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Lupta ce urmă pentru drepturile statului 
ne afla desbinați și față ’n față unii cu alții. Urma
rea fii supunerea tuturoră. Deveniramă egali, 
der așa că nu noi dispuneamă de noi și de ale 
ndstre, ci alții. Egalitatea acâsta, deși numai 
în slujbă, avu totuși 6re-care resultată bună: 
înaintară mă în cultură și bunăstare în acestă 
scurtă intervală mai multă decată sute de ani 
jănă atunci. Acâsta este o dovadă că ce pâte pro
duce egalitatea chiar și impusă nouă de alții, âr 
de aci putemă totodată conchide, ce ar produce 
egalitatea , cu care ne-amă înzestra noi pe noi- 

Veni apoi timpulă, când Ungaria îșl câștigă 
încâtva dreptulă de a dispune ea însăși de ale 
sale. Făcutu-ne-au âre amarele pățanii din tre
cută mai înțelepți și mai prevăzători? Sciut amă 
âre folosi aeăstă împrejurare favorabilă, ca se 
ne consolidămă în întru, să aibă fiă-care popoiu 
asigurate cerințele desvoltării sale individuale, să 
devenimă ună stată progresistă, în care să fiă 
respectată numai caracterulu și adevărata valâre? 
Pus’amă basa constituțiunei astfelă, ca statulă să 
devină mamă dulce pentru toți fii săi?

N’amă făcut’o. S’au călcată drepturile țe- 
riloră și ale popârelovă, și statulă plămădită ast
felă în modă forțată și măiestrită a fostă decla
rată de căt.ră partida dela putere ca stată națio
nală maghiară, dându-se prin acâsta desvoltărei 
lui o direcțiune falsă, nefirâscă, care niciodată 
nu ne va duce la fericire și îndestulire în stată 
și prin stată.

Voci (lin pressă. asupra conferenței nostre.
„Pester Lloyd“ dela 12 Maiu scrie următo- 

rulă articulă de fondă :
Ună tonă de amărîciune .și nempăcare, precum 

deallmintrelea e streină chiar celoră mai estreme par
tide ungurescl, dom nâză declarațiunile conferinței din 
Sibiiu a Româniloru, ce le amă publicai ă în ediția de 
diminâță a fâiei nostre de Marți. Nu-i vorbă, chiar dela 
începută nu ne puleaină aștepta la o schimbare mai 
ladicală, de când cunoscută era, că matadorii naționali, 
cari au ținută sub influință loră conferințele din anii 
1881 și 1884, sleteau și de aslădată în fruntea mi.șcărei. 
Cu tâte astea se putea admite, că esperiențele aniloră 
din urmă n’au trecută nici pe dinaintea acestoră ele
mente cu lotulă fără urmă și că chiar in sfera loră în
cepe a se recunâcce, că politica, care înainte cu șese 
ani a pulută să fiă încă râu și bine motivată, nu ma> 
e de totă amăsurată raporturiloră de adi. Ei bine, a- 
câslă speranță a fostă nimicită din temelia. Conclusele 
din Sibiiu se caracteriseză demonstrativă ca continuare 
a concluseloră luate in presăra celoră două diete din 
urmă, se alătură partea cea mai mare chiar în tex- 
tulă loră la resolnțiunde premerse și întrecă forte con
siderabilă chiar pe acelea in unele locuri cu privire la 
nemoderațiunea espresiuniloră. Nou e ceiă multă con- 
clusulă, »d'a aduce la cunoștința pre înaltului Tronă“ 
resuitatele conferinței — nou, deși cu nimică mai bună 
decâtă restulă. Căci o partidă, care in 4|ua de atP •Ș*  
intârce fața dinspre puterile poporului și se eviteză calea 
representațiunei poporului, căutându-șl mântuirea intr’unu 
apelă cătră corână, atunci cu acesta șl-a pronunțată ea 
însăși sentința. De sigură a trebuită să ie liă cunoscută 
urijiloiiloră acestui condusă, că intr’ună stată constitu
țională ună astfelă de pasă peste totă nu este esecuta- 
bilă și chiar decă au renunțată la căile ce le stau des
chise, pentru ca să se adreseze acolo, unde întocmirile 
constituționale le pună in cale o pedecâ de neînvinsă, 
cum mai potă ei pretinde să li se recunâscă și numai 
presupunerea, că surită de bună credință.

*) Ună distinsă amică ală fâiei nOstre din Țăra 
ungurâscă ne trimite doi art.cull sub acesfă titlu, cărora 
e dămă locă aici, punendă In vedere mai alesă că 
scriitorule este condusă în cugetarea sa de idei înalte de 
patriotismă și de iubire cătră neamulă său. — Hed.

Decă esaminămă conclusile conferenței după cn- 
prinsulă loră practică, reese că ele corăspundă acurată 
celoră din anulă 1884. Pasivitatea absolută pentru Ar- 
delu și activitatea în Ungaria, acesta nu e texlulă, dără 
e simburele concluseloră. Vecjl bine că în acâsta zace 
ună contrastă pentru sine, căci abusurile electorale, care 
se citâză ca supremă motiv ală abstinenței, in Ungaria celă 
puțină nu suntă mai mici ca în Ardâlă și censulă elec

Datorința națională.*)
I.

Totft ce se opune legiloru firesci seu se 
nimicesce, său devine corcitură dănină de com
pătimiți! și netrebuinciâsă, dăcă nu chiar stri- 
căcidsă.

Isvorulu tuturora năcazurilor^! din trecutu 
și din presentu ale țăriloră cordnei s-Iui Ștefanii 
este, că acelft poporu, care este relativii mai nu
meroșii și a avuții totdăuna o influință deciijs- 
t6re asupra destineloril acestoru țări, niciodată 
n’a ținută, și acum și mai puținii ține contă de 
naturalele relațiunl ale acestoră țări.

Câtă timpu a domnită feudalismulă, na
țiunea ungurăseă se îndestulia cu deșărta fală, 
că domnesce ea prin aristocrația ei numerdsă și 
puternică; milidnele ei cu ale ndstre împreună 
trăgeau la rușinosulu jugil alil iobăgiei. Aristo
crația cu înțelepciunea celui mai iscusită și in
teresată a sciută să îndemne popdrele la jertfe 
în sânge și bani pentru drepturile țăriloră alias 
privilegiele ei (a se vedă luptele lui losifă II cu 
feudalismulă) și s’a folosită cu dibăciă de devisa: 
divide et imperii, ca popdrele acestoră țări, străine 
dela fire una de alta prin deosebirea de limbă 
și de moravuri, să nu se apropiă de olaltâ, să 
nu se înțelâgă, să rămână totă străine, ba chiar 
dușmăndse una față cu alta.

Au trecută sute de ani peste noi cu sufe
rințe și năcazuri și noi popdrele acestoră țări 
n’amă înaintată nici în cultură, nici în bună
stare,

Nu-i mirare. Guvernele de p’atuncl n’a- 
veau altă problemă decâtă a ap&ra țâra contra 
dușmaniloru din afară, la care eramu interesanți 
și noi cu jugulă nostru și ei cu privilegiele loru, 
și a susținea turnulă babilonică ală prerogaliveloră 
nemeșescl, firesce acăsta nu în interesulă nostru, 
ci pe spinarea ndstră, Popdrele au fostă ținute 
cu măiestria în fașa prunciei, au fostă ignorante 
și străine de cătră olaltă; popdrele nu s’au pu
tută înțelege asupra binelui loru comună, nici 
nu s’au putută ajuta spre eluptarea lui; mișcarea 
unuia în aeăstă direcțiune se potolea cu brațele 
celuilaltă. Divide et impera.

Unde amă ajunsă pe aeăstă cale?
Țările și-au pierdută independența loru, po- 

părele au rămasă neculte și sărace, și mereu 
străine una de alta, ba trăindă chiar în mare 
dușmăniă pe couta binelui și ală interesului lori! 
comună.

In fine sosi era nouă, era libertății popă- 
reloră, pe care ni-au adus’o vânturile puternice, 
pornite de alte popăre culte. Turnulă babilo
nică ală privilegieloru feudale, pentru a cărui 
clădire și susținere s’a vărsată atâta sânge, au 
cursă atâtea lacrimi și s au jertfită atatea pu
teri sănătăse în paguba binelui comună, s’a rui
nată sub propria sa greutate. Ei dâr era li
bertății ne-au aflată neculțl și fără pricepere și 
acâsta a fostă piedeca principală, că nu s’a pu- 
.tută pune o basă sănătdsă și firescă nouei consti- 
tuțiunl, asigurândă astfelă înaintarea în cultură 
și bunăstare a țăriloră cordnei s-lui Ștefană.

Principiulă, pe care se clădi și răzimâ noua 
constituțiune, principiulă statului națională, nu 
corăspunde cu desvoltarea și firea țăriloră și a 
popdreloră ce constitue statulă de față, din contră 
este diametrală opusă aceleia. Bărbații, cari au 
dată pe acele timpuri direcțiunea în trebile sta
tului, nu voiau să scie de rolulă „primus inter 
pares“ ală națiunei ungurescl, ci pretindeau pentru 
ea titlulă de națiune „dominantă”, degradândă 
pe celelalte la rolulă de dominate, aservite. 

torală particulara dincolo de Dâlulă-Craiului nu e de 
ajunsă spre a esplica o astfelă de deosebire. Se pare 
<ă conducătorii adunărei au simțită acâstă slăbiciune a 
conclusului loră și sprej a satisface formală astorfelă 
de îngtijiri, enunță că și în Ungaria are să valoreze 
abstinența ca regulă, dela care regulă insă suntă admi
sibile escepțiuni de câte ori partida are perspectiva 
de o victoria electorală, l’uținulă, ce în totă casulă ar 
pută încă impune la astă demonstrațiune, cu acâsta se 
resolvă incâtva în modă hazliu. A proclama mai Intâiu, 
cu întrebuințarea celui mai înalta patosă morală, ună 
principiu și apoi a găuri cu propria mână acestă prin
cipiu e o procedere, care abia merită a fi seriosă tra
tată. Nici chiar Cehii n’au comisă acestă greșală in po
litica loră de abstinență; ei n’au făcută deosebire între 
singuralicile ținuturi ale Bohemiei, parola loră era una 
și aceeași pentru tote părțile. Cehismulă, pe lângă toți 
gărgăunii săi, bine desvoltatu și avută s’a supusă în to
talitatea sa legei create de elu însuși — și resullatulă? 
Cehii plângă și adi pe față anii ce i-au perdută și cei 
mai rabiațl oratori ai loră îșl ridă în ședințele dietei de 
abstinența loră de odinioră. Stau âre la Români lucru
rile măcară numai pe jumătate atâtă de favorabilă ca 
la Cehi? Cei cari au participată la conferința din Sibiiu 
ei înșiși nu voră cuteza a face o afirmațiune atâtă de 
grotescă. Conferința nu represintă inteligența română, ai 
cărei membrii cei mai stimați stau de partida intransi- 
gențiloră. In sfirșită judecătorii dela tribunalele supreme, 
funcționarii distinși, deputății, profesorii universitățiloră 
și școleloră medii, scriitorii, mai departe acești numeroși 
bărbați in cele mai diferite posițiunl sociale, c-arl formâză 
ună decoră ală românismului și ală întregei țări și cari 
respingă dela sine orl-ce comoditate cu conclusele de 
erl, in sfirșită cjieemă acești bărbați încă suntă așa (ji- 
cendă Români și ar avea și ei dreptulă a vorbi ceva în 
numele nemului loră. Fapt este că Românii de acâstă cate
goria condamnă energică politica de passivitate. Der din 
momentulă in care conferenței din Sibiiu i s’a retrasă 
sprijinulă acestoră bărbați, ea nu mai are dreptulă a 
vorbi in numele Românismului. Nici chiară atunci când 
ceea ce se numesce massa poporului ar sta in adevără 
la spatele ei. Der nici acestă casă nu esistă. In Ardelă 
țăranii români, cu tâtă passivitatea, votâză în multe 
locuri in totă liniștea, in vreme ce in Ungaria jâcă chiar 
ună rolă forte însemnată în luptele electorale.

Decă așa deră nici bărbații eulțl nu suntă aceia, 
cari se simtă legați prin conferența din Sibiiu, atunci în 
ală cui nume vorbesce ea și ce pondă pâte ea pretinde 
pentru volulă ei?

Conferența vorbesce numai și numai în numele 
unei minorități nemulțămite, și acestă pondă să-i rămână 
necontestată. Pentru că o spunemă verde, că reduse 
chiar acolo, cele petrecute in Sibiiu ne umplu încă de 
ună viu regretă. Nu cu privire la punctulă de vedere 
ungurescă! Statulă ungară n’a suferită nici câtuși de 
puțină în urma așa numitei pasivități; dieta n’a perdută 
nimică din vaija ori din potența ei spirituală, pentru că 
in locuia câtorva representanți români s’au presentată 
totă atâția deputați maghiari; ba, au fostă o mulțime 
de persone, cari erau de părere, că abstinența dela ale
geri a unui elementă după a lui fire turbulentă, precum 
e și aceia, care urmâză parolei din Sibiiu, pâte să fiă 
numai in avantagiulă partideloră conservatâre și credin- 
ciâse stalului, și prin urmare chiar in avantagiulă țării. 
Nu’i vorbă, acâsta nu corăspunde vederiloră ndstre spe
ciale, pentru că noi dorimă, ca fiăcare pătură a țării în 
totalitatea ei să ajungă la representanța parlamentară. 
Singuratice fapte petrecute în decursulă acestei diete __
noi îndrumămă numai la votarea legii pentru glâte — 
arată în lățită, că atingerea nemijlocită cu factorii con
ducători ai vieții publice ungurescl nil rămâne fără âre- 
care înriurire nici asupra represenlanțiloră celoră mai 
radicale și separalistice nisuințe naționale. Der preste 
totă luată nu s’ar pută cita nici o singură ocasiune, cu 
care rămânerea la)o parte a oștirei conferenței din Sibiiu 
ar fi fostă stricăciâsă incâlva’dietei ungurescl. Din contră 
interesele specifice române ar fi putută trage negreșită 
multe folâse, decă ună numără mai însemnată de re
presentanți români ar fi ocupată locă în cadrulă parti

deloră credinciâse statului.
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Acâsta avea valâre deja pentru trecuta. In măsură 
mai mare, credeamă noi, trebuia să li se impună aceste 
considerațiuni astăzi tuturora omeniloră cugetători dintre 
Români. Nu numai pentru că viitârea dietă va avă o 
durată de cinci ani și pentru că abstinența pentru unâ 
periodă așa de lungă — dâcă ea in adevără s’ar ese< uta 
— ar trebui să devină îndoita de fatală pentru ori ce 
poporfl ala țării, care nu vrea să se condamne de bună 
voiă la stagnațiune culturală și politică. Din contră, noi 
erama de părere, că evenimentele politicei internaționale 
voră fi deschisa ochii și acelora, cari au perseverată pănă 
acum in isolarea ce șl-au ales’o ei înșiși. Ama espeiiată 
de repețite ori, că evenimentele în Orienta, atitudinea 
monarhiei In timpula conflictului, care amenința nu nu 
mai pe Bulgaria, ci și pe t6te celelalte popăre balcanice, 
ăr In primulă răndă unanimele manifestațiunl ale guver
nului, ale parlamentului și ale opiniunei publice a Unga
riei au produsa in cercurile naționalitățilora, care trăesca 
în Ungaria, o schimbare adăncă și salutară. Mai nainte 
arareori s’a manifestata cu privire la cele mai însemnate 
cestiunl ale politicei o conglăsuire atâta de perfectă între 
ungurisma și între naționalitățile țării; mii nainte ara
reori s’a dovedita atâta de ne’ndoiosă, că libertatea Un
gariei și așetjămintele ei constituționale sunta tota odată 
o garanțiă pentru libertatea popâreloră Orientului, ale 
cărora fragmente înrudite trăesca in țăra nostră Intru 
câta vine a se lua in considerare influința ce o pota 
avea țările vecine asupra naționalitățilora nostre, acăstă 
influință n’a putută fi in timpula acesta decâta numai 
ura, care a armoniata pe deplină cu condițiunile vieții 
de stata ungare. Și totodată puteama să admitemă, că 
naționalitățile Ungariei au câștigată ună interesă mai 
mare de a lua parte la tote enuneiațiunile vieții nostre 
politice și de a întări acele disposițiunl, care trebuia să 
le fiă în gradulă celă mai mare binevenite. Cu părere 
de rău vedemă din decursulă conferenței din Sibiiu, că 
acesta calculă nu a fosta pusă in cumpăna sfătuiriloră 
ei; dăr avemă încrederea firmă, că maioritatea popora 
țiunei române și conducătorii ei chemați au prinsa acestă 
ideiă și și-au însușit’o,

încă una momentă avem! să amintimă aci, care, 
ce e dreptă, stă numai într’o legătură indirectă cu adu
narea din Sibiiu, pe care insă n’amă voi să-lă vedemă 
ignorată. Acăsla este atitudinea Sasiloru față cu miș
carea acesta. înainte cu trei ani le-a succesă încă 
unoră agitatori de a stabili orecare legătură între con
ferința Romăniloru și între cercurile săsesci. Conferența 
a fosta privită ca și o parte a oposițiunei generale na
ționale, care n’a eslstată niciodată, der pe care câteva 
capete fdrte iscusite între autochtonii și voluntarii Sași 
au voită să o înființeze cu totdinartinsulă. Erau pe a- 
tuncl mai multe atingeri între representanții români și 
între matadorii congeniall săsesci. De astădată se pare 
că asemeni atingeri au remasu afară cu totulu. Sașii 
s’au abătută fără îndoială dela eroiculă plană de răs- 
boiu, pe care voiau să li-lă atribue cu orice preță, plană 
care i-ar fi făcută să scătă cu mijldeele loră castanele 
din spuză pentru alți dmenl. Ei credă, se vede, că au 
deja destulă cu năcazurile loră proprii și că n’au lipsă 
să se ocupe cu plângerile mișcătăre ale poporațiuniloră 
tuturoră părțiloră lumei de prin prejură. Decă acăstă 
presupunere este corectă — și avemă cause a o ține 
de corectă — Sașii voră perde, pote, aprobarea dintre 
amicii loră cei mai desperați; der ei înșiși potă prin 
aceea numai să câștige. O politică mai întortochiat? 
n’a putută fi pentru ei ca aceea, care a voită să-i facă 
să fiă cenlruiă unei partide naționale intrausigente. S’a 
arătată, pănă acum celă puțină, pe cale negativă, că 
Sașii s’au lăpădată de acestă absurditate și acesta este 

păte, singurulă resultată mulțămitoră ală conferinței 
din Sibiiu.

Din afară.
piarulu rusescfl „Norosti“, vorbiiidf; de des

coperirile ce le face „Norddeutsche allg. Ztg.\ 
asupra ocupării Bosniei și Herțegovinei, 4* ce 
aceste nu suntă a se considera nicidecum ca nisce 
încercări ale Germaniei de a se apropia de Rusia. 
Pentru o astfelă de apropiare cancelarulu din 
Berlină are la disposițiune alte mijldce, decâtu 
batjocurirea diplomației rusesc!. Totă așa de ne- 
basată este afirmarea, că prințulu Bismarck ar 
voi să discrediteze pe contele Andrassy și pe 
partida sa, dedrece tocmai destăinuirile acele le 
potă veni la socotălă bărbațiloră de stată, cari 
au câștigată două provincii printr’o simplă con- 
vențiune, fără vărsare de sânge. Destăinuirile au 
avută de scopă mai multă de a documenta Fran- 
ciei, că o alianță franco-rusescă nu se va pute 
realisa așa de ușoră, dedre-ce Germania, care nu 
s’a interesat niciodată de Orientu, se va pută uni 
în fiăcare momentă cu Rusia. „Novosti“ sfătu- 
iesce însă pe Francia, să nu lase a fi intimidată 
prin acesta, cu atâtă mai puțină, cu câtă Francia 
doresce pacea și în acăstă direcțiune va avd în 
Rusia întotdeuna ună bună amică.

*) Întârziată din causa lipsei de spațiu, ocupată cu
rapărtele conferinței. — Red.

Organulă diplomației rusesc! din Bruxela 
„Nord“ scrie: Față cu sgomotulă, ce necontenită 
se reînoiesce, că s’a încheiată o alianță franco- 
rusescă, suntemu dator! a declara simplu și ho- 
tărîtă, că Țarulo, n’are decâtă o singură țintă: 
pacea generală. Spre ajungerea acestei ținte crede 
elă că trebue să susțină deplina libertate de acțiune 
a Rusiei. Aedsta nu este pentru nimenea o ame
nințare și pentru nimenea o încuragiare și fiă
care pdte să tragă folosu de aici.

SOIRILE DiLEI.
Cetimă in „Românulă1* de Duminecă 3 (15) Maiu: 

„Astădi se implinescă 39 de ani, de când Românii ar 
deleni, întruniți pe câmpia libertății de lângă Blașiu, au 
proclamată susă și tare drepturile imprescriptibile ale 
națiunei române. Programa stabilită atunci conslitue și 
astâcji condițiunile indispensabile ale esistenței ^i propă- 
șirei Româniloră de peste munți. Românii de peste munți, 
atunci, ca și acum, ceră recunâscerea individualității loră 
politice ca garanțiă pentru desvoltarea potrivită firei loră. 
Salulămă der din totă inima (jiua de 3 Maiu, care a 
chiemată pe Românii transilvăneni la redeșteptare1*.

—x—
Partida independentă din Halas a candidată pentru 

viiiărea dietă pe Dr. E. Farkas în loculă lui Ludovicii 
Mocsary. — Așader totuși pretinsa împăcare cu ideile lui 
Mocsary a alegăioriloră săi n’a fostă sinceră!

—x—
In privința negocieriloră în vederea încheierei unei 

convențiuni comerciale cu Austro-Ungaria, „Unirea*  află 
că delegații români nu voră pleca la Viena pănă ce nu 
voră stabili basele fundamentale, care suntă in numără 
de trei, și anume : escluderea clausei națiunei celei mai 
favorisate, termenulă convențiunei și regulamentarea în- 
trărei și eșirei viteloră în și din țeră.

—x—■
Maiestatea Sa a dăruită incendiațiloră din Ciucă 

Cozmaș, unde au arsă 243 edificii 800 fl., celoră din 
CurticI și Sojtor câte 500 fl.

—x—

I-reședintele comunității evreeșci de confesiunea or
todoxă din Clușiu, Solomonă Nathin, convâcă pe alegă
torii de confesiunea mosaică din cerculă acela la o con- 
ferență pe 18 I. o. pentru a se înțelege asupra atitudinei 
ce au s'o ia fată cu nouăle alegeri de deputațl dietall. 
„Kolozsvâr» nu pâle înțelege, de ce trăbă e și ce va să 
ijică acăstă convocare, și întrebă, că nu cumva vrău să 
formeze o partidă deosebită, de confesiunea mosaică, cu 
vre ună programă spacială și cine i-a împuternicită pe 
ei s’o facă acâsta?—Cine să’i imputernicâscă? Nu strigă 
pressa ungurâscă, că punga jidovăscă e cea mai patrio- 
ti căscă ?

—x—
Archiducele Albrecht a dăruită scdlei ungurescldin 

Simeria 50 fl.
—x—

„Meseriașulu românău, asociațiune de credită și 
depuneri, a ținută Sâmbăta trecută o adunare estraordi- 
nară din causă că, demisionândă trei membri din Direc
țiune, asociațiunea era împiedecată In funcționarea ei re
gulată. Doi membri din Direcțiune repășiseră din causa 
afaceriloră loră private, ăr unulă fiindă că s’a strămutată 
cu locuința din Brașovă. Adunarea a fostă bine cerce
tată. Directorulă esecutivă a făcută relațiune despre a- 
gendele de pănă acum, constatândă cu cifre, că incepu- 
tulă este fdrte imbucurătoră. S’au făcută subscrieri con
siderabile de cvote, s’au făcută și depuneri însemnate. 
In direcțiune s’au alesă d. d. losifă Popă Gherendi, G. 
M. Zănescu și G. Navrea jun.

—x—
Camera de comerțu și industrii dințlocă a intentată 

procesă de pressă fâei ungurescl «Szekely Nemzet’, care 
afirmase, ca presidiulă camerei ascunde in cutiile biu- 
roului său ordinațiunile mai înalte privitâre la possesiunea 
și industria Săcuiloră. In acesta vădă președintele și se- 
cretarulă camtrei o vătămare de onore.

In sătulă săcuescă Gurghiu- Uifaleu au arsă edifi
ciile a 48 economi.

—x—
Duminecă in 3 (15) Maiu s’a făcută cunoscută in 

biserica Sf. Nicolae de aci poporului adunată, că aceia, 
cari voiescu a primi în casă spre îngrijire răniți, gratis 
ori pentru plata de 50 cr. pe cji, să se anunțe la oficiulă 
primăriei Brașovă.

—x—
Subjudela dela judecătoria cercuală din Aiudă, Eu

gen Jovian, e numită jude la tribunalulă din Sibiiu.
—x—

Cetimă în foia ungurăscă-nemțâscă „Herm. Ztg.“: 
„Din Ciucu se scrie, că soldați români grăniteri ocupă 
din săptămână în săptămână teritorii mai mari la granița 
ardelână. Așa nu de multă pichetulă română din munții 
Fejerbukk(?) a anexată ună teritoriu de 200 pași In cu
prinsă, fără ca să fi ridicată cineva vr’o obiecțiune**.

—x—
In ndpteaj'de 8 Maiu, fiindă o furtună violentă, o 

cirădă de boi între Ghirișă și Cucerdea se spăriâ și, cu 
tote opintirile văcariloră, se împrăștia în tâte direcțiunile. 
O parte din cirădă apucă pe linia ferată tocmai când 
‘recea trenulă ; 6 boi au fostă sfărimațl și alți 20 răniți.

Sinodala archidiecesanâ din Sibiiu.*)
Sibiiu, 18 Aprilie 1887.

In ședința a cincea dela 16 Aprilie presidiulă pre- 
sintă două rapărte despre „fundațiunea Andronică» și

FOILETON U.

Urmă galbină, și Pip6rușa vitezulu.
(Poveste.)

(Fine).

Și muma s’a i-a respunsă: — Ai mai avută ună 
frate, pe Urmă galbină, dăr mamonulă i-a tăiată capulă 
și l’a aruncată în tăulă celă de lapte dulce, care-i îna
intea curțiloră.

Atunci Pipărușă vităzulă a ridicată eră curțile, în- 
câtă mumă-sa și-a putută scote țița, și i-a <j|s0 •’ Ve^î 
așa, nu mî’ai putută spune dintru începută?

Apoi s’a pusă a pescui în tău, doră va da de tru- 
pulă fratelui său, și a scosă de acolo trei trupuri și trei 
capuri. Dăr elă nu scia acum, care i capulă și trupulă 
lui Urmă galbină?

Urmă galbină însă avuse ună cățălușă, elă cum 
mirosi îndată cunoscu, care i trupulu și capulă stăpânu
lui său și dete semne de bucuriă. Atunci Pipărușă puse 
capulă lângă trupă, scăse din traistă ună sufletă și în
dată înviă pe Urmă galbină. Acesta decă se sculă <J* se: 
— Ce păcate, pănă pe astă vreme am durmită? Că 
era sârele pe la ojină. fir Piperușă spuse întâmplarea, 

și lui Urmă galbină indată-i veni prin minte că așa este. 
Acum intrară in curți la muma loră, care se bucură 
forte tare văcjându-se cu doi drăguți de feciori ca doi 
bracji. Atunci le povesti minunata întâmplare cum a a- 
vută ea pe Pipărușă vităzulă.

Nu trecu multă vreme și Urmă galbină ’șl-aduse 
aminte de Mandalina lui, și nu-lă mai țină loculă până 
va d’a de ea. Inzadară ilă sfătui mumă-sa să nu mai 
umble după acea sprăhuiată, că er ii va pune capulă, 
înzadar i se puse în poră trate-său Pipărușă vităzulă să 
nu mârgă, elă ardea de dorulă ei, gândea-i că stă pe 
cărbuni pănă ce in urmă nu avură ce-i face, ci trebu 
iră să lă lase să plece, barem! să o mai vădă odată.

Pănă nu plecă însă, (fise Urmă galbină eătră Pi
părușă: — Șeii ce frate? eu mă facă ună cală frumosă, 
er tu te fă neguțătoră și mă scâle în târgă la vânzare, 
că de m’a cumpăra mamonulă și de s’a sui călare pe 
mine, eu fugă cu elă pănă aci și-lă omorimă, apoi mer- 
gemă și aducemă pe Mandalina. — Așa să fiă, disc Pi
părușă vitezulă. Și Urmă galbină se făcu ună <ală de 
să mai ai doi ochi să te uiți la elă, âră Pipărușă se 
sui călare pe elă și merse la târgă. Acolo se adună o 
mulțime mare de âmenl și se minunau toți de calulă a- 
cela frumosă. Nime nu avea insă atâta amară de ban! 

câți cerea pentru elă. Veni intr’ună târziu ună omă 
cam bătrână, îmbrăcată in haine doinnescl — era ma
monulă ; calulă numai decâtu ilă cunoscă, ăr mamonulă 
cumpără calulă și-lă duse acasă fălosă.

— Hai afară, scumpă Mandalină, și ve<JI ce cală 
frumosă țl-am adusă. Mandalina eși afară și se uită 
bine la cală, apoi (fise: — Ucigă-te tâca, mamonule, 
der prostă mai ești tu, nu vet}I că în capulă calului*  
ăstuia suntă ochii lui Urmă galbină? Atunci mamonulă 
ilă scdse afară în ogradă și-i tăiă capulă.

Pipărușă nu era departe, numai câtă era tupilată 
sub ună gardă să vădă ce s’a întâmpla? Deci, îndată 
ce s’a depărtată mamonulă, s’a dusă lângă trupulă ca
lului, i-a pusă capulă la locă și i-a băgată ună sufletă, 
și indată a înviată. — O frate, dăr greu adormisem, 
Z'se Unbră galbină sculându-se. — Greu, că de nu e- 
ram aci de in lemănă, dormiai de veci.

Acum s’au dusă acasă. Dâr nu multă s’a ogoiată 
Urmă galbină, âră l’a lovită dorulă Mandalinei, deci a 
(fisă cătră Pipărușă: — Scii ce frate? eu mă facă ună 
porumbă, tu mă ia și mă du la vânzare în târgă, dâr 
nu mă vinde nimărui pănă ce va veni mamonulă să 
mă cumpere și se mă ducă să mai vă(ță odată pe Man
dalina mea. — Eu mă temă că tu ăr iți vei pune ca- 
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cererea archivarului consistoriala Ioană Râu pentru a i 
se spori leata cu 200 fl. Rapârtele s’au predata comi- 
siunilora respective.

Presidiula făcu apoi cunoscuta următorulă răspunsa 
ala archiducelui Albreeht la telegrama Sinodului: „Exce
lenței Vâstre și celorlalți cari participă la Sinoda cea 
mai deobligâtâre mulțâmită pentru felicitările ce mi s’au 
făcuta. Albreeht." — Se acordară concedii pe tntrăga 
sesiune dep. Abs. Todea, George Danilă și Alexiu 
Olariu.

Dep. A’icdru interpelă presidiula, că are cunoscință 
cum că ajutOrele votate in 1883, 1884, 1886 din .fun- 
dațiunea Șaguna" pentru biserici și scâle sărace in sumă 
de 18,853 fl. nu s’au distribuita? Ce disposițiunt a luată 
presidiula spre a fi espedale ajutorele și pe viitoră a nu 
mai suferi biserica și scola tristele urmări ale acestei 
procederl, care nu se impacă cu intențiunile marelui 
fundatora?

Presidiula răspunde, că interpelantulă pote afla 
causa nedistribuirii totă acolo de unde șl-a luata datele 
de mai susă. Urmările nu suntă așa de triste, der ne
greșit ă că trăgănările nu sunta salutare. Suntă pedeci 
mari, cari faca să nu mergă lucrurile cu punctualitate. 
Se pOte tace insă de aci inainte, va lucra câtă tinipă va 
pute și-și va face datoria, der nu pâte da garanțiă, că 
vora merge lucrurile cum vrea interpelatorulă. AtJI toți 
sciu că e o stare anormală.

Dep Nicâră (jice că a interpelată avândă inainte 
cașuri concrete Bisericile din Deva și Bârcia mică nu 
’șl-au primită ajutorele votate. Comuna bisericăscă Deva, 
ca să nu i se’nchicjă șcOla, a luata împrumuta 600 fl, 
der n’are de unde să’i plătăscă, căci a costată multă bi
serica. E nevoiă de grabnică ajutora. In comuna bise- 
ricescâ Bârcia mică, comună fostă curata gr. or., de 
ani de (jtle se zidesce la o biserică. In 1883 a ceruta 
ună ajutora de 100 II., ca să termine turnulă bisericei. 
Notaruia locală de ani de (jile se’ncărcă a’i maghiarisa 
și a-i converti la religia relormată pe Românii Bârcenî. 
Șcâlâ confesională nu e, ci comunală, unde se’nvață 
numai unguresce, și mulțl dintre elevii tineri vorbescO 
fluentă unguresce. Au și trecută 13 familii la relormațiă 
și cu oeasiunea visitațiunii canonice, episcopulă reformată 
din Clușiu a trecută și prin comuna Bârcia mică, a in- 
curagiată pe cei .întorși la legea strămoșescâ — cum 
cjicea elă — și a primită întregă poporuld greco-orien- 
tală din comună, vorbindu cu unii dintre ei românesce 
și unguresce, în presența vice-comitelui comitatului, care 
e epitropulă comunei bisericesci ref. din Bârcia-micâ și 
în fața altoră fruntași. Destulă, că in Deva și giurd se 
facă petreceri și colecte in favoruiă celoră din Bârcia- 
mică, suntă preste 900 fl. deja adunați, er dela „Kul- 
turegylet’ s’au preliminată 2500 fl. — precum sunt 
informată privatimă — pentru zidirea unei biserici ma 
terialulă e adunată totă și preotulă destinată in curendă 
va urma. Ei, d-loră, pentru 13 familii nu se jertfeseă 
atâtea mii, nu se pune atâta activitate febrilă ia cale, 
din partea întregului aparată, contrară nouă. Vă facă 
atențl, d-loră, câ giură împrejură e ună complexă de 
sate „nemeșescl" gr.-or. cu școle comunale, său confe
sionale neindestulitoră întreținute, în aceste comune ne- 
nelntreruptă se facă asemenea încercări (Mișcare mare). 
La anula 1885 am fostă întrebată chiară de înaltă Prea 
Sânția Sa, cum stau treburile in Bârcia-mică, căci lu- 
cruia era prdspătă cu convertirea, er (fiarele ungurescl 
făcuseră mare cap tală din ele. ’l le-am dală conscien- 
țiosă. înalta Prea Sfinția Sa avea și rapOrte minuțiâse 
oficiale.

Nimică n’a făcuta de atunci încâce, încâta sciu eu 
privatim. Pentru comunele Valendorf și Erdo-Szt.-Gyorgy 
(lângă Murășa-Oșorheiu), s’a votată pe sâma bisericilora 
câte 500 fl. la a. 1884. Parochulă și epitropii harnici 
din Erdo-Szt.-Gyorgy au luată in contulă acestui ajutoră 
ună împrumuta de 500 II. dela ună fabricantă israelită, 
pe termină scurtă, au făcută cărămidă cu banii, au luată 
lemne ș. a. Vine terminula plății. Epitropii alergă in 
tăte părțile, dâr fără resultată. Intre aceste mâțe bra- 
vulă preotă ală Româniloră de acolo. Biserică, ce putea 
fi gala la 1885, nu e in acele părți expuse, fir mate- 
rialulă bisericei e cumpărată de comuna israelită din Mu- 
rășă-Oșorheiu.

Curmândă cu datele, dep. Nicâră se provâcâ la 
protopresbi ieri se spună, dâcă suferă ori nu neajunsuri 
scâlele și bisericile din causă că nu li se dau ajutârele 
la timpă. Priviloră la representațiunea, despre vr’o 

25,000 fl. ce’i pretinde slatulă din fondurile nâstre, pe 
cari Înaltă Prăsfinția Sa tjice că densulă vrea să o tra
ducă, (Jice că traducerea e gata de luni de <jde, și nu
mai snbscrisă trebue de I. P. Sa. Prin urmare trăgănirea 
nu e motivată. Fiindă că nu i s’a dată lămuriri, dep. 
Nicâră declară esacte tâte câte le-a spusă. De vomă 
merge așa, tjice d-sa, vomă ajunge ca în timpulă când 
n'avămă nici ună arhiereu. (Mișcare, Contre diferi). Tre
cerile la reformațiune in Bârcea mică suntă semnalnlă 
unui periculă națională.

Presidiula cjice că din tonulă interpelărei constată 
că intențiunile interpelantului n’au fosta să reguleze, ci 
cu totulă altele, de aceea nu se află îndemnată a’i răs
punde la tâte insinuările. Periculele cele mari, de care 
viseză d. deputată, suntă exagerate. La noi e mare să
răcia și suntă cu sulele scâlele și bisericile care aștâptă 
ajutoră. D. deputată e în rătăcire și față eu anumite ca
șuri concrete. Mulțâmescă d-lui deputată pentru com- 
plimentulă ce mi l’a făcută mie, consistoriului și între
gului nostru organismă bisericescă, când a (Jisă că acjl 
stămă mai rău ca atunci când timpă de 80 ani amă fostă 
fără aihiereu.

Dr. Roșea spune că dănsulă a făcută traducerea 
maghiară a acelui actă. Der d. deputată să spună de 
unde scie acesta?

Dep. Petru Truța face urmălorea propunere: Sinodulă 
să ia la cunoscință răspunsulă presidiului, desaprobândă 
totă odată verdictulă deputatului A. Nicâră, ce privesce 
în generală starea actuală a bisericei. — Se primesce.

Dep. Nicoară, luându șl ansă totă din int.erpela- 
țiune, face următârea propunere: „Tâte cele privitâre 
la ajutorele votate de comisiunea administrativă Șaguna- 
ene să transpună unei anchete exmise din sinulă sino
dului, carea să fiă însăși însărcinată a face inmediata 
expedițiune a cereriloră resolvite la anii 1884, 1885 și
1886 asignarea la cassa archidiecesană, precum și cu 
propuneri concrete, cari ar fi să curme asemeni trâgă- 
nărl stricăciose pentru biserică și școlă.‘ — Să predă 
comisiunei organisătore.

La ordinea (filei se pune referada comisiunei finan
ciare. Raportorulă aceleia R. Patița refereză la pro
punerea comisiunei: se dă consi«loriului îndemnisare pen
tru suma de 2000 fl. solvită pe anii 1881 .și 1884 ca 
contribuțiune la susținerea organismului metropolitană: 
i se incuviințeză suma de 1000 II. ca credită suplimentară 
pe 1887 pentru același scopă; i se voteză pe anii lt-86,
1887 și 1888 câte 800 fl. pentru acoperirea sumei de 
conlnbuire totă la susținerea organismului metropoli
tană ; se decide relansarea pretensiuniloră fondului se- 
minarială și Francisc-losefină ce le au la nisce baroni 
unguri scăpătati, caii nu le mai plâtescă; la propunerea 
ca, în considerarea stărei bugetare a gimnasiului română 
din Brașovă, interesele de 6°/0 după capitalulă de 10,000 fl. 
împrumutați și nesolviți pănă la finele anului 1886 să 
se relacseze, se decide că actulă se redă comisiunei, ca 
să vină cu propuneți amerunțite; se primesce relacsarea 
intereseloră de 328 fl. prelinsă de fondulă de 30,000 
dela contele Belhlen Gabor ca ne mai putând fi încassate; 
se primescă ca basă a desbaterei speciale rațiociniile 
fonduriloră arehidiecesane pe 1886.

Brașovă, în 29 Aprilie v. 1887.
On. D-le Redactoră! Mângăerea ce o simță la 

alinarea sorții mele îndrăsnescă a o impărtăși și altora 
prin bunăvoința D.-vâstră. Acesta este singurulu meu 
mij'ocă de recunoscință, cu care mă simță îndatorată 
pentru jertfele cele mari aduse de mărinimoșii mei bine- 
tăcătorl pentru mine.

Ca orfană și lipsită de tâte mijlâcele trebuinciâse 
pentru vieță, am avută noroculă de a ajunge sub bine 
voitârea îngrijire a Reverendissimului Domnă Părintelui 
Bartolomeiu Baiulescu. D. Sa ca ună părinte adevărată 
mi-a alinată tâte lacrămile vieții, câtă timpă am fostă 
ca învățăcelă de rotârită.

Pră fericită mă sămtă, precum trebue să se simtă 
ori care învățăcelă română din Brașovă, căci am avută 
și avemă o fericire rară de a fi supraveghiațl și îngri
jiți cu de tâte din partea Prea stimatului nostru patron 
D. Părinte B. Baiulescu. Nu voiu fi în stare a răsplăti 
pe nici o cale aceste ostenele. Rogă însă pe prea ono- 
ratulă D. Părinte B. Baiulescu să binevoiescâ a primi 
și pe acăstă cale cea mai căldurâsă mulțămită acum la 
eșirea mea din anii de ucenică ; mă simtă datoră cu 

și mă pune in desagi pe calulă meu, și-i dă drumulă 
să mârgă incătrău va vede cu ochii.

Așa și făcu Urmă galbină, tăia pe mamonulă totă 
bucățele, carnea cea spurcată o duse în desagi, îi așeejă 
pe cală și-i dete drumulă pe pârtă afară. Dâr Pipărușă 
era acolea de îndemână, prinse calulă și (Jise lui Urmă 
galbină: — Ce gândescl frate, de ’lă lași să mârgă nu
mai așa? Nu-țl aduci aminte că încă o să-țl mânce ca- 
pulă ? — Der ce să facemă ? întrebă Urmă galbină — 
Ce să facemă? Uite in coce ! și numai decâtă găuri fun- 
dulă desagiloră și apoi dădu drumulă calului și ici pica 
o bucățică de carne, colo alta, pănă ce nu mai rămase 
nimică, și care cum pica, cum o apucau corbii și ciorele

După aceia a luată Urmă galbină pe Mandalina 
de mână și a voită să o ducă acasă, dăr Pipărușă a 
(fisă: — Stăi frate, că trebue lecuită, că i plină de 
smei de cei micuți. Și-a luată paloșulă și a crepat’o 
dreptă prin rnijlocă și a curățită smeii din ea și i-a a- 
runcată in focă, apoi a așecjat’o laolaltă, i-au pusă ună 
sufletă curată, și a înviat’o.

Acum au mersă acasă și au lăcută ună ospăță 
mare, mare. Mama loră 11-a spusă tâtă întâmplarea, 
cum a purcesă grea cu Urmă galbină, pe cum v’o spn- 
seiu și eu, și de n’oră fi murită și adl trăescă.

Cine o scie mai departe — spună-o!
I. Popă Reteganulu.

multă recunoscință pentru tâtă viâța mea, a cărei mul- 
țămire și fericire este câștigată prin D. Sa.

De asemenea mulțămescă respectuosă și D-lui Dr. 
G. Baiulescu pentru binevoitârea îngrijire medicală In 
timpă de bâlă, precum și Onoratei Societăți Transilvane 
din Bucuresel pentru stipendiulă de 40 fl. v. a. ce mi 
l’a dată ca să potă plăti D-lui măiestru învățătura me
seriei rotăritului.

Vasile Brâzu
calfă de rotariu

Convocare.
Subscrișii membri ai comitetului electorală ală a- 

legătoriloră români din cele patru cercuri electorale ale 
orașului și comitatului Brașovă, alesă în adunarea e- 
lectorală din 1 Maiu st. n. a. e., invită pe toți domnii 
membri ai acestui comiletă a se întruni Vineri în 8 (20) 
Maiu a. c. in localitățile ospătăriei „Impăratulă Roma- 
niloră" (strada Scheiioră) la orele 2 după amâdl, pentru 
de a țină o ședință plenară cu scopă de a se constitui 
și a’șl începe lucrările.

Brașovă in 5 (17) Maiu 1887.
Dr. Aurel Mureșianu, George B. Popp, Andreiu 

Bârseanu, Simeonă Damianu, Ștefan N. Bobancu, Iosif 
Comanescu.

Apelă. Subscrisulă avândă de presinte gata pentru 
tipărire două opuri — cari prâfiresce pretindă multe pa
rale — mă vădă necesitată a mă ruga de sprijinulă ma
terială ală on. publică, pentru a pută scâte la lumină 
câtă mai în grabă acele opuri, cari suntă:

a) „FiloctetiP, tragedia in 5 acte după Sofocle, 
tradusă în versuri după edițiunea elină cea mai nouă. 
Acestă operă deși e din timpulă antică păgână, totuși 
sunt sigură că și astăif! va ave aceea valâre, carea o-a 
avută atunci. Prețuia 50 cr.; dela 10 esemplarc două 
se dau gratuită.

Z>) „Vinderea lui IsusiV, tragediă în 4 acte. Scena 
luată din Sânta scriptură și din tradițiunile vechi evreice. 
La prenumătațiunea acestei opere, cu deosebire mă în
dreptă cătră on. Cieră română, care credo că nu va 
lipsi nici de astădată și față de mine, ca și de alte multe 
ori și față de alții, cu obolulă său pentru înaintarea li- 
teraturei bisericesc! mai alesă pe terenulă și în direc
țiunea, in carea e croită acestă modestă operă a mea. 
Dela arabele opuri jumătate din venitulă curată se va 
destina pentru edificarea scâlei românesc! din Șiomfalău, 
unde pănă astăifî se insfrueză copilașii de Română în 
câte o căsuță mică, ca vai de ea. nefiindîi în acăstă co
ti ună scâlâ niel-odată. Prețuia unui esemplară e 40 
cr. după tipărire va fi 50 cr. Dela 15 esemplare unulă 
se va da gratuită. Banii se capătă după aparițiunea o- 
pului. Abonamentele făcute să se trimită câtă mai de
grabă la Șiomfalău (Sâfalva p. Besztercze, comitatulă 
Besztercze-Naszod. Erdely.)

După cari sunt cu totă respectulă.
Sim. P. Simonă.

SCIBl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 17 Maiu. — In fabrica de pe- 
troleu dela capătulu de afară alu stradei So- 
roksar a esplodatu căldarea. Edificiulă de des- 
tilațiune a fostu totală nimicită. Scăparea a 
fostă cu neputință. Pompierii, cari au lucrată 
cu opintiri peste puterile loră și cu celă mai 
mare periculă de mârte, s’au mărginită a loca- 
lisa foculă. Peste ndpte a mai arsă reservo- 
riulă cu benzină și cu petroleu brută. Din dă- 
rîmături s’a scosă cadavrulă carbonisată ală lu
crătorului, neprevederei căruia se ascrie esplo- 
siunea. Ună lucrătoră a fostă greu rănită. Pa
guba e însemnată.

BRUXELLE, 17 Maiu. — Mișcarea greu- 
viștiloră e în crescere, numărulă participatoriloru 
e de 10,000. Garnisânele din provincia au fostă 
consemnate.

PARIS, 17 Maiu. — Camera a pusă la or
dinea de atfi a (filei desbaterea asupra rapor
tului comisiunei bugetare.

BRUXELLE, 17 Maiu. — Ministrulă de 
interne a primită telegrame, care-i comunică, că 
numărulă greviștiloră e numai de 2000.

Logodnă. — Ni se scrie: D-10 Aureliu Halic, pro
movată de doctoră în sciințele medicale în 26/11. st. n. 
1887., noulă medico alesă în Pauhs, corn. Aradă, fiulă 
preotului din Bartfa, com. Aradă, Zacharie Halic, șl-a 
serbată fidanțarea în Budapesta la 8/V. st. n. cu D-na 
văduva Roșiescu născ. Nalalia Bogdană, fica fericitului 
Vincențiu Bogdană, fostă deputată dietală și advocată.

ME***  Numere, singuratice din „Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpSra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

pulă, (fise Pipărușă, dâr fotă te ascultă. Și s’a făcută 
Urmă galbină ună porumbă, 6r Pipărușă l’a dusă la 
tergă și ori câți l’au întrebată ce cere pe elă, nici unul 
nu l’a putută cumpăra, că cerea bani forte mulțl. Colo 
cătră ameifl îlă vândă mamonului, care și merse acasă 
și’jă arătă Mandalinei: — Uite, draga mea, ce porumbă 
frumosă țl-am adusă. Și Mandalina luă porumbulă 
In mână și se uită la elă bine, apoi îlă aruncă câtă 
colo (Jicândă : -- Sări-țl-ară vederile năucule, nu vedi 
tu că porumbulă acesta are ochii lui Urmă galbina?!

Atunci mamonulă dă să lă prin4ă, der fiindă ferâs- 
tra deschisă, porumbulă sb’rr! sbură afară și se puse 
întrună pomă. Mamonulă după elă, totă de pe crăngă 
pe crăngă, porumbulă se ură Iotă mai susă și mai 
susfl pănă ce ajunse in vărfulă pomului; atun< I mamo
nulă, ca să pâtă merge pănă la elă, ișl aruncă paloșulă 
josă, scițl paloșulă cela, cu care ornorîse de două ori pe 
Urmă galbină. Cum vâ(fu porumbulă paloșulă josă, se 
dete ca fulgerulă de iute preste capă de trei ori și căifu 
josă lângă pafoșă în stătura lui de omă, voinică și fru- 
mosă cum era. Apoi luă paloșulă în mână și (fise: ~ 
Josă. mamonule, să ne răfuimă. Și s’a coborîlă mamo- 
nulăj apoi l’a întrebată Urmă galbinâ: — Ce mârte iți 
uorescl? fir mamonulă a (Jisă: Taie-mă totă bucățele

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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uoxsuln la bursa do Vlcnț
din 16 Maiu st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 102 05 
Rentă de hârtiă B®/0 . . 88. -
împrumutul^ căilora ferate

ungare..........................  150 52
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de oală ung.
(1-ma emisiune) ... 98 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ forate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 — 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 11550 

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mtșfl............................... 104 75
Bonuri cu cl. de ^sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Cursulu pieței BrașovD
diD 17 Maiu st. u. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vind ung...............................99.50
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................119 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 25 
Renta de hărtiă austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . . 112 20 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Ac(iunile băncel austro-

ungare .......................... 880 —
Act. băncel de credita ung. 284 75 
Act. băncel de credita austr.289.90 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................. 5 97
Napoleon-d'orl .... 1005 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.32 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Bancnote romănescl .... Cump. 8.62

Argint românesc........................... » 8.55

Napoleon-d’orI.......................... > 10.—

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

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

Galbeni...................................... » 5 91

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

» ’ » 5°/o . „ 98.—
Ruble RusescI............................... » 111.—

Discontulii ... » 7—10°/8 pe

Vfend. 8.64

8.59

• 10 05

11.40

• 10.40

» 5.95

» 102 ■

» 99-
» 112.— 

ană. |

Nr. 206/1887.

TAKIFA
NăsSudului este de ocupată tină postii de practicantei pentru ajutoră la 
resolvirea pieseloră și la ținerea archivei.

Cu acestă postu e împreunată salariulă de patru sute florini v. 
a. pe ană. Dela concurinte se recere ca s6 doved6scă cu documente 
valide după lege că:

1. A absolvatu facultatea de drepturi ordinarminte.
2. Că scie limba română , maghiară și germană în graiu și în 

scrisă. Candidații de advocați voră fi preferiți.
Suplicele cu documente cu totă se voră adresa la: ,,Comisiunea 

administrătdre de fondurile scolastice centrali din districtulă, Năsăudă în 
Năs&udă, până la 15 Iuniu 1887 la 6 6re după am&Ji, cari se voră tri
mite mai târtjiu nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 9 Aprilie 1887.
Președintele: Secretarulă:

Ionii Ciocanii. Ioachimft Mnreșianu.
L â t t a m:

Besztercze, 1887 9/5.
Br. Bănffy Dezso, foispân, kir. biztos. 1—3

anunturiloru si insertiuniloru.
1 1 1

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

Pentru repețirl se acordă ni mAtorele rabate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori ..............................10°|o

H 11 V 5— 8 n • • 15°|0

H H H 9—11 M • • 20"|.

H H H 12—15 h • • 30»|o

V H 1J 16—20 M • • 40°|o

de repețirl

Pentru anunciurl 
voiri și reduceri și peste

Dela 20 în susă

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe luni se 
mai susă.

• 50°|„

facă înMersul u trenunloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia rretlealii-Bntîapesta și pe linia Teiușfi-Ararfîi-Butlapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Budapesta

Trena Tren Trend 
d*  accelerat omnlbus 

pereâne

BucurescI

FredealA (
(

7.30
1.14

Budapesta—î*redealăi TeiușA- Kradft-Budajiesta
I

Budapesta- Aradft-Teiușd.

Trenâ Tren Trenfl ( 
de pers, accelerat omnlbna

Trenfl Treaft
1 de omulbux 
| persdne |

TrenA 
omnibuH

Tre iQ 
omr.bui

Trenfl de 
peradue

TrenflTronft de 
peraOne de persdn-

Tronfi 
omulba*

Timișil

Brașovă 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodfl 
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișdr» 

Rlisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiașft 
Aiudă 
Vințuld de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clnțlu 

Nedeșdu 
GbirbSu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bociz 
Bratca 
Rdv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VAsărbely 
Vărad-Velințe

susă

(
( 6.03

6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

1.45

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolook 
Bnda-peata

(
(

Viena ■

Nota:

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 43

6.151
7.06
8.52
9.19
9.31

10 16
10 57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.48

1,22
2 18
2 48
2 66
3 64
4 51
5.28
5 56

J

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Lailăny 
Oradea maro 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezd-Telegd 
Răv 
Brntca 
Bucla 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
tihiriș 

Cucerdea

(
<

(
(

11.10I —
7.44' 2.—

11.05
2 02
4.12

3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
9.41

10 19
11.38
12.18 
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
206 
? 17
2.40
3.24
3.47
4 07
4.33
5 15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36
9.0z.
9.32

10.11
10.5.
12 16
13.50

1.21
2.02
3.06
338
3 54 
•kObj
4.50
7.28

Uiora 
VințuIS de 
Aiudâ 
Teinșfi 
Lrăciunelfi 
Blașfi 
Micăsasa 
Cnpșa inie. 
B'icdiașă 
ElisaJbetopoIe 
Siglșdra 
Hașfaleu 
Hornorod 
Agostonfalvs 
Apatia 
Feldidra

Brațovă 

Timișd

Fredealft

susă

(
(

(
(

BucurescI

I
Orele de nâple sunttl cele dintre liniile gr<5se.

Tipografia ALEXI Brașovă.

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1 41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4,28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Teiușft 
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zain
Soborșin 
BSrzova 
Conopă 
Radna-Lipovts 
Paulișă
Gyorok 
Glogovațil 
Arad A
Szoluok

josfl

Budapesta
Viena

(

(

11.24
11.39
12.30
12.52

1.01
2.03
2 52
3.23
3.55
4.08
4.25
5 30

■5.86
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

6.05

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabric» lui Martin Kopony, ZernescI

Viena
Budapesta

AradA
Glogovațtt
Gyorok 
Pauliși 
Radna- i ipova 
ConopO 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada 
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
Oiăștiă 
Șibotă
Vințulă de josfl 
Alba-Iulia
Teiușft

11.10
8.20 

; 11.20
4.10
4,30
4 43
5 07
5.19
5 41
6 l9
6 28
7 25

8 01
8 34
8.55
9 19
9 51

10.35
11.11
11.43
12 18
12 36 

, 1.29

12.10
9.05

12.41
6.45

6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10 42 
1107 
11.37 
12.— 
12.29 
12.46

1.41

7.04
7.22
7.58
8 17
8 36

Arad ft-TiwslșOra SHmeria (Piski) PetroșenI

Trenâ 
onmibuA

Trenfl de 
peradne

Tre nu 
mixt

Trenfl de 
peradne

Tronfl 
omnlboa

Trenfl 
mixt

Arad A 5.48 6.05 rflisaerSa 11.25 2.42
Araduift nou 0 19 — 633 Streiu 11.58 — 3.25
Nămelh-Săgh 6.44 — 6.58 Hs(egă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczilaiva — — — Banița 3.05 — 6 40
TlanlșAra 9.02 — 9.08 Fetroșenl 3.37 — 7.12

’E'im&ș6ra-Ara<Sft PetroșenI—Blmerla (Piski)

Trenfl de Trenâ de Trenfl Trenfl Trenfl
peradne peradne onmlhns de pera. omnlboa mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșenl 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.82 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 HațegO 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Ar*dt> 9.27 — 8.17 Mwiertin 1.63 — 10.81

i


