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Brașovti, 9 Martie 1887.
p! de di, anii de anii trece, fără sfe mai 

putemfi înregistra o veste de bucuriă. N’andiinu 
si nu ni se' împărtășesce decâtîi că poporulti 
nostru sărăcesce, că biserica ni se lovcsce, că 
șcdla ni se sgudue din temelii, pentru că guver- 
nulii ungurescu cu tdte organele sale ^administra
tive și școlare, îmbărbătate de strigătele nebune 
ale unui șovinismti fără seinfenă, năpădescu din 
drepta și din stânga, spre a înăbuși orice suflare 
și vifeță ce nu e ungurfescă.

Cele mai grele loviri suntfl cele date bise- 
ricei și școlei, singurulu scutii ce mai adăpos- 
tesce limba și naționalitatea. Și în contra aces
tora, der mai aleșii contra șcdleloril e îndreptată 
furia stăpânirei unguresc!. Când e vorba de insti- 
tuțiunile ndstre bisericesc! și școlare, nu mai 
esistă lege, nu mai esistă libertate, nu mai esistă 
toleranță, ci volnicia și patima e singura mesură 
ce decide.

Ce e drepții, pană acum volnicia ungurdscă 
n’a îndrăsnitu a merge pană acolo, ca sfe pre
tindă a se face serviciulu divină în biserici ro
mânesc! în limba ungurescă, precum a îndrăs
nitu între Slovaci și Șvabi. Der din nenorocire 
în câteva comune românesci din Sfecuime acfestă 
stare de lucruri esistă de vecuri, deși spre lauda 
Românilor!! de acolo, uneltirile de maghiarisare 
au isbntit.ii a le magliiarisa limba, der nu și inima, 
căci ca Români se mărturisesc ti. Indesuiți de 
Sfeclii, fără șefele românesci, au fostă împedecați 
de a comunica cu massa cea mare a poporului 
română și de a-și cultiva limba în șcfelele loră 
proprii.

Isbutiserămă în t.impulă din urmă să ne ri- 
dicăinu câteva sc61e prin unele comune române 
din Sfecuime, der avemii sfe luptămă cu mari 
greutăți, pentru că mai alesă de unu timpă în- 
cfece suntu strânse în cercuhi uneltirilor!.! de ma
ghiarisare. Volnicia ungurfescă a isbutitu ca în 
Ormenișă, Ozună, Bikfalău, Comolău și alte co
mune se fiă șefele comunale și nu confesionale. 
In Crizbavft lucrurile au mersă și mai departe, 
mulțămită slăbiciunei preoților!! ce i-a avută acea 
comună, precum și nepăsărei autorității nfestre 
supreme bisericesc! și școlare, care a tolerată a- 
semenea lucruri. Din șcdla românfescă confe
sională s’a făcută șcfelă comunală, și adi sun- 
temă informați că și cca comunală s’a prefăcută 
în scfelă de stată ungurfescă. Poporulti e amă- 
rîtti și preotulu o simte, căci ac}i șuiere urmările, 
poporulă nu’lă mai ia în sfemă și nu-i împli- 
nesce nici cele mai neînsemnate cereri. Co
muna Dobârlfeu cu mare greu își mai pfete sus 
ținfe scdla și biserica, căci poporulă e adusă la 
o stare materială miserabilă, locuitorii suntă și 
adi birnicii proprietari lor u unguri din Bikfalău. 
In Ormenișă uneltirile unguresc! au mersă până 
acolo, ca Românii se nu-și pdtă face nici măcar 
biserica pe ună locă ce li se dăruise și care se 
afla în mijloculă comunei. Au ridicată împre- 
jurulă acelui locă șuri de lemnă, numai ca sfe 
facă pe Românii sfe părăsfescă locuiți.

De câte ori n’au făcută apelă Românii la 
autoritățile unguresc!, ca sfe le dea mână de a- 
jutoră pentru înlăturarea neajunsuriloru! Dfer au 
apelată la ureehia surdului, și aiji au ajunsă la 
convingerea că organele guvernului nu voescu 
a le da sprijinulă cuvenită, fiindă că, cum tjise 
Dr. Gregr în camera din Viena, nu potu suferi 
semne de vifeță românfescă.

Nu totă așa se pfertă autoritățile unguresc!, 
când e vorba de încassarea taxeloră pentru fon- 
dulă de pensiune regnicolară alu învfețâtoriloru, 
la care fie-care comună bisericfescă care are scdlă 
contribue, de esemplu în protopopiatulă ală do
ilea alu Brașovului, câte 12 fl. pe ană și fiecare 
învfețătoru câte 2 procente din salarulQ său. 

Atunci zelulii aceloră autorități e neobosită, ese- 
cută pănă și averile epitropesci.

Nu ’i destulă cu atâta, acum se gândescu 
despoții la nouă lovituri, făurescă noufe atacuri, 
începu a’și ridica brațele de polipii în contra 
gimnasielorfl. Foia guvernamentală din Clușiu își 
începe cânteculă ei de bufniță cu gimnasiulă din 
Blașiu și din Bradă. A visată că în Blașiu s’ar 
petrece „cumplite nedreptăți", „nu s’ară clasifica 
școlarii după merită", „suntă pre mulți școlari", 
împrejurare care face ca scdlele unguresc! sfe fiă 
rfeu visitate de școlarii români. Profesorii gim
nastului din Bradă ară fi nisce „ultraiști" și acelu 
gimnasiu nici „n’ar merita a se pune în rendnlă 
scdleloră". Și pentru ce ridică foia, guvernamen
tală aceste bocete ? Pentru că — elice ea — 
aceste șcdle facă concurență scdleloră unguresc!; 
ară fi ună asilă ală școlariloră leneși și nepre- 
gătiți; școlarii, cari la șcdlele unguresc! nu se 
potă „ferici", și-ar lua refugiulu la acele șcdle, 
unde ar căpfeta testimonii bune și așa. li s’ar da 
putința de a fi în avantagiu față cu școlarii din 
gimnasiile unguresc!. Cere apoi foia c.lușiană, 
ca și la aceste șcdle românesci, unde se dau tes
timonii egală de bune cu ale scdleloră unguresc!, 
sfe se pretincjă dela școlari atâta câtă se pre
tinde dela „minunatele și bine organisatele" 
șcdle ungurescl. In fine atrage atențiunea cer- 
curiloră competente asupra aeestoră șcdle.

Cine nu înțelege iesuitismulă și fariseis- 
niulu fdiei ungurescl? A dice că tinerii români 
„scotă pe tinerii unguri din posiția loră stră
bună cu ajutorulu testimoniiloru ce au egală va- 
ldre cu testimoniile celoră mai bune șcdle", e 
ună neadevferu strigătorii la cerii, când se sc.ie 
că noi Românii suntemă eschiși din funcțiunile 
statului, dfecă nu junimi! pe pintenii și pe cal- 
paculă ungurescă. Altă focă o arde pe cucu
vaia din Clușiu. Tinerii români nu mergi! la 
scdlele ungurescl și cei cari se ducă la acestea 
se întorci! îndferfetă. De ce nu vreau cei dela 
„Kolozsvâr" sfe recundscă, că cei mai mulți ti
neri români suntă sătui de batjocurile profesori- 
loră și colegiloră loră unguri ? De ce nu vreau 
sfe recundscă că, după datele și informațiunile ce 
le avemă, cei mai slabi școlari suntă aceia cari 
vină în gimnasiile nfestre dela cele ungurescl? 
De ce nu vrea se reci noscă fdia maghiară, că 
nu gimnastele ungurescl merită calificațiunea de 
„minunate și bine organisate" — de vreme ce 
ea însăși recunosce, că tinerii români suntă în 
posițiune d’a fi în avantagiu față cu tinerii un
guri? Ore „minunate și bine organisate" suntă 
gimnasiile ungurescl, când cu puține escepțiuni 
în ele nu se câștigă decâtă o spoială de clasi- 
cismă, nu se învață decâtă numai carte ungu
rfescă, și istoria falsificată precum de pildă în gim
nasiulă dm Odorheiulă secuiescă, unde, precum 
ne asigură ună preoți! română care a învățată 
acolo, profesorală de istoriă le spune școlariloră 
că „decă n’ară fi Țiganii, Valachii ară fi celă 
din urmă și cehi mai păcătoșii poporă din lume."

Decă. de aceste cunoscințe li se bagă în 
capă școlariloră din gimnasiile ungurescl, atunci 
nu-i mirare, că se sfemtu ofensați de câte-ori dau 
ochi cu vr’ună colegă dela gimnasiile românesci, 
care se semte în dreptă a se considera celă pu
țină egală cu ei.

Der de ce sfe mai umblăm u cu mâța în sacă. 
Celoră dela „Kolozsvar" li s’au împuiată creerii, 
acum în primăvară, de nouă tendințe și pofte de 
maghiarisare și voră să găsfescă ferâși noduri în 
papură, li se pare că suntă amenințați școlarii 
unguri, căci mai esistă încă câte-va șcdle româ
nesci !

E timpulă însfe ca sfe vorbimă împreună și 
o vorbă serifesă, și de aceea vomă mai reveni.

SOIRILE DILEL
Ministrulă de Jionvedl a primită depufațiunea stu- 

dențiloră, condusă de deputatulă dietală Munich, în ces- 
tinnea esamenului de ofieeră în reservă în armata co
mună. Ministrulă arătă că e cu neputință sfe li se îm- 
plinescă rugăciunea d’a depune esamenulă în limba un
gurescă, dfer va face totă posibilulă, ca sfe nu li se pre
tindă așa strictă perfecta cunoscere a limbei germane, 
ci câtă sfe potă fi înțeleși aspiranții în vorbire și în 
scriere. — Der Ungurii de ce pretindă Nemaghiariloră 
perfecta cunoscere a limbei ungurescl chiar și pentru 
rangulă de ofieeră la gloate? Unde e consecința?

Ni se scrie din Rodna: Membrulă Academiei d-lă 
Floriană cav. de Porcius nu pfete lua parte nici în anulă 
acesta la ședințele Academiei române în Bucuresci, de- 
orece ca și acum ună anii guvernulă din Peșta refusă a-i 
da pașaport0.

—x—
Ministrulă de honvezi a incunosciințată municipiile 

în sensulă înțelegerei stabilite cu ministrulă comună de 
rfesboiu, ca placatele și tipăriturile terminate în seopulă 
convocării pentru casulă de mobilisare să nu se trimetă 
nemijlocită, când se va ordona mobilizarea, primărieloră 
aceioră comune, care nu posedă o propriă cancelariă 
comunală, ci prin notarulă cercuală respectivă. Privitoră 
la presentarea convocațiloră ordonă ministrulă, ca sta
țiunile de presentare sfe se stabilescă în comună cu co- 
mandele sem brigadeloră de honvedi și sfe se însemneze 
în placatele de mobilisare. Honvedii concediațl au sfe se 
presinte ori la stațiunea de echipare a propriului loră 
corpă de trupe, ori la acele batalione de honve4l, pe 
ală cărorO teritoriu se află ei, decă cu frenulă (vapo- 
rulă) nu potă ajunge la stațiunea loră de echipare în 
8 —10 fere, ori pe josO într’o di.

—x—
Dumineca trecută s’a arangeată în Bocța-montană 

ală treilea concertă de cătră corală vocală românescă 
din localitate. Atătă succesulo morală, câtă și celă ma
terialo, au fostă satisfăcfetore. «Familiei" se scrie de acolo, 
că pe lângă corulă românescă lumescă, s’au mai înfiin
țată incă doufe reuniuni g. or. pentru cultivarea cântului 
bisericescă. Trei coruri der, unulă mai cu zelfl și mai 
bună decâtă altulă, e ună semnă bună și o dovadă pu
ternică despre interesulă ce-lă au Românii pentru artă, 
cultură și progresă. Mari merite are în privința acfesta 
instructorul^ și composilorulă d-10 Colofică. Dumnialui a 
și compusă o liturgiă nouă forte frumosă, care se pfete 
procura dela susnumitulă domnă cu 6 fl. v. a. Vocile 
suntă separată scrise. — La Curticî, în comitatulo Arad, 
s’a înființată de curfendă ună coră vocală, care a 
dală sub conducerea lui Iosifă Mihu în 26 Februarie 
unu frumosă concertă; la succesă a contribuită și d-lă 
rigorosantă în dreptă Severă Bocșană, care a ținută și 
o cuventare potrivită. — In Chineză tinerimea școlară a 
compusă în tomna anului trecută, sub conducerea pa- 
roeului Alesandru Crâciunescu, ună coră vocală biseri
cescă, care eu conlucrarea învățătorului Petru Barană s’a 
și produsă în 15 Februarie in biserică

—x—
In legătură cu notița, ce amă adus’o ijilele trecute, 

că notarulă Laurentzi din Feldioră ar fi pierdută pe 
drumă pănă la Brașovă o sumă mare de bani, ni 
ni se comunică, că acesta notară, care funcționa toto
dată și ca cassaru ală „reuniunii de păstrare săsesc! din 
Feldioră,1 in septfemâna trecută a aruncată în focă Iote 
cărțile de contabilitate ale numitei reuniuni. Notarulă 
a fostă arestată. Se dice că ar fi comisă faptulă într’o 
stare mentală turburată ; de altă parte se asigură, că 
societatea ar fi fostă păgubită de cătră cassarulă sfeu cu 
sume considerabile.

—x—
Privitoră la afacerea unui nou împrumută ală bi- 

sericei rom. gr. or. din Hermanil, despre care relatasemă 
ca simplă informațiune într’unulă din numerile trecute 
ale ffeiei nfestre, aflămă din altă parte, că acelă împrumută 
nu s’ar fi făcută și că in adevferă biserica n’ar mai fi 
nimică datfere. Ună asemenea împrumută nici nu s’ar
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fi putută face fără soirea eeloră cari conducă afacerile 
bisericesc’! din acea comună. Amil dori ea așa să și liă 
chiar spre binele biserivei.

—x—
„Familiei< i se serie din Budapesta despre unii 

nou succesă ală unei copilițe române pe terenulă ariei. 
D-ra Abila de Dunca-Scliiau, mica elevă din clasa IV a 
conservatorului din capitală și elevă internă a institutului 
de creșcere ală „Societății pentru cultura femeiloră- a 
jucată pe piană la ultimulă concertă ală pensionatului o 
«polonaisă brilanlă« plină de dificultăți teclinice și artis
tice, intru aplausele și admirațiunile sălii întregi, l’e 
lângă frumseța sa rară, d ra Alina de Dunca-Scliiau u- 
nesce inteligință superioră și tină simțământ ă profundă 
ală artei, ce desvoltându-se cu anii, îi asigură o carieră 
mare, de va întrebuința talentele, cu cari este bogată în
zestrată.)

După cum i se scrie din Cernăuți aceluiași diară, 
circulă faima, că clerulă înaltă împreună cu boerimea 
vrea să scotă la lumină ună diară politică românescă în 
Cernăuți.

Duminică 13 Martie a. c. s’a inaugurată în Suceva 
o nouă societate românescă sub numele: „Clubulu ro
mânii", societate de lectură și petrecere. După statutele 
acestui clubă, elă își propune a cultiva lectura, musica, 
t latrnlă de amatori, a arangia întâlniri sociale, și a ține 
prelegeri publice, scrie „Revista Politică11.

—x—
Frecventa universității din Cernăuți a fostă în se- 

mestrulă de ernă 1886/87 următdrea: La facultatea teo
logică 60 auditori ordinari și 1 extraordinară, dintre cari 
50 români și 11 ruteni; la facultatea juridică 12.3 ordi
nari și 16 estraordinari, dintre cari 31 români; la facul
tatea filosofică 17 ordinari și 19 estraordinari, dintre cari 
7 români; eră la cursulă de farmaciă au fostă 13 audi
tori, dintre cari 1 română. Așaderă la suma lotală de 
249 auditori ai universității, Românii facă parte cu 89 
de inși.

—x—
0 telegramă din Agramil comunică, că deputatulă 

Davidă Starcevici fu citată înaintea judelui de instruc
țiune și după ună scurtă interogatoriu fu pusă în arestă 
preventivă. Arestarea a făcută mare sensațiune.

După cum anunța „Kereshed. Vilag“, în curendă se 
va înființa monopolulu chibriturilor", și anume după ale
geri se va presenta dietei respectivulă proiectă de lege. 
— Din ce în ce mai »bine«.

—x—
Sâmbătă în 26 Martie 1887 secțiunea „Brașovă* 

a reuniunei transilvane a Carpațiloră (Siebenb.-Karpathen- 
verein) va arangia o .serată voiosă“ în otelulă Nr. 1. 
Inceputulă va fi la 8 6re sera.

Din afară.
După cum scrie „Times“ clin Londra, dife

rite faime și espectorări făcu în Constantinopolu 
im presiunea, că succesulu misiunei lui Riza-bey 
în Bulgaria ar aterna de t r a c t ă r i 1 e ce se con
tinuă în Petersb urgii, prin mijlocirea lui 
Lobanoffy, în t r e A us t r o-U ngar i a și Rusia 
privitorii la resolvarea cestiunei bulgare. Se crede 
că, ddeă nu se va lua în curendu o decisiune, 
Sobrania se va convoca forte curendu, pentru ca 
să proclame Bulgaria ca regată inde
pendentă, căci regenții înșiși consideră situ- 
ațiunea loră ca abiasuportabilă mai îndelungă 
timpă. Acdstă ruptură a tractatului din Berlin ar 
trebui necondiționată să provdce o decisiune 
eventuală ar pute urmași ună congresli și se 
crede că Țarulu nu e cu totulu antipatică aces
tei idei.

•s*
„Nezavissima“ foia oficioșii din Sofia elice, 

că Riza-bey să scie și să comunice la loculă 
respectivă, că decă Turcia insistă și mai departe 
pentru o împăcare cu Z a n k o v , acesta ar ofensa 
întiAga națiune bulgară. „Nu vremii nici oîm- 
păcare, nici o mijlocire, ceremă ca Turcia să nu- 
măscă câtă mai curândă ună candidată la tronă 
ori, dăcă nu se întemplă acesta, vomă rechiăma 
pe prințulu Alexandru.“

Procesulu (le calnninitl
contra d-lui F. ÎL Longinu, advocată în Deva.

(Urmare din Nrii 49, 50, 51 și 52).
Va să <ji<â, procurorulă, pe basa acleloră și a do- 

ve<jiloră ce-au intrată, a pusă pondă mai cu semă pe 
aceste trei puncte, pecândă. celelalte fapte și declarațiuni 
ale acusatului le-a semnalată numai ca ilustrațiune și 
ca razeme la cele trei puncte esențiale. — In ce stau 
aceste trei puncte se va vede mai la vale din desvol- 
tarea ulterioră a pertractării și a fasiuniloră martoriloră. 
— Și anume : 

dela mai mulțl, și așa și dela martorele și fiindă că se 
vorbia multă și multe despre acelă biletă. a credulă de 
datoria sa a se provoca la lapla acesta <-a la o dovedă 
- care asemenea nu se p<>te dice că ar li strălucită.

Din fassiunea d-lui Dr. Soiyom, relativă la acestă 
punctă, se vede că d-sa a fostă prea iritată, când a 
dictată la proloeolă fassiunea sa, căci se folosesce de 
nesce termini atâtă de neiertați, încâtă cu dreptă cu
vântă martorele a putută pune întrebarea, că cum s’a 
putută permite, a se lua înscrisă așa ceva, ce dice d-lă 
Dr. Soiyom?

Câtă timpă s’a ascultată acestă martoră și s’a a- 
tinsă acestă punctă, se putâ observa o nervosilate ge
nerală.

Procurorulă și președintele au pusă mai multe în
trebări martorelui, dicendă că fassiunile lui nu ar fi Iotă 
de unulă și acela.șă cuprinsă și ințelesă — martorele însă 
a susținută, că și acum și când a fostă mai nainte a 
spusă adevărulu. (Va urma.)

De pe Crane, Martie 1887.
Domnule Redactoră 1 Poporule nostru pe tote te- 

renele devine a fi nedreptățită. Nici chiar cerealele cari 
le câștigă cu grea sudore nu le pote vinde fără ca să nu 
fiă înșelată.

Despre acesta se pole omulă convinge la tîrgurile 
de săptămână ale orașeloru locuite de jidovime. Așa în 
orașulă Deșiu de câțiva ani încoce iote cerealele cumpă
rate dela țăranii noștri mai ânteiu le cumpănescă după 
greutatea măjiloră metrice și apoi le solvescă. Țăranii 
noștri fiindă că nu se pricepă la măsurile cele nouă, 
suntă siliți a le vinde cu merța, care altcum dela in
troducerea mesuriloru eeloră nouă e oprită Jidovimea 
însă, ca să polă prinde pe bieții țărani in mrejile loră, 
bucurosă oferesce prețulă după merță și încă de fiecare 
aprdpe atâta câtă cere vân^ătorula, încâtă îngrabă se 
face tocmela. E de însemnată că tocmela cu astfelă de 
măsură oprită înadinsă o facă cu țăranii noștri cu scopă ca 
mai târziu de s’ar vedea înșelați în urma eântărirei cu 
cumpăna, să nu polă alerga la lege. Venindă cerealele 
la cumpănă, facă malițiosa obiecțiune, că n’au greutatea 
recerută, deci la fiecare merță, din prețulă ei deja stalo- 
rilă, delragu câte 2—10 cr; bietulă țărână ce are de a 
face decâtă a se învoi și așa, căci nu scie, că Ore are 
greutatea recerută ori ba. er de alergă la lege in astfelă 
de împrejurări totu elă perde, de ore ce se scie că nu 
e permisă a vinde cu merța, cu tote că elă cu jidovulă 
cu merța s’a tîrguită.

Asta nu se întâmplă numai cu ună singură omă 
seu cu mai mulți și într’o singură de mărturie (tergă 
de săptămână), ci se întemplă de câțiva ani în tote ț)1" 
lele târguriloră de săptămână, firesce numai cu țăranii și 
mai cu sâmă cu cei români, deorece aceștia nu cunoscă 
măsurile nouă. Foporulă în astă privință îlă putemă 
considera ca dată pradă arbitriului precupețiloră, căc-i 
cerealele câștigate cu cruntă suddre, când sosescă la cum
păna măjii metrice, le plătescă aceia așa cum îi trage 
inima, fără ca organele guvernului să se fi încercată a 
pune stavilă astorfelă de lucruri. Măsurile decimale costă 
12—15 fi, probabilă domnii dela putere le socotescă seu 
prâ scumpe seu netrebnice; pănă când lângă salariulă 
stalorită ală nolariului cercuală se recunăsce încă câte 
30—40 fl. dela o comună sub diferite numiri de cătră 
oficiulă pretorială; în spesele telegrafului, care se înfiin- 
țeză din Ciachi-Gârbău pănă in Deșiu se iichideză câte 
20—30 fi.; pentru foile „Szolnok-Doboka“, >Erdelyi 
Gazda“ și «Rendori kozlony“ câte 6—7 fi., cari se pro- 
cureză nu ca să le cetescă Stană și Brană, cari nu sciu 
nici o vorbă ungurâscă, și cari deși le plătescă, der nici 
nu le vedă cu ochii, ci aceste se aboneză ca să aibă no- 
tariulu în ce pacheta lucruri de ale mâncărei. Repetă, 
acestea domnii »fericitorii“ noștri nu le consideră de ne
trebnice, der ce să cjictă, când chiar traista dela ordinan- 
țulă (uneori surugiu și servitoră de casă) nolariului din 
cerculă Simisnei e procurată de acelă notară jidovă pe 
spesele comuneloră cu 20 fl. v. a. dela ună neguțătoră 
totă jidovă din Buda Pesta, — că, ve<ji Domne, e mai 
mare lipsa de o astfelă de traistă, decâtă de măsuri 
decimale pe cari când s’ară procura și le-ară studia po- 
porulă, nu ar ave jidovimea așa bună gheșeftă.

Abusurile cu întrebuințarea măsuriloră nouă se facă 
nu numai în Deșiu; polă afirma că aprope mai în fdte 
orașele din Transilvania și Ungaria Socotindă în calcu- 
lulă celă mai de josă numai în Deșiu în fiăcare Z> de 
mărturiă 100 fi, perduți din punga poporului nostru după 
acele 50—100 de cară, cari vină cu cereale de vândare, 
in 52 de mărturii ale anului ară fi 5200 fi ; der apoi 
în alte orașe cu tîrguri mai mari câte mii de florenî se 
perdă 1

Aceste luându-le în considerare preoții și învățătorii 
noștri, multă bine ar face poporului când l’ar îndemna 
spre a contribui suma recerută la cumpărarea măjei de
cimale cu care în câteva Zde, seu chiar în sărbători, și 
pe celă mai primitivă omă din sată l’ar putea învăța, și 
astfelă s’ar cruța o considerabilă sumă de bani, cari alt- 
cum în decursulă anului la vinderea cerealeloră rămână 
în mâna precupețiloră fără simță de dreptate. Pentru 
procurarea astorfelă de măsuri bucurosă se învoiescă ță-

Marlorulă Francisca Tetil.s> bek. intreprini)ătoră de 
case in Deva, oină în vCrstu și eu destulă repulațiune in 
vieța socială din Deva , spune că viia lui e învecinată, 
cil a președintelui tribunalului reg. dm Deva .și că in 
viia aceea a pusă mai multe sălcii triste, cu scopă, ca 
mai alesă una, după ce se va desvolta deplină, se o do
neze unui amică ală său, căruia încă de mai nainte ii 
promisese o fruinosă salciă.

Inlr'o di — (|’ce marlorulă, — mergendă ia viiă, 
am aliată, că chiar esemplariulă, care fam destinată a- 
micului meu, s’a lurată.

Se înțelege, că m’am indignată peste măsură și 
deci de locă am plecată, ca să-i dau de urmă. Luândă 
cimiterele dearendulă — căci dasem eu soeotâla, că pe 
acolo voiu da mai' îngrabă de urmă, — după multă 
căutare, am dată de salcia mea, la ună mormentă din 
cimiterulă catolică. Luândă la răspundere pe păzitorulă 
cimiterului, mi-a spusă, că acea salciă tristă o-a adas’o 
sluga președintelui tribunalului reg. a Măriei sale d-lui 
Dr. Francisco Soiyom Fekete.

Eu apoi — dise mai departe martorulă, — am 
povestită întâmplarea acesta și la alții și așa .și acusa
tului. Mai ’ârdiu, întelnindu-mă cu Măria sa președin
tele, am fostă întrebată de cătră densulă, decă sunt su
părată pentru salciă? I-am răspunsă, că da, am fostă, 
— der fiindă că am aflată, că s’a dusă acea salciă, pen
tru Măria sa, nu dică nimică și nici nu poftescă vre-o 
desdăunare — căci președintele l’a fostă îmbiată — 
numai câtă mi-a fostă ciudă, nesciindă că s’a ridicată 
de acolo, din porunca Măriei Sale.

Fassiunea președintelui conglăsuesce cu fassiunea 
acestui martoră in multe privințe, deosebirea e numai 
aceea, că președintele susține, că acea salciă s’a culti
vată și de elă și că ar fi din viia lui. Aflându marlorulă 
fassiunea președintelui și-a esprimată mirarea, cum Măria 
Sa d-nulă președinte pole să afirme așa ceva!

Acusatulă relativă la acestă punctă, când a fostă 
provocată a da dovedi, a disă, că vorbindu-se multă 
despre acestă întâmplare, crede că acâsta încă nu [iote 
fi ceva lucru strălucită.

E de însemnată, că președintele Soiyom in fassiunea 
sa, relativă la punctulă acesia, se încercă a da înlem- 
plărei unu colorită de pietate părintescă, și pentru aceea 
se espectoreză contra acusatului, în mouă neertată înaintea 
unui jude de instrucțiune.

După acestă martoră s’a ascultată Emilu Koszperda, 
fostă adjunctă pretorialu. de presentă notară în părțile 
Zarandane. Martorulă islorisesce, că în cerculă electo
rală (pentru represenlanți comitatensi) dela Vația, an 
fostă mari lupte electorali și că din acele lupte au re- 
sultatu mai multe denunțări la tribunalulă reg. din Deva 
și la administraliune.

In urma denunțării unui advocată, cu nume e 
Franciscă Ribiczei, acuma mortă. tribunalulă regescă din 
Deva a ordonată cercetare criminală pentru delietă de 
agitare în contra mai multora dela noi și a esmisă ca 
jude instructoră pe ună notară de tribunală cu numele 
Dr. Andrei Korber cu acea instrucțiune, ca pe cei de
nunțați să-i dețină și să-i escorteze la Deva în temniță.

Judele de instrucțiune, sosindu sera la Baia de 
Crișă, a spusă confidentă martorelui, că și elă este anulă 
din cei denunțați, deci decă vrea să scape, să grăbâscă 
la Deva și asigurândă pe președintele tribunalului, că și 
cu ocasiunea alegerei ce se apropia (din 1883) va lucra 
pentru candidatulă, pe care-iă sprijinesce președintele 
tribunalului (adecă pe Dr. Chorin, care căduse față de 
P. Truția) să esopereze dela Soiyom o scrisore ore-eare 
și atunci elă, judele incvirată, nu-lă va deține, cltmin- 
trelea da.

Ingrozându-mă — <|ice martorulă — de locă am 
plecată la Deva și acolo m’am dusă deadreptulă la pre
ședintele tribunalului d-lă Dr. F. Soiyom Fekete, și i-am 
spusă, ce am audită dela d-lă Dr. A. Korber, — dreptă 
aceea, provocându mă la serviciile ce am făcută cu oca
siunea alegeriloră. pentru ca să reiasă fratele Măriei sale. 
— apoi aretându’i, că ce lovitură groznică ar fi pentru 
familia mea, decă ași fi escortată cu gendarmi, l’am ru
gată, ca se ’mi dee o semnătură Orecare, ca să o ducă 
la d lă Dr. A. Korber. că îi voiu fi recunoscătoră. Măria 
sa apoi s'a îndurată de mine și mi-1 dată ună biletă 
de următoriulă cuprinsă: ,Ezen irat elomutaiojăra nezve, 
nem“, adecă: „prssentatorulă acestei scrisori nu". Eu 
cu biletulă acesta am grăbită acasă, unde arătându-lă ju
delui incvirentă,—elă nu m’a deținută—ba apoi n’a de
ținută nici pe ceialalți.

Mai târdiu eu am picată din slujbă și relațiunile 
mele cu d-lă președinte Soiyom au devenită din ce în ce 
mai încordate, pănă ce eu am fostă aplecată a crede, că 
persecutarea mea nu pote isvorî decâtă numai dela d lă 
Dr. F. Soiyom Fekete. In fine dușmănia între mine și 
Măria sa Soiyom devenindă completă, eu am arătată bi- 
lelulă de sub întrebare și am spusă istoria și puterea lui 
(a biletului) la tolă lumea, — mai pe urmă am presen- 
tat’o și comitelui supremă ală comitatului Huniădorei, 
cu scopă, ea Ilustritalea sa să arate la ministru de jus
tiția ce felă de omu e d-lă Dr. Franciscă Soiyom Fekete, 
președintele tribunalului reg. din Deva, — pe astă cale 
va fi aflată deci și acusatulă și s’a folosită de ea. Mar
torulă apoi declară, că elă este de aceea convingere, că 
elă numai cu ajutorulă acelui biletă a scăpată.

Președintele arată martorului, că Dr. A. Korber — 
în fasiunea lui cjice, că elă nu scie nimică de biletă și 
că eliberarea respective nedeținerea lui a urmată din alte 
motive, — că adecă nu a aflată eu cale să-lă dețină.

Mai arată președintele, că dr. Soiyom în fasiunea 
lui dice, că mârloiulă l’a sedusă și că i-a dată (marto
relui), acelă biletă, numai ca să scape de molestitdrele 
lui rugăminte, — deci întrebă pe martoră, că ce ob'ec- 
ționeză la aceste.

Marlorulă află de naturală, că Dr. A. Korber nu 
recunosce ce Z'ee elă, asemenea și președintele dr. So
iyom ; cu Iote acestea elă își susține fassiunea cu totă 
puterea.

Acusatulă <j'ce> că istoria biletului a auijit’o și elă
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rănii noștri, deorece aprope fiecare a avut Ci ocasiune la 
vinderea cerealelor! a esperia relele urmări ale necunos- 
cerei măjiloră metrice. Sentinela.

Tohanulu vechiu, Martie 1887.
Stimate D-le Redactori! l’inerimea română din To- 

hanulă vechiu a arangiată pe la mijlocul! carnevalului 
în localul! edificiului școlară de acolo o producțiune tea
trală împreunată cu joci. Regretă, că pănă acuma nu 
s’a aflată nimenea, care să vă reporteze despre succe
sulă acestei producțiunl, care după a mea părere merită 
o atențiune cu atât! mai mare, eu câtă astfeliu de în
cercări suntă nisce aparițiunl eu totul! rare in mijlocul! 
poporului nostru dela sate.

S’au jucată două piese în câte ună actă: „Rusa
liile" de V. Alexandri și. ,Vlăduțulă mamii», vodevil de 
1. Lupescu. Succesulă debutanțiloră a fostă peste aș
teptare satisfăcătorii, deși unele persone acuma au de
butată pentru prima oră. Cu deosebire d șora Cornelia 
N. l’opă, care a binevoită a lua asupri și nisce roluri 
grele, a representală cu multă destoinicii în rolulu Su- 
sanei pe femeia intrigantă și sinceră, er ca Sevasta din 
„Vlăduțulă mamii< a procurată publicului deplină satis- 
facțiune.

l)-șora Virginia Comană, prin mișcările sale ușore 
ăi mai alesă prin vocea sa plăcută și bine cultivată a 
secerată aplause forte numărdse din partea publicului. 
Nu mai puțină laudă merită d-lă: Beniamină Clococeanu 
în rolulă lui Galuscus și încă și mai multă în rolulă lui 
Costică, er d. Andreiu Radeșiu în rolulă lui Răsvrătescu, 
cari de asemenea au satisfăcută publicul! pe deplină.

Mai multă surprindere nl-a făcută însă badea Ha- 
ralampie Ungur!, ună țărani gârbovită de bătrânețe, 
care cu o caracteristică proprii bătrânelelor! sale a 
sciută representa rolulă lui moș! Efteinie, storcendă ad- 
mirațiune și aplause’ frenetice din partea asistenților!. 
Scurtă: Producțiunea a succesă peste așteptare.

Nu pot! să nu întopeză meritul! ce și l’a câș
tigată prin arangiarea acestei producțiunî inteligința ro
mână din Tohanulă veehiu și mai vârtos! d-lă învăță- 
toră Nicolau N. Popii, ea diriginte ală teatrului. Pen
tru destoinicia sa pe terenu.ă artei teatrale, d. N, Popă 
fii distinsă încă în colonele acestui prețuită diară cu 
ocasiunea debutărei sale din Voila, în anulă trecută, ș’ 
nu-mi rămâne decâtă să constată, că d. Popă nl-a dală 
și de aslădată dovedi despre capacitatea sa nu numai pe 
terenul! scolastică, ci și pe celă socială. Dorim! d-lui 
Popă succes! și bărbățiă pe calea pe care a apucată și 
să-și afle mulți imitatori între învățătorii români!

Unii participanta.

Academia Românii.
Sesiunea generală din anulu 1887.

Raportul» secretarului generală asupra lucrărilor! făcute în 
anulă 1886—87.

(Urmare.)

5. Decopiarea de documente făcută prin îngrijirea 
d-lui colegă Odobescu din archivele Ministerului de ex
terne din Paris!, s’a continuată în anulă trecută. Pen
tru acest! lucrare s’a trimisă suma de 2500 lei din 
(ondulă publicațiuniloră istorice. Dela D-sa s’au primită 
in decursul! anului 14 caiete de copii pentru anulă 
1885—6 și 30 pentru anulă 1886—87, cele mai multe 
din ele cuprindendă o parte din memoriile generalului 
comite de Langeron.

Generalul! de Langeron, fiindă în servițiulă Ru
siei. a luată o forte însemnată parte activă la mai t6te 
campaniile Rusiei în contra Turciloră dela sfârșitul! se
colului trecută și dela începutul! celui presentă, și prin 
urmare la repețitele ocupațiuni ale Principatelor! de că- 
tră Ruși. Elă a fostă de mai multe ori comandant! 
supremă ală oștirilor! rusesc! din Principate. Memoriile 
lui cuprindă relațiunî amănunțite de mare însemnătate 
asupra stării sociale și politice a Principatelor! în acea 
grea epocă a istoriei Românilor!.

îndată după primirea copiilor!, s’a începută țipă 
rirea acestor! documente, și din ele se va forma ală 
lll-lea volum! de suplementu la colecțiunea flurmuzaki.

Starea actuală a documentelor! publicate în colec
țiunea Hurmuzaki este următorea:

Adun, de Adause de
Volumul! Anii Docum. Hurmuzaki Academiă

I. 1199—1345 553 — 553
III.p.l. 1576—1599 443 341 102
III.p.2. 1576—1600 150 — 150(sub preș.)
IV.p.l. 1600—1649 629 629 —
lVp.2. 1576-1650 732 — 732
V.p.l, 1650—1699 362 362 —
V.p.2. 1650—1699 475 — 475
VI. 1700—1750 355 355 —

VI). 1750—1818 308 308 —
Suplem. I. 1518—-1780 1414 — 1414

. 11. 1781—1814 988 — 988

. 111. 1709—1826 50 — 50(sub preș.)
6459 1995 4464

6. Decopiarea de documente se continuă fără în-
cetare in archivul! Statului dela Veneț ia. Directorul!

acestei mari colecțiuni, d-lă Cechetti, urmâză cu același 
interesă ca la începută acestă lucrare și ne dă cu ace
eași bunăvoință ca și în anii trecuțl concursul! său lu
minată pentru îmbogățirea colecțiunii nostre de docu
mente.

De asemenea d-lă C. Soranzo a binevoită a în
știința Delegațiunea, că urmăresce din parte-i cercetarea 
și decopiarea documentelor! privitâre la istoria ndstră 
.și aflătâre in Biblioteca St. Marco.

7. Documentele privitore la istoria Românilor! gă
site în văra anului 1885 de d-lă Bibliotecară Bianu în 
colecțiunile bibliotecilor! din Cracovia și Lemberg au 
fostă tole copiate sub binevoitârea îngrijire a d-lui dr. 
W. Wislocki, custosă la biblioteca Universității .lagelonice 
din Cracovia și a d-lui dr. W. Ketrzynski, directorul! 
bibiiotecei Ossolinski, din Lemberg, cari au binevoită a 
trimite tote copiele făcute.

Incependu-se publicarea catalogului analitică ală 
colecțiunii manuscriselor! bibiiotecei Czartoryski, din 
care a și apărută fasciculul! 1, s’a mijloci)!, ca d. dr.
I. Korzeniowski, este însărcinat! cu redactarea acestui 
catalog!, să procure Academiei copii de pe tote docu
mentele privitore la istoria Românilor!, cari se află în 
colecțiunile manuscrise ale acelei biblioteci și cari nu 
suntă încă copiate.

Colecțiunea de documente polone, cari s’au pro
curată pănă acuma în copii, cuprinde peste 600 do
cumente de mare interesă pentru istoria țărilor! române 
mai cu semă din secolii XVI și XVII. Spre a se pu
blica aceste documente va trebui ca să se facă bune 
traduceri.

8. In urma relațiunii presentate de cătră bibliote
carul! Academiei, d-lă 1. Bianu, asupra călătoriei sale în 
Galiția în vera anului 1885 și a resultatului cercetărilor! 
sale in bibliotecele și archivele acelei provincii, Academia 
a decisă în sesiunea trecută a-lă însărcina cu o nouă 
călătorie spre a urmări cercetă’ile istorice prin colecțiu- 
niie polone. Spre acestă scop! Delegațiunea a pusă la 
disposițiunea d-sale suma de 1500 lei. Călătoria s’a fă
cută în vacanțele de vâră ale anului trecută și resulta- 
tele cercetărilor! sale au fostă presentate Academiei în- 
tr’ună raportă, care a fostă trimes! spre cercetare la 
secțiunea istorică.

Cu acestă ocasiune d-lă Bianu a cercetată de 
aprăpe archivele familiei principilor! Radziwill, cari suntă 
instalate în castelul! dela Nieâtwiez în Lilvania. In 
aceste archive d-sa a aflată peste 300 documente pri- 
vitâre la istoria Românilor!, ună însemnată numără de 
scrisori și alte informațiunl privităre la căsătoria Măriei, 
fiica lui Vasile Lupu, u Ianuș Radziwill.

Principele Antonie Radziwill, cu o forte mare libera- 
iitate, a dispusă copiarea tuturor! acestor! documente, 
și sperăm! că ele se vor! primi în cursul! anului.

9. In timpul! vacanțelor! de veră d-lă colegă V. 
A. Urechiă a făcută cercetări istorice în diferite părți 
ale Moldovei și ale Bucovinei, și a procurată, pre lângă 
diferite informațiunl, prețidse colecțiunî de documente. 
Delegațiunea a decisă a se restitui d-lui Urechiă, din 
fondul! publinațiunilor! istorice, cheltuelile făcute în 
aceste călătorii în sumă de 2098 lei.

10. Din același fond! s’a dată și în acestă ană 
d-lui colegă Barițiu suma de lei 2500 spre a urmări cer
cetările sale istorice in Transilvania și Ungaria 0 parte 
din resultatele cercetărilor! făcute de d-sa în acestă 
ană s’au comunicată Academiei în ședințele ordinare de 
peste anu.

IV. Legate și fonduri.

In relațiunea pe care voiu ave onore a v’o pre- 
senta asupra operațiunilor! cassei se va arăta și starea 
actuală a fondurilor! Academiei.

In acestă loc! am! onore a vă aduce la cunoș
tință următorele:

1. Regulare» succesiunii răposatului Dimitrie Hagi- 
Vasile. care a făcută Academiei unu legată de 20,000 
lei, se află încă înaintea justiției, din care causă Aca
demia nu a putute încă fi pusă în posesiunea sumei ce 
i s’a legată.

2. Veniturilor legatului de 10,000 lei făcută Acade
miei de răposatul! G. San-Marin nu li s’a determinată 
încă nici o deslinațiune precisă: va fi dâr necesară ca 
în acestă sesiune să li-se determine destinațiunea în con
formitate cu testamentul!.

3. La deschiderea sesiunii generale din anulă tre
cută am! adusă la cunoscința d-v6stre, că regretatul! și 
zelosul! nostru colegă Dr. Obedenaru a lăsată Acade 
miei prin testament! întrăga averea sa și că doi dintre 
frații răposatului au intentată acțiune asupra suc
cesiunii. Acțiunea se află acum înaintea Curții de apelă 
și sperămă, că chiară în cursul! acestei sesiuni se va 
termina în modă favorabilă pentru Academiă.

(Va urma.)

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

BERLINU, 22 Martie. — Ovațiunile din 
incidentulu aniversării nascerii împăratului Wil- 

lielm au începută cu unu măreță conductă cu 
facle. împăratul! mulțimii și își esprimîl bucu
ria asupra spiritului studențimei de adi. Cu 
t6tă mulțimea de sute de mii de 6meni, ordinea 
n’a fostă nicăeii turburată.

Mulțflinită publică.
Comitetul! reuniunei femeilor! române din Brașov! 

își esprimă mulțămita sa d-nei Eufemia Kertsch de aici, 
pentru că a avută bunătatea, de a provedă 4 eleve să
race dela școla nostră cu îmbrăcămintea și încălțămintea 
necesară.

Brașov!, 5 Martie 1887.
Maria Secăreanu, m. p. Dr. Nicolau Popii, m. p. 

presidenta reuniunei actuarulQ reuniunei.

DIVERSE.
0 cununiă cu probă generală. — Din Birmingham 

se comunică o umoristică celebrare de cununiă. Acolo 
trăesce ună omu originală mai înaintată în etate, dom
nul! Mollin. care era să se cunune în 6 ale curentei cu 
o damă tînără încântătăre, Miss Ponta. Ginerele, care se 
bucura de-o întinsă cunoscință, nu voia să se lase pe 
voia întâmplării ceea ce privea ceremonia în biserică; 
elă cerea deci o probă generală, pentru a înlătura încă 
la t’mpu particularități, cari nu i-ară conveni. După ce 
se obligă domnul! Mollin Ia oficiul! bisericesc! a plăti 
tacsele îndoită, se ținu în 5 1. c. în totă regula proba 
generală de cununiă. Mirâsa apăru în mijlocul! rude
niilor! sale; Alaiul! se puse încetă în mișcare spre al
tar!, acolo aștepta preotul! în ornată. Domnul! JMollin, 
carele alerga cu zel! prin biserică, găsi câteva obiecțiuni 
de făcută, în fine se declară mulțumită despărțindu-se 
de preotă cu cuvintele: „La revedere mâne". Insă acâstă 
revedere rămase afară, căci ajunși acasă, declară Miso 
Ponta, că îi este de ajunsă cu proba de cununiă; 
și că renunță la adevărata cununiă cu acestă bătrână 
nebună.

Nuntă interesantă. — 0 cununiă interesantă cu 
privire la mire și miresă s’a celebrată de curând! în 
frumosul! și muntosul! sat! Zwikenberg de lângă Ober- 
drauburg. Ginerele se află în etate de 67 ani, miresa 
numără 76 ani. Ea este cea mai bătrână femeiă din 
Zwikenberg și se căsători acum pentru a treia 6ră. Preo
tul! care cunună părechia este 84 de ani. De 51 ani 
păstoresce elă în acestă sat!. In 1879 serbâ elă iubi- 
leulă de 50 de ani ală preoției sale. Nașul! e în etate 
de 94 de ani și se bucură încă de tăriă trupescă și 
spirituală. Pe timpul! răsboiului francesă se duse elă 
la moșia tatălui său, pentru a se sustrage dela milițiă. 
In 1815 își luă o nevastă, cu care serba elă in 1865 
nunta de aură. Doi ani în urmă îi răpi mortea pe to
varășa sa. După alțl doi ani, adecă în etate de 74 ani 
se căsători din nou, stabilindu-se într’altă locă. Pe când 
număra vr’o 80 ani, tăia elă însuși crăcile uscate ale 
pomilor!, fiindă astfel! silită a se urca pe cei mai înalț! 
pomi. De acâsta primejdios! ocupațiune sa lăsată acum. 
Ginerele său este deja om! fârte bătrână , nepoții 
sei suntă bărbați maturi, strănepoții săi suntă flăcăi 
sdravenl.

0 cură miraculosă. -- Se scrie din Roma: Medi- 
culu neapolitanu Dr. Fusco a făcută mare svonă prin 
miraculosele sale cure hypnotice. Medicul! pune pe bol
navă să se uite prinfr’o linte de sticlă spuindă după 10 
minute decă pole ajunge în starea, care o cere hypno- 
tisarea, său nu. De este așa atunci urmâză adevărata 
tratare, care deocamdată a rămasă secretul! domnului 
Fusco. In săptămânile din urmă se 4>ce, că ar fi făcută 
minuni cu acestă cură, casa sa este adesea locul! de 
întrunire a multor! bolnavi, mai cu semă dame, cari 
caută vindecare la noul! făcător! de minuni. Succesulă 
său celă mai mare, și care ilă făcu renumită, este mi- 
raculosa vindecare a unei fiice de căpitan! de marină 
forte cunoscută aici a domnișorei Emilie Ange, care de 
2 ani șl-a perdută mintea și în partea cea mai mare și 
vederea. După puține <jile de tractare, începu a se în- 
bunătăți starea bolnavei, și după două săptămâni își re
căpătase acesta intriga ei judecată, ceea ce făcură pre
tutindeni cunoscută fericiții părinți.

(t NECROLOGU.) — Georgiu Laslu, președinte de 
tribunal! în pensiune și advocată, după o suferință scurtă 
și după împărtășirea cu sântele taine, a încetat! din 
vieți Duminecă în 8 (20) Martie 1887 în etate de 60 
ani. Despre acestă durerdsă perdere încunosciințâză pe 
toți amicii și cunoscuții defunctului jalnica lui soțiă 
Susana în numele său precum și în numele socrilor!, 
cumnațiloră și nepoților! repausatului. Rămășițele pă
mânt esel se vor! ridica Marți în 10 (22) Martie la 4 
6re d. a. din fosta locuință a defunctului — tergulă 
pomeloră Nr. 93 — și se vor! aședa spre eternul! re- 
paos! în cimiterul! gr. or. din Griveră. —

Brașov!, în 9 (21) Martie 1887.
Fiă-i țărîna ușiră și memoria binecuvântată!

Editor!: Iacobă Mnresiauu._ J
Redactor! responsabilă Dr. Aure! Mureșianu
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CurinJu la burau de Vieua
dii; 21 Martie st. u. 1887

Ilur.sa de Btu«*:ire.svk.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 65
Rentă de hârtii! 5“/0 . . 89 30
Impruinutuld căiloril ferate 

ungare........................  150 20
Amortisarea datoriei cli

toris ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 —

Amortisarea datoriei c&i- 
lorO ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 124 —

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

Bonuri rurale ungare . . 104.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ...............................104.25
Bonuri cu cl. de [sortare 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 30

Bonuri crouto-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................ 98.75
Împrumutul!) cu premiu

ung.................................. 120.90
Losurile pentru rcgularea

Tisei și Segcdinului . 123 25
Renta de hărtiă austriacă 80 75
Renta de arg. austr. . . 81 70
Renta de aurii austr. . .112 90
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  880 —
Act. băncel de credită ung. 296.—
Act. băncel de credita austr.287. —
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ..................6.00
Napoleon-d’orI .... 10.10 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 G0 
Londra 10 Livrea sterlingc 127 75

Cump. vend.
Renta română (5%). 90* 2 91 —
Renta rom. amorl. (5°/0) 91 A 92 —

> convert. (6°/0) 84— 85—
îtnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99— 100—

’ >> >> (d°/o) • 82’/< 841/,
» • urban (7°/0) . 96— 97—

, (6»/0) . 90- 91—
’ . • (5°/o) ■ • 78— 79—

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

« » ♦ Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 18.— 18.’/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cota oficială dela 8 Martie st. v. 1887.

Cursutu pieței Brașcvu
din 22 Martie st. n. 1887

Bancnote romane: < i (’i.'ii.j 8.44 Vrnd.

Argint românesc . .

Napoleou-d’on..........................

Lire turcescl..............................

Imperiali..................................

Galbeni.......................................

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

„ • „ 5»/o •

Ruble Rusesc!..........................

Discontulă ... »

8.48

8.40 - 8.45

. 10.06 • 10.10

» 11.30 > 11.40

• 10.33 » 10.38

. 5 95 » 6.—

» 101.— • 102.- -

„ 98.- » 99.—
» 113.— > 114.—

7—10°/B pe anii.

Eilantulu cu 31 Deccmvre 1836.
I

Active. P a s s i v e.
Cassa în numerară . . 682.71 Capitală de acțiuni . . 30,000.—
Cambie......................... 56,365.90 Depuneri spre fructific. . 50,201.56
împrumuturi pe hipotecă 8,98 4.50 Interese anticip. pro 1887 1,163.—

„ pe obligați- Fondulă de reservă . . 583.10
uni cu cavențl . . . 19,881.50 Dividende neridicate . . 165.—

Împrumut, de Lombard . 75.— 28,941.— Diverse conturi credităre 3,772.17
Spese de fondare . . . 611.94 Profită curată . . . . 3.574.17
După amortisare de . . 203.98 407.96
Mobiliară ..................... 470.02
După amortisare de . . 47.— 423.02
Diverse conturi debitore . 2.638.41

11. 89,459.— 11.

Făgăraș iu în 31 Decemvre 1886.

Alesandru Micu in. p.
președinte.

loanu Dejenariu in. p. 
comptabilfl.

Ilariu Duvlea m. p. 
membru alu direcțiunei.

Basiliu Stanciu m. p. luiiu Danu m. p. loanu Turcu m. p. Demetriu Chișierianu m p
mebru alu direc. membru alu direc. membru alfi direc. membru alu direc.

Subsemnatul^ comitetă de supraveghiare amu examinată bilanțulă presenlă și 
confrontându-lă cu registrele principale și ausiliare ale societății ținute in bună regulă, I’amă 
găsită in consonanță cu aceleași și esactă.

Făgărașă, în 4 Faură 1887.
Coinitetiilu de supraveghierc:

Dr. Stefanu P. Poppu m. p. loanu Poppu m. j>. Gerasitnu Gratna in. p.

„FURNICA»
cassiî do economii, societate pe acțiuni în Făgărasiu.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai „Cassei de economii „Furnica/1 socie

tate pe acțiuni,“ se invită prin aedsta în virtutea §. 16 alfi sta
tutelor» societății la

III-a adunare generală ordinară,
care se va țind la Fagărașiu în 21 Aprilie 1887 st. n. îna
inte (le aiiie(Ji la 10 ore în localulu societății.

O b i e c t e 1 e:
1. Raportulfl anualii alu direcțiunii, bilanțulft anului 1886 

și raport.ulfi comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisatu conformu bilanțului.
3. Fixarea prețului marcelorO de presență, pentru direc

țiune și pentru comisarulu de di.
4. Alegerea, conformu §-lui 40 din statute, a corn, de suprav.
Domnii acționari, cari în sensnlu §§. 17, 18 și 19 din 

statutele societății voiescu a participa în persdnă seu prin plcni- 
potenț.i suntu rugați a-și depune la cassa societății sdu la insti- 
tutulu de credită și economii „Albina" în Sibiiu, seu la filiala 
acelui institutu în Brașovh, acțiunile lorii și eventuală doveiple 
de plenipotență eelă multă până în 16 Aprilie 1887 st., n.

Făgăraș», în 28 Faurii 1887. Direcțiunea societății.

Mersul u trenunloru
Valabilă dela I Ociomvre st. n. 1886.

pe linia Vreilesiiii-BmliapeMft. și pe linia Tesaișft-.fc.irniitii-Sgudîiipestia a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Vredealii-iBiuiapesta 0C o da pesta—ii

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
de accelerat omnlhnH omnibiiA de pers. accelerat oumibui de o in ui bun

persâne peredne

BucurescI

Prodeolu (
(

7.30
1.14!

Timișd

Brașovă

Feldiâra
Apatia
Agostoufalvs 
Homoroda
Hașfaleu

(
(

Sigbișân
Elisabetopole
Mediașâ
Copsa mieii
Micăsasa
Blașiu
Crăciunela
Teiușfi
Aiuda
Vințula de 
Uiora 
Cueerdea 
Hhirisfi
Apahida

Clașiu

Nedeșdu
OhirhCu
AghirișB
Stana
Huiedina
Ciacia
Bucla
Bratca
Răv 
Mezâ-Telegd
Fugyi-Vâsărhely
Vârad-Velințe

(

susfi

t
( 6 03

6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

1.45!

2.32

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peita

(
(

VieDa ; 8.00

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.06

Nota: Orele de n6pte sunta

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea uiare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Meză-Telegd 
R6v
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Slana
Agluriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

I
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

3.10
7.38

Clnșia

Apahida
Ghiriș 
l'ucerdea

(

t 
i

Uiora
Vințula de sustl 
AiudB 
foinșă 
Crăciunela 
lăașa
Micăsasa
C'jpșa mit
MediașO 
Eiisabetopeh-
Sigfșâra

8.00
8.36
9.0?.
9.32,

10.11
10.5:
12 16
12.50 Hașfaleu

1.211
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Hornorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Prașiivă
Timișă

Predealu

București

10.28

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.3 4
5.55
6.07

6.241
6.431

8.00
11.40

2.31

/
l

(
(

cele dintre liniile grâse.

1

1 l.i :()
• I 19
2 30
1.01
1 06
1 13

‘ i»
1 41
2.( O
2 3‘>
2 48
3.2U
3 36
4.00
4.3
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.G9
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

1.55
2.53

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernescl

TS'einșii- \ru.»îift"tîuda|iesl» ECiidapeuiii- kradft-Teiușfr.

Trenă 
omnlbun

Tro ift 
omit, bun

Trenă de 
perene

1 Trenă de
| persttae

Trenă 
dc person

Trenu 
omnibtn

Teinșft 
Alba-Iulia

11.24 —
I

2.40 Viena | 11.10
12 10 1 ___

11.39 — I 3.14 HintlapeM a 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.24 "zoimik 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — •
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar <u(9 fi 4.30 6.- 704
Simetria i lbski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6,35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3,23 — 7.02 Paulișă 5.19 | 6.51 8 17
îlia
Gurasada

3.55 — 7 28 Radna-Lipova 5.41 1 7.10 8 36
4.C8 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 _

Zain 4 25 — M.ll Berzova 6 28 7 55 _
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bă: zova 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. 8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10 17 _
Gycrok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simer-ia Piski) 10.35 11 07 —

Aratei ft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok 8 42 — 4.52 Sibotă 11.43 12.— —

( — 512 Vințulă de josă 12 18 12.29 - -
RndupeNifts — I 0.20 Aiba-liilia 12.36 12.46 —
Viena — 'I 6.05 TlVisitșâ ..1.29 1.41 —

A rit v? A t«iu!ș6rr»
| Wiaaerîis (Piski) 5®elroșenl

Trenă Trenfi de Trenu | Trenă de Trenă Trenăomnlbnr. peraone mixt pcranne GffluibuB mixt

Aradft o.48 6.05 vSmerta 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
N&net.h-Sâgb 6.44 — 6.58 Ha tegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.1 H — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58|
Merczifafva — — — Banița 3.05 — 64»
Tkr«f^6r.'* 9.f>2 — 9.08. Fetroșeni 3.37 — 7.12

’t'imlNdrii* Aradfe #*etroșenl—Nimeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraăne peru Ano omnibua de pers. omnibua mixt

Timiștira 6.25 5.00 PetroșeiU 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 — 8.20t
Nărueth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01

. Aradulă nou 9.11 — 8.01 Sfreiu 1.22 — 9.52
ÂradiJl 9.27 — 8 17 fiii tea er (a 1.53 — 10.31

Ilur.sa

