ.

6.16
7.06
7.46
8.25'
9.15

Trenft 
omnibuB

Tr«
oniD.bua

Trenu de
peraâue

Trenă de 
pendne

Treoft 
dc perxdne

Trenă 
O mnt b tu

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Inlia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințnlă de josă 12.30 — 4.22 Sr.'ilnok 11.20 12.41 —

Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăijtia 1.01 — 5.18 Aradd 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliși 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-!.ipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —

Soborșin 530 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bfirzova 5.56 — 9 33 Zam 8.01 9.12 —

Conopă 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna Lipova 6.47 — 10.27 llia 8 55 9.58 —

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 — -

Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —

Arad fi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
( _ 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29

Budapesta - 1 8.20 Alba-lulia 12.36 12.46 —

Viena — 6.05 | Teiușft . 1.29 1.41 —

.V raidft-'Jrfit» 5ra
1

Mimaeria (Piski) Petroșenl

ti Trouii TrenCi de Trenu Trenă de Trenă Trenă
| omnlbtu peradne talii peredne otnnlbaa mixt

Arsei A 5.48 6.05 i^hoterlm 11.25 2.42
Aradulu nou 6.19 — 6.33 Straiu 11.58 — 3.25
Năraeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orcsifaiva 7 47 — 7.55 ! Crivadia

Banița
2.24 — 5.58|

Merezifalva — — — 3.05 — 6 40
TiffinSfjGra 9.02 — 9.08 1‘etroțfeul 3.37 — 7.12

TitMi^Ctra-Aradâ Petroțeui—Simeria (Piski)

Trenfi de Trend de Trenă Trenă Trenă Trenăperene perxâno imnlliUi’ de peri. omnibtu mixt

Timițiâra 6.25 5.00 8‘etroșeui 10 07 6.10
Mercziialva — — - Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă r.ou | 9.11 — 8.01 Sireiu 1.22 — 9.52
A.-»/.£; 9.27 — 8 17 inerta | 1.53 — 1 10.31


