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Mocsary și naționalitățile.
I.

Brașovă, 27 Februarie.

Amă înregistrată cu viu interesă și cu t6tă 
minuțiositatea enunciațiunile din urină ale d-lui 
Ludovică Mocsary, făcute în dietă și afară de 
dietă, fiindă-că aceste enunciațiunl veneau dela 
ună bărbată, care a sciută să-și câștige stima 
și simpatiile ndstre, apoi fiindă-că în împreju
rările de față și mai alesă în vederea contra- 
manifestațiuniloră, ce le-au causată în sînulă 
conlocuitoriloră noștri maghiari, acele enuncia
țiunl aveau pentru noi o importanță deosebită.

D-lu Mocsary însuși a caracterisată c’ună 
fină sentimentă buna impresiune, ce au trebuită 
să-o facă declarațiunile sale din dietă asupra tu- 
turoră Nemaghiariloră fără deosebire de partidă 
când a 4'3ă, în scrisdrea adresată alegătoriloră 
săi din Halas la 20 Februariu a. c., că „flă
căruia i-a căzută bine a audi cuventulă echității 
și ală dreptății din gura unui Maghiară. “

Este în adevără ună lucru cu totulă neo
bicinuită d’a vedă pe ună deputată maghiară 
pledândă pentru respectarea intereselor^ de cul
tură ale naționalitățiloră nemaghiare atunci, când 
retăcirea elementului dela putere a luată ast- 
felă de dimensiuni, ca, după cum constată Mo
csary în memorata scrisdre, însuși șefulă guver
nului să nu scie vorbi despre aceste naționalități 
altfelu, decâtă numai ca despre nisce dușmani 
ai patriei!

Atitudinea curagidsă și dămnă a d-lui Mo
csary, în mijloculă celoră mai pătimașe desapro- 
bări din partea conaționaliloră săi, a trebuită prin 
urmare să ne placă și d-sa are dreptate dăcă de
duce de aici, că noi Nemaghiarii, fără deosebire, 
dorimă împăcarea cu națiunea maghiară, are 
dreptate când susține, că pretinsele nisuințe dis- 
trugătdre de stată și dușmane țărei, ce ni se im
pută mereu de cătră șoviniștii dela putere, nu 
suntă decâtă chimeră.

Repetămu, are fdrte mare dreptate d-lă Mo
csary când afirmă și susține aceste față cu des- 
poticulă ministru-președinte ală Ungariei, dăr, 
credemă, merge prea departe în conclusiunile 
sale dăcă, în urma desaprobăriloră generale de 
o parte și a generalei manifestări de simpatiă de 
altă parte, afirmă, că popdrele nemaghiare, fără 
deosebire de partidă, ar fi gata a încheia pacea 
cu Ungurii pe basa jlegei de naționalitate dela 
1868, sub condițiunea ca acăstă lege se fiă res
pectată.

Mărturisimă, că suntemă convinși despre 
lealele intențiunl ale representantului orașului 
Halas în cestiunea naționalitățiloră, der ni se 
pare, că d-lă deputată, în momentulă, când re
clamă pentru Maghiarime supremația în stată, 
face dependentă eventuala pace dintre egemonii 
Maghiari și popdrele aservite de-o condițiune im- 
possibilă.

Căci imposibilă este, după [părerea ndstră, 
ca cei ce esercităză supremația în stată, să res- 
pecteze o lege, care, deși nu recundsce decâtă 
umbra unoră drepturi, li se presentă în eventuala 
ei aplicare și desvoltare neîmpedecată ca ună pe- 
riculă pentru supremația loră. Despre acăsta s’a 
putută convinge fiecare în lungulu intervală de 
19 ani, de când s’a adusă acea lege, și d nulă 
Mocsary însuși a trebuită să constate cu părere 
de rău, că până adi nu s’a esecutată nici mă- 
cară ună singură paragrafă din legea dela 1868.

Cine să ne dea dăr garanția, că legea de 
naționalitate se va respecta și se va esecuta în 
modă sinceră și leală, dăcă cei ce esercităzâ su
premația în stată nu ni-o potă da?

Nu numai odată a accentuată d-lă Mocsary 
că legea dela 1868 este o „lege fundamentală a 
statului a accentuată, că este o datoriă împuBă 

de constituțiune celoră dela guvernă de-a păzi 
cu sânțeniă și de-a respecta acăstă lege.

Dăcă este așa, atunci ne permitemă a în
treba pe distinsulă deputată ală orașului Halas, 
cum crede d-sa, că va fi admisibilă a face din 
datoria constituțională a guvernului obiectă de tran- 
sacțiune la încheierea unei învoieli între popărele 
statului, a-o pune ca condițiune a unui pactă 
ulterioră ?

Cătră alegătorii români din Ungaria 
și Transilvania.*)

Agitațiunile electorale pentru ună altă period O par
lamentară, care în viitorii va fi de cinci ani, s’au și în
cepută de căiră diversele partide politice, mai alesă după 
ce în unele locuri chiar partida dela putere apucase a 
lua inițiativa.

Vă este cunoscută, d-loră alegători, că celelalte 
partide politice suntă dedate din vechime, din alte pe- 
riode, a se organisa în modă forte practică. Ele adecă 
pre lângă aceea că au câte ună comitetă electorală în câte 
ună centru și mai alesă în capitala statului, își com
pună în fiecare comitată câte ună comitetă electorală 
pentru acelă municipiu ; er acesta compune și discipli- 
neză câte ună subcomitetă seu clubu in fiecare cercă 
sâu colegiu electoralo; in fine aceste cluburi denumescă 
din partea loră câte ună bărbată de încredere in fiecare 
comună, din care prevădă că voră ave sâu că dorescă 
să aibă alegători de partida cutare.

Acăstă specie de organisațiune este permisă de 
legea electorală și aplicată în fiecare periodă. Preste 
acesta partidele au și fonduri proprii de bani, spre a 
coperi spesele câte suntă specificate in lege ca permise.

Pentru ca partidele să fiă asigurate după putință 
de numărulă alegătoriloră, fie pentru dietă seu pentru 
alegeri municipale, ele ingrijescă la timpă, ca să con
troleze listele electorale în totă cuprinsulă țării ți să nu 
sufere falsificări in dauna partidei.

Din partea subscrisului comitetă acesta este ală 
cincilea circulară, cu care ne adresămă dela 1884 în- 
căce în afacerile electorale atâtă cătră cei 165 domni 
delegați și membrii ai conferinței electorale din 1, 2, 3 
Iunie 1884, câtă și cătră toți alegătorii de naționalitate 
română, cari țină cu credință și devotamentă la indivi
dualitatea națională, la patria loră și la tăte drepturile, 
fără care cuvântulă libertate este și rămâne o vorbă 
deșărtă.

Acele acte anteriăre ale subscrisului comitetă au 
fostă: Apelulă din 6 Iunie 1884; epistola cerculară din 
3/15 Februarie 1885; alta din 5 Martie și cea din urmă 
dela 13 Iulie n 1886. Cele dântâiu două s’au tipărită 
și separată, s’au reprodusă și in (fiarele nâstre politice; 
cele din urmă două s’au adusă la cunoscința publică 
prin patru (fiare.

înscrierea in listele electorale, controlarea acestora 
în (filele când se expună pe la oficiile municipale, recla
marea bărbătăscă, ținerea în evidență, coregerea numeloră 
falsificate înadinsă seu și din erore, plătirea la timpă 
a contribuțiunii directe, — studiarea legii electorale art. 
XXXIII din 1874 și art. VI din 1875, în fine înaintarea 
de informațiunl cătră subscrisulă comitetă, — tote a- 
cestea se cereau în interesulă bine înțelesă ală causei.

In circularulă din 13 Iuliu se observase limpede, 
că t6te aceste dorințe chiar și împlinite „nu potă să aibă 
nici ună foloeă practică, până când nu se voră pune 
în mișcare cluburile electorale ale partidei nostre întoc
mai cu zelulă, pe care vedemă că-lă desvoltă in totă 
cuprinsulă statului cluburile celorlalte partide.»

In conferența electorală din Iunie 1884 au fostă 
represenlate prin delegații loră 32 de cercuri electorale 
din 20 de comitate ale Ungariei proprie, ăr din 12 co
mitate și câteva orașe privilegiate (ca nicăiri) de ale 
Transilvaniei 52, prin urmare din ambele aceste țerl 
ale coronei s tului Ștefană optzeci și patru (84) de co
legii electorale.

In epistola circulară din 5 Martie 1886 după mo
tivarea necesității imperiose de a țină cu tărie Ia drep- 
tulă electorală și a studia bine legile respective se mai 
adauge, că chiar și acolo, unde legea sufere pe alegă
torii români a se apropia de urna electorală, îi împedecă 
mijldcele de corupțiune recunoscută și adeverită de atâ- 
tea-ori chiar și în desbaterile dietei ungurescl; său dăcă 
nu’i impedecă, îi degradă la stare de unelte ărbe, prin 
care se compromite dreptulă și demnitatea omenăscă, 
dându-se poporului o educațiune politică din cele mai 
pericufose, care mai curândă său mai târziu păte să aibă 
urmări forte triste pentru poporă.

Din tote acele 84 de cercuri electorale, ceea ce a 
primită subscrisulă comitetă se reduce mai numai la 
scuse, precum de exemplu, că presiunea despotismului 
administrativă ar fi mai mare decâtă ori-când altădată, 
că spionii, de cari este plină țăra, denunță chiar și con
venirile familiiloră consângene; că se urmărescă persă- 
nele cele mai onorabile sub diverse pretexte de nimică, 
prin urmare, că din cause de aceste ămenii desgustațl și 
amărîțî in sufletele loră nu mai simtă nici o plăcere de 
a se aduna și consulta nici chiar în cașuri, în care per
mită său chiar ceră legile.

Comitetulă nicidecum nu se pdte mulțumi cu scuse 
de aceste în afaceri electorale. Acolo este legea: să ne 
provocămă la ea față cil orice autoritate publică și între 
tăte împregiurările. Se cere însă, ca orl-ce convenire, 
fiă și curată electorală, să fiă anunțată nesmintită la po
liția locală cu 24 de 6re mai nainte.

Der va fi oprită adunarea chiar și cu violarea legii ?
Să ne supunemă la voința despotismului, să pre- ‘ 

tindemă însă in presența a doi martori, ca măsura sa 
prohibitivă să o dea în scrisă, pentru-ca să ne putemă 
legitima in fața alegătoriloră.

Dealtmintrelea nu mai de multă, decâtă în una 
din ședințele camerei deputațiloră ținute în săptămâna 
trecută însuși d-lă ministru-președinte a recunoscută în 
fața țării violările de lege și a promisă, că va veni peste 
puțină cu ună proiectă de lege nouă, cu scopă de a în
frâna și pedepsi călcările și scandalele electorale.

Intre împregiurările actuale nu se păte prevedă în
cheierea periodului actuală și disolvarea corpuriloră le
gislative și eu atâtă mai puțină terminulă, care se va 
defige pentru nouăle alegeri; acesta însă nu are să ne 
împedece nimică la organisarea cluburiloră și gruparea 
alegătoriloră pentru orl-ce întâmplare.

Ceea-ce se pole sci de acuma este, că comitetulă 
d-v6stre e decisă a convoca la timpulă său nesmintită o 
nouă conferență electorală întocmai după analogia celoră 
două anteriore.

In alte periode electorale s’a imputată comitetului 
electorală din unele părți, că ar fi convocată prea târtfiu 
conferențele.

Nici ună comitetă electorală din câte au funcțio
nată dintr’ună periodă in altulă nu avuse nici o causă 
subiectivă de a trăgăna terminulă convocării conferențe- 
loră de alegători seu de representanții loră. Impregiu- 
rări cu totulă independente de voința comitetului au cau- 
sată amânările ; er între acelea lipsa totală de informa
țiunl din partea mai multora cluburi, seu venirea loră 
pre când ardea luminarea la degetă, a fostă una din pe- 
decile mai grele și neînvinse.

Cu câtă cluburile voră fi organisate mai curândă, 
apoi informațiunile înaintate mai esactă la comitetă, cu 
atâtă mai curândă va urma convocarea conferenței elec
torale conforma concluseloră luate de cătră subscrisulă 
comitetă în două ședințe ale sale din 7 Iulie și 24 De
cemvrie 1886.

Ceea-ce se aduce prin acăsta la cunoscința tuturora 
alegătoriloră.

Sibiiu, in 7 Martie n. 1887.
Comitetulă centrală electorală ală partidei 

naționale române.

Din afară.
Septenatulu s’a primită de cătră parlamentulă 

germană, la a dona cetire. Maioritatea a fostă co- 
verșitdre, însă numai pentru că partida centrului 
s’a abținută dela votare. Cinci membrii ai cen- 
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țiului au votată pentru proicctulfi de lege militarii, 
care fii primita cu 223 contra 48 voturi, 83 
de deputați s’au abținută. Prin acostă lege se 
stabilesce contingentulu anualu ală armatei în 
timpii de pace dela 1 Aprile 1887 pană la 31 
Martie 1894 cu 468,409 6meni afară de volun
tarii pe unii anii. Infanteria se împarte în 534 
batalidne, cavaleria în 465 escadrdne, art'leria 
în 364 baterii, artileria pedestră în 31 baterii, 
pionerii în 19, trenulu în 18 batalione. Plusulu 
cbeltuieliloru ordinare este de 23 milidne, a ce- 
loru estraordinare de 24 milidne. Dela 1881 
contingentulu de pace ală armatei germane 
a fostu de 427.000 dmeni; prin proiectulă de 
lege primită acum se înmulțesce d6r armata ger
mană eu 41,409 dmeni.

■»

„Coresp. polit.“ primesce din Parisu scirea, 
că guvernulti rusescU s’a adresată puteriloră cu 
cererea să-și validiteze iufiuința lord în Sofia, 
spre a împiedeca de a se comite crudimi pe câtu 
timpii voră dura luptele dintre partidele bul
gare pentru putere. Se pare că acăstă sc.risdre 
cerculară s’a trimisu din Petersburg înainte de 
a se face esecuțiunile în Rusciucă. Se adauge, 
că guvernulu din Parisu e gata a împlini ce
rerea rusescă și că agentulu diplomatică alb 
Franciei din Sofia a și admoniatii pe guvernulu 
bulgară din motive de umanitate.

*

Se anunță din București, că este decisă ca 
Regele și Regina să plece la serbarea dilei nas- 
cerei împăratului germană în 18 Martie s. n. 
Călătoria în împrejurările actuale ar fi considerată 
ca ună semnă, că cestiunile, ce neliniștescu Eu
ropa, au intrată într’o fașă paclnică.

Ună colaboratoru ală lui „Figi>ro“ a avută 
o întrevedere cu unu diplomată ce se află în 
trecerea sa în Paris. Diploniatulu s’a esprimată, 
că întrega Europă nu cundsce politica lui 
Bismarck. Scopulu lui Bismarck e să reîno- 
iască alianța celoru trei împărați, care espiră la 
21 Martie, dăr Țarulă se opune cu hotărîre. 
Pentru a pută obține neutralitatea Franciei, Bis- 
marck a voită să sacrifice cu ocasiunea proposi- 
țiuniloră din Februariu chiar pe Austro-Ungaria. 
Chiar și revoltele bulgare suntă opera lui Bis
marck, pentru ca să abată atențiunea Rusiei 
spre Balcani. Țarulă, când a recunoscută acăsta, 
s’a esprimată: „Je me moque des Bulgares11 
(Nesocotescă pe Bulgari). De aceea diplomatulă 
nu crede, că va fi unu răsboiu austro-ungaro- 
rusu, căci dăcă Rusia întră în Bulgaria, acesta se 
îutemplă numai la sfatulu Germaniei și cu con- 
simțămentulă Austro-Ungariei, care imediată ar 
întră în Serbia. Elă crede, că Rusia nu va întră 
în Bulgaria, câtă vreme Francia nu cade în cursa 
ce i-a întins’o Berlinulă. Conflictulă franco-ger- 
mană de multă ar fi isbucnită, dăcă nu s’ar fi 
opusă Țarulă. Nici mârtea împăratului Wilhelm 
n’ar schimba lucrurile, numai trebue să se ferăscă 
Francia de amabilitățile germane. Cea dintâiu 
concesiune aparentă a lui Bismarck ar fi semna- 
lulu răsboiului. — „Pester Lloyd“ nu crede, că 
p6te încuviința Austro-Ungaria o intervențiune 
rusă în Bulgaria. Prin urmare Austro-Ungaria 

neconsimțindă, ăr Rusia vrendă să intervină, 
răsboiulă nu s’ar pută evita.

SOIRILE PILEI.
Din incidentulă corespondinței din Sânmihaiulă de 

Câmpiă, pe care o publicarămă mai filele trecute și prin 
care ni-se descoperi arbitrara procedere a fisolgâbirătilui 
din Ormenișiu in huiduirea Româniloră din oficiele co
munale și înlocuirea lord cu primari de Unguri, br. T. 
Gy. adresăză lui »Ellenzăk“ ună răspunsă, prin care îșl 
descarcă foculă dela inimă asupra preotului română Ale- 
sandru Barbulescu, pe care îlă infățișăză ca pe causa 
tuturora răutățiloră. In SânmihaiulO de Câmpiă — dice 
br. T. Gy. — locuesce ună poporă românescă solidu. cin
stită și muncitoră, nici odată nu s’au ivită certuri și 
eontraverse de naționalitate intre poporă și puținii domni 
proprietari români și maghiari, ci din contră, poporulă 
manifestă deplină încredere față cu Maghiarii, vădendă 
că aceștia ,,apără'1 și facO să .,propășâscă“ interesele co
munei și ale poporului. Br. T. Gy. se incărcă a validita 
procederea (isolgăbirăului în causa denumirei așa <j|se 
„electorale11 a primarului maghiară din Sânmihaiu, dăr e 
forte săcă la vorbă și lipsită de motive adevărate, er pe 
,.popa“ Barbulescu îlă sfătuesce, să nu șl mai bată ca- 
pulă cu cetirea art. XXI din 1881 a legei comunale, ci 
să-și păzescă de afacerile sale bisericescl, despre cari 
(jice că se află în cea mai mare disordine. — £r noi îi 
dicemă preotului și toți Româniiloră de acolo să urmărăscă 
pasă cu pasă uneltirile ungurescl.

—0—
Institutulă de bani „Huneddra*  * *** din Deva a dăruită 

suma de 110 11. pentru scopuri culturale române.

Spune-mi bade adevărată 
Luami-i după cărată;
— Atunci mandră te-oi lua, 
Când mie mi-i număra, 
Câte paie-să intr’o clae
Și fruntjuța de p’ună nucă, 
Și penele de p’ună cucă, 
Atuncia mândră te ducă.

•♦ «
Mă ducă maică să mă'neeă 
Că cârn’legile trecă,
— Dragu mamii nu te duce 
Că mai vină doi pe la cruce.

• **
Mândruță ca o cocănă 
Nu-țl da gura la cătană,
Că cătana-i ca banu
Duce doru cu anu.

***
Câte mândre am avută 
Nici una nu ml-a plăcută, 
Da tjău care-o am amu 
Mi-i dragă ca sufletn.

♦* •
De când părtă ficiorii 
Cisme negre ca domnii 
Nu se facă nici morcovii,
De când părtă fetele, 
Cisme ca și dămnele 
Nu se facă nici pămele.

—x—
Din Grații ni-se scrie, că d-lă Iustin Colbasu de 

Ormenișă, fiiulă d-lui T. de Colbasă din Cută, a fostă 
promovată în 8 Martie n. c. la gradulă de doctorii în 
medicină. — B'elicilămă pe tînărulă doctoră 1

Ni se relateză, că câți-va paroehienl români, cari 
conducă afacerile bisericescl, s :olare și fundaționale din 
Hermană. ară fi împrumutată în anulă trecută peste 200 
fl. v. a. și acum în lanuariu trecută alte vr’o 2G0 fi. 
v. a. in numele bisericei dela o societate de împrumută 
de acolo. După câtă suntemă informați, biserică nu 
numai n’are nevoia de bani, dăr nici n’a sciută nimenea 
de acăstă afacere. Atragemă atențiunea organeloră năstre 
superiore bisericesc!, să cerceteze că, dăcă adevărate 
suntă cele ce ni se raporteză, pentru cine s’au făcută 
aceste împrumuturi și cu a cui autorisațiune, căci se 
dice că s’ar fi folosită sigilulă bisericei pentru facerea 
imprumuturiloră ?

—x—
Inlelegemă, ca ună preotă să facă neguțătoriâ, să 

cumpere și să văndă vite, bucate etc., dăcă veniturile 
parochiei nu-i ajungă. Der nu înțelegemă să strice tfer- 
gulă bietului țărână, și incă parochiană ală său, um- 
blândă după elă de dimineța până sera. Părintele Crei- 
țarti din Bodu nl-ar pute da esplicațiunl în acăstă pri
vință, căc> mai mulțl ămenl ni s’au plânsă de astfelă 
de neajunsuri.

— x—
Lucrătorii din minele dela Reșița, cari se puse

seră în grevă, au reluată lucrările.
—x—

Din Boromea se scrie cătră „Sieb. D. Tgbltt.", că 
lăcătușulă de acolo lohann Essig, care mai nainte lo

cuia in Brașovă, cutrieră comunele ca doctoră de mi
nuni și ca conjuratoră ală spiriteloră. Acesta modernă 
Dulcamara, cu o traistă, ce conține buruenl și fineturi, 
două-trei cărți sub brață, ochelari in sârmă auriă și cu 
ună așa numită bastonă ală doctorului Sassafras, pă- 
șesee cu gravitate din casă’n casă, vinde medicina sa de 
medică șarlatană cu 32 cr. și cere, dăcă șarlatania is- 
butesce, numai 50 pănă la 100 fl. ca onorară pentru 
cura sa minunată. In Șaroșă promise in filele acestea 
mai multoră locuitori, că in curăndă va cita pe iubiții 
loră răposați și va țină cu ei o întrevorbire, că cum e 
cealaltă lume. — Să se ferăscă dmenii de acesta „me
dică ală minuniloră.»

—x—
Distinsulă medică oculistă, consiliarulă de curte 

Dr. Ferdinand cav. de Arlt, profesoră la universitatea 
din Viena, a murită. Arlt a scrisă mai multe opuri și 
’și-a câștigată renume europănă.

—x—
Din Esseg se raportăză, că ună numără ală făiei 

.Slavonisvhe Presse*  a fostă confiscată pentru ună ar
ticula de fonda asupra ruperei tractăriloră ungaro- 
croate.

—x—
Gazeta oficială din Strassburg publică măsurile luate 

de guverna contra societățiloră cu tendințe francese, și în 
același timpă ordonă disolvarea tuturora comiteteloră 
centrale, ale societățiloră musicale din Alsația, precum și 
a societățiloră de gimnastică.

—x—
Bela Bellus, notarulă comunală din Kis-Oroszi, co- 

mitatulă Pestei, a defraudatu bani oficiali în sumă de 
660 fl. Se pare că nu va fi urmărită, deărece soția sa 
a declarată că va restitui suma defraudată. Dăr faplulă 
în sine rămână-va nepedepsita?

—x—
Tabla r. a schimbată în închisore pe viiță sentința 

de mărte pronunțată de tribunalulă din Deva contra 
soției lui Petru Rusu, care ’șl-a otrăvită pe fiula și fica 
vitregi.

—x—
După o nouă decisiune a tribunalului imperiala, 

acela care ia cu sine chibrituri (cătrănițe, aprinjdre) din 
restaurațiune, la cerere se condamnă pentru Iurtă.

—x—
La 2 Martie n. s’a comisă în M. Radna ună omora 

cu jăfuire. Țăranca română, văduva Saveta Hosan, care 
trecea în genere de avută, a fostă omorită în propria 
ei casă, ce o locuia singură, și jefuită. Câteva persăne 
suspecte au fostă arestate și se ^ice că s’a dată de urma 
tuluroră făptuitoriloră.

—x—
„Legea Gl6teloru“ din 1886 adnotată și urmată de 

instrucțiunile spre esecutarea ei cu o introducere, a 
apărută de sub țipară în editura și tipografia Alexi 
din Brașovă. Prețuia unui esemplară 30 cr.

—x—
Serata capelei orășenești. Duminecă în 13 Martie n. 

capela orășenăscă va da în sala hotelului Nr. 1 ună 
concertă și pe lângă alte novitățl se va esecuta și intere- 
senla fantasia „O nopte în pădure" de Schipek. Incepu- 
tulă la 8 6re. Intrarea 30 cr.

Esecuțiunea din Rnscincti.
Esecutarea de Dumineca trecută a celoră 9 con

ducători ai revoltei din Rusciucă a urmată astfelă: In

FOI LETON U.

Poesii poporale,
culese de

Demetriu Moldovanu învățătoră in
Șierbenl.

Câte pome suntă in viă
Nice una nu-i dulciă
Ca mândruța cea dintâiă.
Câte pome-să intr’o veră
Nice una nu-i amară
Ca mândra de-a doua oră.

♦• •
Maica din tăie mă scăte
Dăr din două nu mă p6te
Din cătane și de morte.

O• *
Măi Dumitre dragu meu
Dragă ml-a fostă numele tău, 
De-ai trăi să fi ală meu
De-i muri să moră și eu.
Să ne’ngrope lâng’olaltă
Să se mire lumea tătă,
C’a fostă dragoste curată
D’ună ficioră și de-o fată.

*• *
Totă așa tjice doru:
„De urîtă măre omu-,
Minte doru ca șl-ună câne

De urîtă nu măre nime, 
Că măre că n’are tjile. 
Omulă de urîtă nu more 
Făr’ se uscă pe piciăre, 
Ca ărba de pe răcjăre 
Când o bate ventă și săre, 
Ca erba de pe ogoră 
Când o bate văntă și noră.

•* *
Măi bade de dorulă tău 
Mă lopescă ca inu ’n tău, 
Bade de dragostea ta
Mă topescă ca cânepa.

* *
Spune’mi bade când te duci, 
Să-ți dau două mere dulci 
Und’ei șede să le mâncl, 
Să-ți aduci bade aminte 
De acelea dulci cuvinte, 
Cu care m’ai scosă din minte.

** «
Frunză verde schinteuță 
Haida mândră hai drăguță,
La fântână ’n grădinuță 
Să-ți dau apă și guriță.
Apă pdte că țl-oiu da 
Dăr guriță păte ba,
Că mă temă că mi-i mușca 
Că ți-i iute dragostea.♦* *
Uiuiu că iu mă chiamă

Iepurașiu-i bună de zamă 
Iepurăica de friptură 
Mândra de pupată in gură

♦* *
Cine cătăniă n’are 
Păte fi frumosă și tare 
Că la inimă nu-lă dăre, 
Pe cum mă dăre pe mine 
Că mă ducă în țări străine, 
Unde nu cunoscă pe nime. 
Fără frunza și ărba, 
Alea-să maica și tăta. 
Și luna și sărele.
Și dragi căpriărele. 
Căprioră soriără 1 
Nalță-te’n două piciăre 
Răde păla codrului, 
Să vădă țera Oltului 
Ba să vădă o păsărea 
Și să scriu 0 cărticea 
Să trimită la maica mea, 
De mai are vr’ună ficioră 
Pună-i capulă sub picioră, 
Să nu ducă ca min’ doră.

»♦ *
Spune-mi bade dreptă alesă 
Luami-i după culesă, 
Spune-mi bade dreptă afară 
Luami-i la primăvără, 
Spune-mi bade poți nu poți 
Cu vorbe să nu mă porțf,
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birjl și sub escortă militară tare fură duși din închisâre 
în t6tă liniștea la loculă de osândă spre Rasgrad, 5 chi- 
lometri departe de orașă. După ce președintele tribu
nalului de răsboiu căpitanulă Andrew le ceti delicvenți- 
loră sentința de mârte, condamnații ișl luară unii dela 
alții rămasă bună imbrățisându-se și sărutându-se. Unii 
din ei scriseră cu creionulă pe hârtia, proptită pe spi
narea soldațiloră, ultimele loră disposițiunl. Condamnații 
fură apoi așezați înaintea gropiloră, făcute de soldați 
într’o liniă una lângă alta, și după ce li s’a dată bine
cuvântarea preoțâscă, li s’au legată ochii. La comanda: 
„Focă!" deteră cei trei soldați așecjațl înaintea fiecărui 
condamnată, câte două împușcături de revolveră în 
condamnați. Locuia de esecuțiune era închisă de-o corn 
paniâ de soldați. Persone civile n’au fostă admise. Mor
mintele celoră morțl n’au nici ună semnă. Familieloră 
condamnațiloră le e permisă se’i desgrope și să’i îmor- 
mânteze la cimitiră.

Căpitanulă Bolhnann, care e rănită la amândouă 
piciorele, a fostă isgouită din țeră, ca supusă rusă, și 
trecută sub escortă în România. Până în BucurescI l’a 
însoțită consululă germană din Rusciucă. Colonelă Filov, 
șefulă gamisânei din Rusciucă, care a condusă răscola 
de acolo și fusese condamnată la mărie, a murită în 
urma raneloră primite in luptă.

Roșia-montană, Februariu 1887.
Domnule Redactoră! De două ori am fostă atacată 

până acum în Ziaristica română de cătră iubitorii de 
cârtă, de când sunt preotă în Roșia, der de amendouă 
orile am tăcută propter bonum pacis. Dâră acum fiindă 
atacată a treia 6ră, trebue să lămurescă cestiunea, și de 
aceea in interesulă adevărului Vă rogă să dațl loch în 
colănele prețuitului D-VOstră (Jiară următâreloră :

Conferindu-mi-se parochia Roșiei-montane de Ve
nerata Superioritate, am și fostă introdusă aici în 8 
Augustă 1886. Aici am aflată cantore pre Petru Socaciu 
și docente pre Eugeniu Hocmană. Curănd insă după 
acâsta prin Venerata Superioritate mi s’a demândată a 
repune in oficiulă de cantoră pre Eugeniu Hocmană, 
care fusese lipsită de acestă oficiu încă cu o lună înainte 
de introducerea mea, — ceea ce eu nu am întârziată 
a o face numai decâtă. Atunci s’a escată intre onora- 
țiorii acestei parochie — durere că a fostă așa — o 
adevărată furtună in contra Iui Hocmană. Dm acesta 
furtună a eșită unu procesă, intentată lui Hocmană spre 
a fi destituită din oficiulă nu numai de cantoră, ci și 
de docente.

Ca omă nou în acestă’parochiă, necunoscândă nici 
meritele nici demeritele lui Hocmană, afară de împreju
rarea că e ună cântăreță escelentă, nu eramă intere
sată a fi nici pentru Hocmană nici in contra lui, ci in- 
teresulă imi era să lucru într’acolo ca să se liniștescă 
spiritele, dăr ml-am atrasă numai ură și imputări asu- 
pră’ml. Răulă era cu multă mai vechiu și mai înrădă
cinată decâtă ca tinăra mea neesperiință să-lă pOtă 
{năbuși momentană. Animositățile și spiritulă de partide 
erau fetulă antecesorelui meu. Nimeni nu se plânge nici 
nu’șl aduce aminte să fi esistată pre timpulă binemeri
tatului de piă memoriă parochă și protopopă cavaleră 
de Balinth partide intre Românii din Roșia; deră s’au 
creată acestea îndată prin succesorulă său. Acestoră 
animosilăți și partide are de a-le mulțămi favorituiă an
tecesorelui meu, adecă; Eugenă Hocmană, că a fostă 
necesitată să abdică de oficiele ce le a purtată aici și 
a primită să fiă transferată in altă stațiune.

£r causa că astăZI ad interim mă folosescă de 
cantoră cu Petru Socaciu, care a funcționată ca atare 
peste 10 ani sub repausatulă cav. de Bulinth, și care nu 
e ună cântăreță atâtă de escelentă ca Hocmană — este 
necesitatea, nefiindă absolută nici ună altuia în întrâgă 
comuna care ar pute funcționa cela puțină ca susă nu- 
mitulă. Cumcâ biserica gr. cat. ar fi despoiată de co- 
rulo vocală prin absența lui Hocmană, să mă ierte co- 
respondentulă, căci nu e dreptă. Cine a cântată în 
Ziua Nascerei și la Botezulă Domnului ? nu corulă ? ’MI 
vine a crede că corespondentul nu e Reșiană, deârece 
ună poporeană de ală meu ună neadevără atâtă de în 
drăsneță nu rr fi putută spune.

Totă în corespondența mai susă citată sunt acu 
sata: că m’așă lăsa să fiu dusă pe bețe de curatorele 
primară. Stă pentru ce sunt acusată: La instalarea mea 
în acestă parochiă amă aflată că fostulă curatore pri
mara a abZ'sa și în locu’i s’a alesă d-lă Dr. Simeon- 
Caiană, dăr deși acesta se întâmplase cu două luni mai 
nainte, totuși cassa bisericei nu era predată și în cassă 
nu se afla nici ună cruceră. Să înțelege că oficiulă meu 
nu mă lăsa să o suferă acesta; deci d-nii curatori fu- 
seră provocați a lua, respective a preda cassa d-lui cu- 
ratoră primara actuala. Insă atunci eșiră lucruri minu
nate la iveală. Fostulă curatore nu purtase nici ună 
felă de Z'ara de percepțiunl ori erogațiuni. Deși bise
rica posede cinci roți de șteampuri și acele erau tote 
esarândate pe la particulari cu sume frumOse de câte 
100 fi. unele — totuși de contracte de esarendare nu 
era nici vorbă, decum să esiste. Er din venitulă fru- 
mosă ală bisericei de preste 500 fl. v. a. nu fuseră în 
stare să-și solvâscă nici darea anuală, in câtă aflaiă o 
restanță de dare din anii trecuțl de 140 fl. v. a. ScOla 
am aflat’o onerată cu o datoriă de capitală și interese 
de peste 1000 fl. pe lângă acestea la (ondulă pisetală 
o datoriă de interese de 50 de galbeni. In favorulă 
scolei se dăduseră petreceri peste petreceri, cu cari oca- 
siunl s’au contribuită pentru scolă sume frumose, deră 
cassa școlară, respective bisericâscă nu văZuse încă nici 
ună cruceră din acele sume. Biserica aprâpe descope
rită, superedificatele parochiale în o stare desolată, ca
sele capelanall și șcâla căZândă în ruine. Poftimă ad

ministrația 1 Tote acestea din momentulă pășirei mele 
în acăstă parochiă nu le-am mai suferită, nici le voiă 
mai suferi câtă voiă fi aici.

T6te acestea trebue să-șî ia o altă direcțiune și 
pentru acestă scopă am începută a procede cu d-lă cu- 
ratoră primară nou svaviter in modo, fiindă că numai 
pănă esistă armoniă și înțelegere între curatorele pri
mară și parochă pOte prospera bunăstarea materială a 
unei biserici, fiindă acesta administratorul, er parocliulă 
controlorulă averei bisericescl.

Acestă procedere a mea față cu administrarea a- 
verei bisericescl și bună înțelegere cu d-lă curatoră pri
mară, am observată încă de timpuriu că le displace u- 
noră indivizi, cari ară fi dorită sâ manipuleze averea 
bisericâscă in regiulă loră spre dauna bisericei — și 
etă ună orecine la indemnulă loră mă nelăuțesce acum 
a treia oră pentru acâstă în fața lumei.

Ce privesce acusa că: conformă înalteloră ordina- 
țiuni de a ne arăia venitele totali din parochiă cu finea 
fiăcărui ană, eu am arătată venitulă slolară numai 75 
fl. v. a., e dreptă. Acâsta am făcut’o — fiindă că îmi 
era demandată sâ o facă — însfi numai in ună termină 
mediu anuală, amâsurată veniteloră din cele trei luni de 
preoțiă din Roșiă. Ce sciam eu ce alte venite voiu 
avea în anulă întregă?

Decă corespondentulă scia că e mai multă, sâ mâ fi 
făcută atentă atunci, deorece acâsta nu a mersă în se
cretă, ci am întrebatu opiniunea curatoratului; der aci 
nu-i în jocă convingerea, ci maliția de berfitoră. — Ca
șurile de boteză e dreptă că conformă matriculei facă 
40—50 pre ană, deră stolarulă unui boteză nu e 1 fl., 
ci e liberă, cine cu câtă voiesce a mâ onora și uneoii 
și cu nimica. Dâcă d-lă X voesce sâ mâ onoreze tot*  
dâuna eu câte 1 fl., îi sunt forte mulțumitoră.

*) IntârZiată din causa lipsei de spațiu. — Red.

Parastasele suntă de regulă câte 1 fl., deră de a- 
colo se împârtășescă și servitorii bisericei. Feștaniele 
suntă cu multă mai rari decum afirmă corespondentulă. 
înmormântări gratuite i-așl putâ enumâra destule Dela 
sărutarea sf. cruci și miruitulă de trei ori preste ană, 
ce-mi trece preste trei fl. v. a. după ce dau competința 
servitoriloră, totdeuna îi doneză bucurosă d-lui X. Fâ- 
națele ce fructifică parochului în mărime de 6 jugâre 
1O15°[2ZI> Parte mare locă sterilă, de abia aducă atâta 
venită câtă îlă arată fdia catastrală, âr suma de 100 fl 
v. a. ce o arată corespondentulă e ceva fantastică. Măr
turisirea seu spovedania e cu totulă gratuită fiindă cea 
mai delicată în privința acesta. Se pole că la Botezulă 
Domnului antecesorulă meu sâ fi încassată 140 11. v. a., 
eu insâ nu m’am îndatinată a’i trage și sufletulă la o- 
mulă sâracă, și așa la forte mulțl am fostă mulțumită și 
cu nimica; decă în doi ani laolaltă ași fi norocosă a 
încassa atâta, ași fi forte mulțumită.— Deși nu am r6tă 
de șteampuri din ale bisericei sâ-mi fructifice ad perso- 
nam ca antecesorelui meu, deși nu-mi e decretată câte 
100 fl. pre ană din adjutulă regescă cum a fostă ace
luia, totuși niciodată nu m’am esprimată cătră nime, că 
dâră nu ași fi mulțumită cu venitulă din parochiă, fiindă 
acela destulă de onestă; și așa precând d-lă X nu încâtă 
a scormoni spuza urei și a discordiei dintre fii aceleiași 
nații și biserici, — deși i-ar fi misiunea sâ fiă aposto- 
lulă păcei — ar face cu multă mai bine dâcă și-ar griji 
de ale sale.

De altmintrelea sciu eu că mai am de a mâ lupta 
pănă voiu estirpa cu totulă sâmânța neințelegerei, sâmâ- 
nată cu atâta abundanță în trecută, și ală cărei efeetă 
a fostă: câ administratorii interimali în timpulă vacanței 
parocbiei de câteva luni, de douâ ori au fostă acusațl la 
ven ordinariată pentru — nimica. Rea sâmânță a să- 
inânatu preotulă modelă!!

Ioanil Maiorii, parochă gr. cat.

Dare de senul, Mulțumită, și Apelă nou*).
La apelulă meu publicată in „Gazeta Transilvaniei- 

de unde binevoiră a lua notiță și celelalte foi ale năstre, 
incurseră pănă aZI 30 fl 75 cr. (treiZecI florini și trei 
pătrare) pentru abecedare și legendare pre sâma eleviloră 
lipsiți dela scâlele rurale și adecă dela următorii domni: 
Nicolau Rusană posesoră mare în Sâncelă 1 fl. Elie Dopp 
adjunctă de ingineră 1 fl. 10 cr., Danilă Gabor 1 fl., Ein 
Unbekannter 20 cr., Petru Lenghelă adjunctă de ingineră 
în Sâncelă 1 fl., Ioană Frățilă posesoră mare în Sâncelă 
1 fl. 5 cr., Ioană Filipă preotă în Libotină 1 fl., Artemiu 
Blașianu preotă gr. cat. în Obreja Târn. 1 fl., Dr. Ioană 
Popă de Bichișă medică de Regimentă în Sibiiu 1 fl., 
Redaclorulă dela „Ludimagister« în Reșița 50 cr., Aronă 
Lupană Mii. Beamte bei der Genie Direction in Przemys] 
1 fl., Ioană Popă Reteganulă din Rodna veche 1 fl. 45 
cr., Constantină fuga preotă în NegrilescI 30 cr., Ioană 
Olteană not. cerc. NegrilescI 40 cr., Nicolau Mihăese 
înv. în NegrilescI 31 cr., Vasiliu Bodea preotă gr. or. în 
NegrilescI 24 cr., Vasiliu Gaborfi sub not. cerc. în Ne
grilescI 20 cr., Nicolau Vladă posesoră în NegrilescI 20 
cr., Biserica gr. cat. din NegrilescI 20 cr., Isidor Marcu 
preotă în Augustineum Viena 1 fl., Emanuilă Ungureană 
advocată în Timișdra 5 fl., DomnișOra Dora Bălănescu 
din Reșița 1 fl, Dâmna Teresia Zsiană din Reșița 1 fl., 
D-ș6ra Sofia Nicolaevitsch din Reșița 1 fl., D-șâra Cata- 
rina Nicolaevitsch 1 fl., D-ș6ra Ida Crișană 1 fl., Georgiu 
Drăghiciu 1 fl., Iosifă Pocreanu 1 fl., Simionă Fătășiană 
50 cr., Petru Jivi 30 cr., luliu Crăciună 1 fl., Carolă 
Janu 50 cr, Dâmna colectantă Lucreția Frențiu 1 fl., 
D-nii Petru Mohotă învâțătoră, Tutova (România) 80 cr., 
Mihaiu Savescu din Reșița 50 cr., Suma 30 fl. 75 cr. 
Carnete după banii cei depusesemă la cassa de păstrare 
Rodna vecină 7 cr. Suma 30 fl. 82 cr. De aci am spe- 
sată: Pentru procurarea unui protocolă unde se însemnă 
sumele incurse 1 fi. 10 cr. Pentru patru avisuri poștale 
a ’/a cr. 2 cr. Pentru 18 declarațiunl (Frachtbriefe) 1 fl. 
8 cr. Șese maree poștale a 5 cr. 30 cr. Dlui Vasile 
Petri în Năsâudă pentru abedarie 10 fl. Ioană Popescu 

in Sibiiu pentru abedarie 6 fi. D-lui Nestoră în Blașiu 12 fl. 
Sfâra de pachetată 10 cr. Porto abcdarieloră venite din 
Blașiu 38 cr. Suma 31 fl., adecă au incursă 30 fl. 82 
cr. și s’au spesată 31 fl. — dreptă aceea am mai pusă 
dela mine 18_cr. și deci banii toți suntă spesațl.

(Va urma.)

Ultime scirl
Rusciucă, 10 Martie. — Curtea Marțială și-a 

pronunțată erl sentința în afacerea suboficeriloră 
și a soldațiloru. Soldații au fostă grațiațl. Doi 
suboficeri au fostă condamnați la 5 ani de for- 
tărâță, cinci suboficeri și caporali, la 8 ani din 
aceeași pedâpsă; și în fine alți 5 pe vi6ță. Ma
iorul ă Pet.roff e învestită cu puteri absolute care 
îi permită să modifice sentințele pronunțate. Se 
aștâptă decisiunea sa.

Rusciucă, 10 Martie. — Contrariu spuseloră 
Ziarului „Noua Presă Liberă41 demersul consulilor, 
care cereau amânarea execuțiuniloră condamnați
loră, pănă ce se ajungă recursulă loră în grație la 
Sofia, a fostă colectivă. Erau de față la ședin
țele curții Marțiale consululă Germaniei repre- 
sentândă interesele Rusiei, și colegii sâi din 
Francia, Italia, România și Grecia. Consulii 
Austriei și Angliei erau absenți.

Rusciucă, 10 Martie. — Piarele rusesc! suntă 
interzise în Bulgaria.

Parisă, 10 Martie.J—In diarulu „Le Matin44 
de astăZi d. John Lemoine Zice că nu trebue 
sâ se crdZă că Italianii ar fi nemulțumiți d’o 
împăcare eventuală între Quirinal și Vatican. 
Italianii ar vedâ cu plăcere o alianță franco- 
italiană, însâ ei speră că alianța Italo-Austro- 
Germană, le va aduce beneficii materiale și o 
primescu.

București, 10 Martie. — Scirl din Berlină 
anunță, că pricipele de Bismarck va profita de 
venirea a mai multoră personagie marcante la 
Berlină în scopă d’a felicita pe Impâratulă Wil- 
lielm cu ocasiunea dilei de 22 Martie, pentru a 
deschide nisce negociărl menite a asigura pacea.

DIVERSE.
Capulu căsniciei. — In consiliulă cantonală din Zu- 

rich se ivi mai dăunădi cu ocasia desbaterii codicelui 
privitoră la drepturile private ună incidență. La eapi- 
tululă «Dreptulă familiei» propuse preotulă Wolff șterge
rea proposițiunei „Bărbatulă este capulă căsniciei," ea e 
numai o frumosă Z'cere, care nu folosesce la nimică, 
Zise preotulă, căci în faptă nici nu e adevărată, prin 
ștergerea acestei proposiții necuviinciâse sâ se deștepte 
aparința unei preveniri față cu femeile. Protojudele Zise 
că nu pote fi de acordă, preotulă WolfT merge în poli
teța sa prea departe, proposiția e din punctă de vedere 
juridică fârte importantă și lipsa el ar da nașcere la cer
turi, de esemplu pentru educațiunea copiiloră. Ca ună 
singură omă se ridicară membri consiliului și votară pen
tru păstrarea venerabilei legi patriarchale, numai câțiva 
arătară prin ședere, că au renunțată la casnica guver
nare, seu pâte considerară dimpreună cu preotulă WolfT 
frumosa proposițiă ca o disposițiune în realitate lipsită 
de adevâră.

** *
Nenorocire. — In pădurea lângă Avrigă, ună Ro

mână de acolo, tată de familiă, fă lovită în capă de o 
ramură ruptă din ună arbore ce căZă, și fu omorîtă. O 
comisiune judecătorâscă s’a dusă în Avrigă sâ cerce
teze casulă.

Copilu arsu. — In Deva aprinse ună faură foculă 
pe cămină in atelierulă sâu, îlă închise și eși de acasă 
cu soția sa. Curândă după aceea simțiră vecinii mirosă 
a arsu, sparserâ ușa și aflară pe fetița de doi ani a fa
urului Zăcândă pe pământă arsă.

Copilu de doi anî împuscatu. — In Gyergyo-Ditro 
apucă ună băetă de doi ani ală primarului pistolulă ta
tălui sâu, care, se afla în cameră încărcată cu glonță și 
începu sâ se joce cu elă. Arma se descărcă și glonțulă 
pătrunse inima băetului, omorându-lă imediată.

Necrologă.—In 6 Martiu s. n. a adormită în Dom- 
nulă Maria Buteanil, soția credinciâsă a preotului gr. c. 
de Mecenthiu, în tractuiă Eriului, diecesa Gherlei, Ludo- 
vică Buteană. înmormântarea s’a întâmplată la 8 Martie 
așeZendu-se osâmintele scumpei repausate în cimiteriulă 
gr. c. de Tășnadă.

Fiă-i țărâna ușâră și memoria neuitată I

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

Editoră : Iacobă Mureșianu. _
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulu l*  burau de Viena
din 9 Martie st. u. 1887.

Cursulu pieței Brașovti

Rentă de aură 5°/0 ... 96 60
Rentă de hârtiă 6°/c . . 85 90
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 148.45
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 124 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 —

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vină ung............................ 98.50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 118.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 78.10 
Renta de arg. austr. . . 79 60
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................  858 49
Act. băncel de credită ung. 285.85 
Act. băncel de credită austr.276.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..................6.03
Napoleon-d’orI .... 10.14 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.75 
Londra 10 Livres sterlinge 128.25

Cota oficială dela 25 Februarie st. v. 1887.

Bursa <le Bucurescl.

Cump. vând.
Renta română (50o). 88- 89-
Renta roin. amort. (5°/0) 91’/a 92>/a

» convert. (6°/0) 83— 84—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) —— —
Credit fonc. rural (7°/0) . 98Va 99V,

* >, >, (5°/0) . 82’/4 87*/ a
» » urban (7°/0) . 95*/ a 96>/4
• • . (6°/0) • 89>/4 90>/4

’ (5«/0) • 78— 79—
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 20.50 21.25
Bancnote austriace contra aură. . 1.98 2.02

din 10 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.24 Vând. 8.38
Argint românesc................. > 8.30 • 8.35
Napoleon-d’orI...................... > 10.09 » 10.14
Lire turcescl.......................... > 11.44 » 11.48
Imperiali.............................. * 10.44 » 10.48
Galbeni.................................. > 5 97 » 6.02
Scrisurile fonc. «Albina» . , > 101.— • 102.- -
Ruble RusescI...................... , » 116.— » 117.—
Discontulă ... » 7— 10’/, pe anfi.

e e e e
e e

e e e $ e e
e s e e e e s

Invitatiune.
„Reuniunea pentru ajutorarea arestanțiloru din BrașovHu 

va ține adunarea sa generalii pentru anulu 1886 la 
Martie a. c. 11 6re a. m. în vechia sală de adunare a casei 

suntă cu on. invitați.

4

își
13 
orașului, la care adunare membrii reun.

PROGRAMA:
Deschiderea adunărei din partea președintelui. 
Cetirea raportului anuală ală comitetului 

și esprimarea 
asupra acestora, eventuală darea absoluțiunei.

3. Alegerea președintelui.
4. Alegerea comitetului administrativă de 15
5. - - - -
6.

î.
2.

trativă și ală eomisiunei controlătdre, 
loră

adminis- 
hotărîrei

a

i

I
I

membrii. 
Alegerea eomisiunei controlătdre de 3 membri. 
Desbaterea asupra propunerilor^, cari simtă a se 

presidiului în scrisă celu puțină cu o <}i înainte de ținerea 
adunărei generale.

Brașovu, 2 Martie 1887.

Comitetulu administrativii.

da

•

sS e o w
a
e

Publicațiune de licitația.
Pentru asigurarea edificărei bisericei gr. cat. în Șomcuta-mare se 

va țin£ licitațiune publică la 25 Martie 1887 st. n. în opidulă Șomcuta- 
mare în cancelaria opidană.

Spesele edificărei suntă preliminate în suma de 28,115 fi. 05 cr.
Condițiunile licitațiunei, precum și planulă bisericei edificânde se 

potă vedâ în t6tă <}iua înainte de am&Jl la subscrisulă curatore primară 
ală comunei bisericesc! gr. cat. din Șomcuta-mare.

Toți acei întreprinzători, cari după legile de industriă au drep- 
tulîi și vreu a concura la acăstă licitațiune suntă provocațl prin acostă 
publicațiune, a se presenta în loculă și Z>ua susă amintită sâu în persdnă, 
seu prin plenipotențiată provă^ută cu documentele recerute, ori a trimite 
oferte legale pe lângă depunerea cauțiunei de 5°/0 a sumei de 28,115 fi. 5 cr.

Ofertele atâtu verbale câtă și în scrisă care nu voră corăspunde 
recerințeloră de mai susă nu se voră lua în considerațiune.

E necondiționată de lipsă, ca ofertele date în scrisă să conțină: 
atâtă cu numeri câtă și cu litere suma, pentru care întreprinzătorulu 
primesce edificarea, că cundsce condițiunile edificărei și referințele locale, 
și că condițiunile le primesce pentru sine a fi deobligătdre.

Ofertulă dată în scrisă ori verbală pentru întreprinZătoră va fi 
îndată deobligatoră și nerevocabilă, eră pentru comunitatea bisericăscă 
gr. cat. din Șomcuta-mare numai după aprobarea consistoriului episco- 
pescă gr. cat. din Gherla.

Șomcuta-mare, 25 Februariu 1887. P. DragOȘli, 
1—2 curatoră primară.Mersulu trenurilorU

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.
pe linia Pretlealtt-Budapesta și pe linia Teiușft-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta

Trenu 
de 

peradne

Tren Trenă Trenă
accelerat omnJbua omnibuB

Bucurescl

Timișă

Predealu

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalvs 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(

Budapesta—Predealîi

Sighișor» 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop8a mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă 
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiâra
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca 
Răv
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peat*

Viena ■

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

_ — 7.30 Viena
— 1 _ — 1.14 Budapesta
— — — Szolnok
_ _ 1.45 P. Ladăny

— —

2.32
Oradea mare

Vârad-Velencze7.47 4.16
8.24 5 02 _ Fugyi-Văsărhely

8 51
9.14

— 5.43 — Mezii-Telegd 
Râv_ 6.15

7.069.51 _ Bratca
11.03 8 52 — Bucia
11.29 9.19 — Ciucia
11.26 _ 9.31 — Huiedip
12 00 _ 10.16 — Stana
12.29 __ 10.57 — Agliiriș
12.44 11.19 _ Ghirbău
1.05 — 11.31

11.52 — Nedeșdu
Clușiu (1.34 — 12.31 —

1.46 — 12.48 —
Apahida2.09 __ 1.22 —

2.39 — 2.18 — Ghiriș
Cncerdea J3.01 — 2.48 —

3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 — Uiâra
3.53 _ 451 — Vințulfl de sasfl
5.10 — 5.28 — Aiudă
5.30

6 03
5 56

8.00
Teiu^ă
GrăciunelO—

_ 6.21 — 8.36 Blașă
__ _ 9.02 Micăsasa
_ __ — 9.32 Copșa mit
_ __ _ 10.11 Mediașă
__ 7.14 — 10.51 Elisabetopole
_ 7.43 _ 12 16 Sigișâra

__ __ __ 12.50 Hașfaleu
_ _ _ 1.21 Hoinorod

_ 8.22 _ 2.02 Agostonfalva
__ 8.48 _ 3.06 Apatia
_ _ _ 3.38 Feldiâra
—

9.13
— 3.54

4.05 Brașovă

_ 9.18 10.55 4.50
7.2 <

Timișă

z 10.38
12.20

1.23
3.24 Predeal’!

— 2.15 10.05 — Bucurescl
— — 2.15 —
— 8.00 6.05 — 1

Trenă 
de pers.

Tren
[accelerat

Trenă Trenă
omnlbuH1 de

peradne

Trenă 
omulbua

ll.lC’l — | ---
I

—
7.4> | 2.— | 3.IC 6.20 8.00

11.05 I 3.581 7.38 9.34 11.40
2 02 1 5.28 540 11.26 2.31
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 ,_ _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
106 — — 10.—
1.13 — — 10.C9
1.20 _ — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.C0 — — 11.14
2.35 — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.C0 — — 2.18
4.35 _ _ — 3.03
5.12 _ — 3.49
5.37 _ — — 4.28
7.02 _ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 _ _ _ — 7.46
8.41 ___ _ — 8.25
9.21 — — 9.15
— ._ 1.55 — —
— — 2.53 — —
— — — —
_ _ 3.28 — —

9.35

Tipografii Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kdniges & Kopony, ZernescI

TeiușA- IradA-Budapesta 1 Budapesta- AradA-TeiușA.

• Trenu Tre iă Trenă de Trenă de Trenă
omnlbus ommbufl peradne peradne do peradnt 1 nmnthnț

• 
TeiușA

1

11.24 — 1
2.40 | Viena 11.10 12.10

1
Alba-Inlia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova | 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6U9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _  !
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 -
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.58
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 —. 10.58 Deva 9 51 10.42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

(| — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta _ — 1 a.20 Alba-Iulia 12.36 t2.46 _
Viena — — 6.05 TelușA . 1.29 1.41 —

AradA-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenfl de Trenă
nmnibnp peradne mixt peradne omnlhna mixt

A rad A 5.48 6.05 iSimeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 —. 6 49
TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timiș6ra-A rad A Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă
persâne peradne omnibuB de pere, omnlhui mixt

TlmlșAra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 _ 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 ■ _ 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria 1.63 — 10.31


