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In aceste svercoliri noi vedemă o abatere 
dela cărarea cea bună pe care amă pășită la 
1881 și acostă abatere o considerămu ca ună 
mare periculă pentru solidaritatea ndstră națio
nală în viitoră.

Noi pănă acum nu cundscemă în sînulă 
nostru altă partidă decâtă aceea care a primită 
programulă de acțiune dela 1881, recundscemă 
însă că se află între noi particulari, cari au in
trată în partida guvernului și cari prin urmare 
facă parte dintr’o partidă străină. Unii din a- 
ceștia au încercată a forma și în sînulă popo
rului nostru o partidă guvernamentală, der n’au 
reușită.

Este clară așadar, că busola după care tre- 
bue să se orienteze toți alegătorii români la ale
gerile pentru conferență nu p6te fi în împrejură
rile de față decâtă programa dela 1881 și 
datori suntu prin urmare ca pe lângă onestitate 
și târlă de caract.eră să se convingă, decă man
datarii loră aderă său nu la acea programă și 
numai în cașul» dintâiu să-i trimită la confe
re» ță.

Der vomă mai reveni.

Brașovu, 9 Aprilie 1887.
Timpul» trece iute și este neapărat» de 

lipsă ca în ajunulu conferenței nâstre generale 
electorale să ne lăruurimă asupra unoru cestiunî 
de căpeteniă.

Vomii continua ast.ătjl cu analisarea convo- 
cărei comitetului centrală din Sibiiu dela 5 (17) 
Aprilie a. c.

Se dice în acestă convocare Ia alineatulu 
ală treilea: „alesă p6te fi în delegațiune (adecă 
ca delegată la conferință) orl-care Românii, chiar 
și dăcă nu locuesce pe teritoriulu cercului res
pectivă, sub condițiune însă ca să fi fostă tre
cută nesmintită în listele electorale ș. c. l.“

Este caracteristică, că atâtu în cercularulu 
dela 7 Martie a. c. câtă și în convocarea din 
vorbă comitetulă se adresăză la alegătorii români 
în genere și nu pune altă condițiune pentru ale
gerea în delegațiune, decâtă ca respectivulu să 
fiă Română și să aibă dreptă de alegere.

In privința acăsta comitetulă s’a abătută în- 
câtva dela pracsa urmată în periodele trecute e- 
lectorale.

In anulă 1881 comitetulă de atunci a fostă 
convocată prin apelulă său dela 9 Martie adre
sată cătră alegătorii români din Transilvania și 
Ungaria, ună felii de conferență constituantă, că
reia i-a propusă următdrea ordine de 4' '■ a) Sta
bilirea atitudinei față cu alegerile dietale. b) Or- 
ganisarea partidei naționale, c) Stabilirea unei 
programe de acțiune comună a Româniloră din 
Transilvania și Ungaria.

Conferență din 1881 a resolvată aceste trei 
puncte, a stabilită atitudinea alegătoriloru, a or- 
ganisatu partida națională cum a organisat’o și 
a stabilită o programă de acțiune comună, tdte 
în cea mai bună înțelegere și cu unanimitate, 
constatându-se astfelă că nu esistă mai multă în
tre alegătorii români diferință de partidă.

Comitetulă esecutivă ales» de conferență dela 
1881 a încetată prin urmare de a mai fi ună 
comitetă ală colectivității alegătoriloră români și 
a luată titlulă de „comitetă electorală perma
nentă ală partidei naționale române11, și așa t6te 
apelurile sale din 1884 comitetulă de atunci le-a 
adresată cătră alegătorii români aderenți ai par
tidei naționale române, cari representau de faptă 
totalitatea Româniloră din Transilvania și păr
țile ungurene și bănățene.

In consecință același comitetă prin cercu- 
larulă său dela 10 Februariu 1884 a stăruită 
ca „aderenții partidei naționale române" să se or- 
ganiseze cum se organisăză și celelalte partide 
politice din țără și în apelulă său dela 12 (24) 
Martie 1884 privitoru la alegerea de delegați 
pentru conferința generală din acelă ană a sta
bilită că „alesă ca delegată pote fi orl-care ale- 
gătoră română aderentă ală partidei naționale ro
mâne și cu dreptă de alegere11 etc.

Afară de acesta s’a mai recomandată atunci 
tuturoră „membriloră partidei" ca nici într’o pri
vință să nu se angajeze cu nimeni pănă ce voră 
cundsce conclusele conferinței generale.

P6te că nu ne-ară fi bătută la ochi deose
birea mai susă indicată dintre tecstulă acteloră 
comitetului de față și acele ale comitetului din 
periodulă trecută electorală, dăcă nu amfl vedd 
că acum în ajunulu conferenței se respândescă 
de ici și de colo nisce păreri cu privire la ale
gerea delegațiloru, cari nu conglăsuescă nicidecum 
cu linia de purtare, ce ni se impune tutur<,ră în 
urma angajamenteloră seridse luate în fața na- 
țiunei la conferență din 1881.

De ună timpă încdce vedemă că unii se si- 
lescu a descoperi diferite nuanțe, ba chiar și par
tide între noi și pretindă ca la alegerea delega- 
țiloră pentru conferență generală să nu se ia în 
deosebită considerația credeulă politică ală can- 
didațiloră, ci numai caracterulă loră privată.

Convocare,
la conferința electorala a partidei naționale rom/ine 

din Ungaria si Transilvania.

Conformă îndatorirei luate asupră’și prin 
cercularulu seu alu cincilea din 7 Martie n. 
ală anului c.: subscrisulă comitetă alesă în șe
dința conferinței electorale din 3 Iuniu 1884 con
vocă prin acăsta o nouă conferință electorală pe 
4iua de 7 Maiu (25 Aprilie st. v.) la Sibiiu.

Convinsă pe deplină despre împeriăsa ne
cesitate de a se pune din nou în discusiune 
s e r i 6 s ă ș i c a I m ă ț i n u t a u 11. e r i 6 r ă a p a r- 
tidei năstre față cu alegerile dietale destinate 
a se face pe ună periodă de cinci ani, comitetulă 
presupune, că celă puțină în cele 84 cercuri elec
torali, cari au fostă representate prin delegații 
loră în conferința din Iuniu 1884, pănă acum 
s’au organisat.ă cluburile și că nu lipsesce alt
ceva, decâtă că acelea să-și alăgă bărbați de în
credere câte doi de fiăcare cercă electorală, ca 
și în conferințele electorale anteridre.

Alesă pdt.e fi în acăstă delegațiune ori care 
Română chiar și ddcă nu locuesce pe teritoriulă 
cercului respectivă, sub condițiune însă, că să fi 
fostă trecută nesmintită în listele electorali au- 
tenticate și — în urmarea disposițiuniloră mai 
nouă — să fiă provă4ută cu certificată despre 
acelă dreptă alu său, fără care nimeni nu mai 
este admisă a representa pe alegători.

In plenipotențele, cari se dau delegațiloră 
de cătră cluburi, numele și connumele, posițiunea 
socială și domiciliulă să fiă scrise câtă se pdte 
mai esactă.

Dorința de a se alege numai delegați de 
aceia, cari voiescă și potă participa la con
ferență, se înțelege de sine.

In fine comitetele clubnriloră suntă rugate 
a încunosciința pe subscrisulă comitetă centrală 
de urgență despre resultatulu alegerei delegați
loră prin adresa cătră presidiulă comitetului cen
trală electorală în Sibiiu strada Urezului (Reis- 
pergasse) Nr. 25.

Sibiiu, 17/5 Aprilie 1887.
Oomitetnlfi oentralu electoralii alu partidei naționale 

române din Ungaria șl Transilvania.

cută puterea armată română și tăte instituțiunile mili
tare ale regatului România, facă cea mai mare ondre 
geniului organisătoră ală regelui Carolă și guvernului 
română. Naturalulă raportă amicală între Austro-Un- 
garia și România nu pdte decâtă să câștige prin acăsta, 
dedrece monarchia austro-ungară are celă mai mare in
teresă, ca România și prin întărirea puterei sâle armate 
să fiă tare și independentă. După părerea celoră din
tâiu autorități militare ale monarchiei, regatulă România, 
cu reserva ce o are în Austro-Ungaria, este în posițiune 
a-și apăra teritorulă său în contra unei invasiunl ruse. 
Armata română gata complectă de mobilisare constă a- 
cum din următărele trupe: 10 bataliâne vânători, 16 ba- 
talidne infanteria, 72 batalidne dorobanți, 4 bataliăne 
trupe de geniu, 4 regimente cavaleriă regulată, 1 regi- 
mentă gendarml călări, 12 regimente cavaleriă de re- 
servă (călărași), 8 regimente artileria, în sumă de 96,000 
omeni infanteria, 14,000 Omeni cavaleriă, 12,000 Omeni 
artileria. Decă la acestea se socotescă milițiile și glO- 
tele, România pOte ridica 200,000 omeni, in casă de 
nevoiă o armată de 250,000 Omeni, care cu Bucurescii 
fortificați ca basă de operațiune pdte necondiționată im- 
pedeca pe Rusia d’a ocupa regatulă România, spre a 
ajunge în Bulgaria.

Din afară.
Distincțiunea împărătdscă, de care avea să 

fiă împărtășită Giers de cătră Țarulu, cu 
ocasiuiiea sărbătoriloră Pasciloru gr. or., pănă 
acum nu s’a făcută. Ministrulu de esterne rusă 
n’a devenită nici cancelară ală statului, nici n’a 
primită marea cruce a ordinului Vladimir său 
autografulu împărătescă despre care se vestise și 
care avea să esprime încrederea Țarului în po
litica sa. Acdstă împrejurare dă pricină la di
ferite comentarii.

Precum se vestesce din Constantinopolu, gu
vern u 1 ă r u s ă a comunicată Porții, că în cu- 
rendă se va adresa cătră puteri cu propuneri 
hotărîte pentru resolvarea cestiunei bulgare- 

Exarhulă bulgară și-a esprimată des- 
a pro bar ea sa mitropolitului Clementă a- 
supra activității politice a acestuia din 
urmă. De asemenea se observă în sînulă preo- 
țimei bulgare de josă o mișcare intensivă în 
contra atitudinei politice a numitului mitropolitu. 
E probabilă, că mitropolitulă Clementă, în casă 
când nu s’ar decide a se mărgini cu totulă pe 
terenulă datoriiloră sale bisericesc!, va fi silită 
să se retragă.

De câte-ori s’au răspândită sgomote despre 
înarmări în Muntenegru, organulă oficială 
ală guvernului din Cettinje, „Glas Crnagorca11 
le-a desmințită. Acum vine 4’arulfi „Srpski 
List11 din Zara, care își are informațiunile din 
același isvoră ca și numitulă organă oficială, și 
publică o corespondență datată din Constantino- 
polă, der precum se vede inspirată din Cetinje, 
în care nu numai că se confirmă înarmările mun- 
tenegrene, ci dă a se cundsce și tendința și di
recțiunea acestoră pregătiri. Se 4ice că repre- 
sentantulă Muntenegrului pe lângă Pdrtă, d. Ra- 
kics, întrebată fiindă fdrte amicală despre aceste 
înarmări, a răspunsă, că Muntenegru se înarmăză 
și elă ca tdte celelalte state mari și mici, fără 
să amenințe pe cineva, cu atâtă mai puțină pe 
P6rta. Corespondent» lă adauge, că Muntenegru 
își îndrdptă atitudinea sa cătră Turcia cu totulă 
după esemplulă Rusiei. Rusia a4i stă bine cu 
Turcia, totu așa și Muntenegru. Intre Rusia și 
Turcia nu va fi de astădată nici o ciocnire, prin 
urmare nici între Muntenegru și Turcia. înar
mările muntenegrene nu amenință nicidecum pe 
Turcia, ci pe altcineva.

Armata României.
„Correspondance de Pesth“ află dela bărbați de 

specialitate din Înalte cercuri militare, că organisarea ar
matei române, instrucțiunea teoretică și practică a cor
pului oficerescă română din tăte speciele de arme, pre- 
cisiunea și puterea de resistență a infanteriei române, 
precum și peste totă progresele cele mari, ce le au fă

SOIRILE PILEI.
Are de gândii bironlă clubului electoralii română 

din Brașovă se couvdce o adunare a tuturoră alegăto- 
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rilorft noștri din comitattt și câud? Ori voiesce se a- 
mâne lucrulti la calendele grecesc! Ceremfi grabnicii 
răspunsă.

—x—
Precum se scrie din Timișora, cu ocasiunea re

vistei de primăvâră ce s’a ținuta cu garnisâna de acolo, 
comandantul^ de corpii contele Degenfeld-Sehonbu'g a 
comunicata oficerilora adunați, că Maiestatea Sa mo 
narchulă va veni în Ardealu la manevrele finale ce se 
voră face între corpurile din Timișdra și din Sibiiu.

—x—
Grea acusă înalță una corespondenta ala lui „Ko- 

lozsvâr" contra inteligenței românești din părțile nordice 
ale Cămpiei. Se află nisce inleligențl români în Teca 
țjice corespondentul ungura, cari vrendă să fericescă 
pe conaționalii lora, le smulgă acestora și pământulă de 
sub picidre. Ei au mijlocita să se facă o comasațiă în 
comuna Artiudâ (Szâszerked) și prin acâstă comasațiă 
și-au croita ună teritoriu de 150 jugăre pământă, deși 
mai nainte n’aveu acolo nimica. Nu vremti să dă mu 
crecjămânIQ acestora aserțiuni, der sperăma că respec
tiva inteligință română se va grăbi a șterge pala ce i-o 
face corespondentula foiei ungurești. Mai vorbesce a- 
cestă corespondenta despre adunări'e cercurilora electo
rale românești pentru denumirea delegațiloră la adunarea 
generală din Sibiiu. Elă întrebă, pdte-se 6re concede, o 
astfelă de adunare electorală? Se pote concede, ca o 
adunare din Sibiiu să aibă colorita de adunare a țărei 
și de adunare de deputațl? Din puncta de vedere cons
tituționala la nici una casa — ijice ela — nu se pdte 
concede și sciindu-se înainte despre ținerea acestora a- 
dunărl, nu se pOte mira în deajunsa, cum de totuși nu 
se impedecă. — Le dăma jupânilora dela „Kolozsvar" 
sfătuia, să mai ia lecțiâ de constituționalisma, înainte de 
a redacta ună c}*ara> altfelă vorbinda flecuri se faca 
de riști.

—x—
Aflămă că corpulă oficeriloră din țarnizâna de 

aici și din împrejurime va arangia în cursula acestei 
veri câteva petreceri in casa de dare la semnă țShutzen- 
haus) sub Tâmpa. Petrecerile vora consta din dare la 
țintă, și pentru dame cu pusei de salonO, jocti de po
pice și diferite alte jocuri de societate in libera, termi- 
nându-se tote aceste cu petrecere de dansa în sala cea 
mare din etagiulă de susti. In cursula acelei după-amâije 
musica militară va cânta înaintea casei de dare Ia semnă. 
Comitetulă s’a constituita deja și s’a pusa in înțelegere 
cu comitetulă reuniunei de dare la semnă. Ni se spune 
că in 7 Maiu se va da prima petrecere de felulă acesta

—x—
Ministrulă de interne a adresată tuturora jurisdic- 

țiunilorti o ordinațiune-cerculară, prin care arătând marea 
mortalitate intre copii le provocă să promoveze după 
putință înființarea de asilurl (grădini) de copii. In co
mune unde înființarea de grădini permanente de copii 
ar fi împreunată cu mari jertfe materiale, să se creeze 
cela puțina asilurl de copii pentru lunile de vâră, de- 
6re-ce părinții suntă ocupați cu deosebire pe câmpă. — 
Românii ară trebui să se gândâscă seriosă la înființarea 
de grădini (asilurl) de copii, până ce nu se pomenescă 
cu asilurl de maghiarisare.

In ședința de Sâmbăta trecută a comitetului ad
ministrativă ala comitatului Brașovă s’au cetită rapOr- 
tele lunare din care estragemă următorele: Număîula 
arestanțiloră în închisorile judecătoresc! ale acestui co 
mitată a fostă la finele lui Februarie 145, la cari vină 
In cursula lunei Martie 31; liberați au fostă 57, deci au

rămasă la finele lui Martie 119, dintre cari 103 jude
cați, 4 sub apelti, 12 în cercetare. Starea sanitară a 
comitatului nu se pote numi favorabilă, deârece din 
causa pojarului a trebuită să se închitja mai multe șcâle 
cu deosebire evangelice în Crisbavă, Nou, Rotbavă, 
Codlea și Ghunbavă. Difterita încă s’a ivită. S’a a- 
nunțată medicului primară și o persână cu trabomă. 
In St.-Petru s’au descoperită asemenea 15 cașuri de 
trabomă, în Apața 1 casă. Restanța dăriloră e de 
21,417 fl. 92 cr. Visitarea scâleloril e pretutindenea in 
progresa corăspuntjăloră. Trei classe din scolele popo
rale gr. or. mixte din Brașovnlă vechiu și din Scheiti 
suntă atâta de impopulate, încâta s’a cerută la amân
două sistemisarea unui alti treilea învățătoră. Esame 
nele la scalele de repetițiune organisate in legătură cu 
scalele comunale și de stată au dată resultată favo 
rabilă.

—x—
Din incidentulă iubileului P. S. S. domnului Epis- 

copă Ioană Popasu, inteligință română din Caransebeșă 
arangâză la «Pomulă verde' Marți in 26/14 Aprilie 1887 
ună bală festivă. Incepululă la 8 are sera. Comitetulă 
arangiatoră. lvitarea servesce ca biletă de intrare. — 
De asemenea in Brașovă se va da Luni săra, iotă din 
incidentulă acestui jubileu, ună banchetă.

—x—
Părechea regală serbiscă va visita, probabilă, in 

tjilele acestea pe M. Sa Impărătăsa Elisaveta la Mehadia.
—x—

Din pașaliculu Bistriței ne vine scirea, că inspec
torul școlară alti comitatului Bistriță-Năsăudă a pro
vocata oficială comuna gr: cat. Hărina, „să procure o 
cameră de învățământă potrivită pentru scâla ei confe
sională, căci in casă contrară trebue să procâdă în con
tra ei în sensulă prescripțiuniloră legii. Localulă ac
tuală, în care se ține scOla, n’ar fi o cameră de învă- 
țămență, ci de locuită, în care s’ar afla și ună răsboiu 
de țăsută. Afară de acâsta, se află și alte mai multe 
rele, învățătorulă ar ave pe ană o lefă numai de 40 fl. 
și n’ar cunâsce de locă limba maghiară." — De curândă 
botezatulă inspectoră școlară șl-a pusă în gândă să-ș 
câștige .lauri de patriolismă' kulturegyletistă. Ocrotită 
de Banffy pașa continuă răsboiulă de nimicire in contra 
scâleloră confesionale.

—x—
Cerculu Oreștiei a alesă în adunarea sa dela 19 

e. delegați pentru conferința electorală din Sibiiu pe d-nii: 
Dr. Ioană Miliu si Samuilă Popă, advocațl in Orăștiă.

— x—
Ceangăii, cari in dilele trecute sosiseră din Buco

vina cu 56 cară spre a se colonisa in Ungaria, în tre
cerea loră au căpătată în Bistrița 54 fl. 10 cr., in Tergu- 
Mureșului 50 fl., în Alba-Iulia 40 fl. și 2 cară cu fenă. 
— Slabe ajutore le dau »patrioții*. Bieții Ceangăi voră 
fi făcută ochit mari de atâta .dărnicia*.

—x—
Societatea de lectură a tinerimei dela institutulă pe- 

dagogico-teologică gr. or. română din Aradă va ține 
ședință publică în Dumineca l’omei 12/24 Aprilie a. c. 
în sala cea mare a institutului. Inceputulă la 7 6re 
sera. Ofertele marinimose in favorulă bibliotecii Socie
tății se primeseă cu mulțămită și se voră chita pe calea 
publicității. Programa: 1. «Cuvântă de deschidere" ros
tită de d. profesoră Vasile Mangra, ca președinte-condu 
cătoră. 2. „Hymnulă națională" de E. A. Hubsch ese- 
cutată de corulă instrum. 3. „Bogdană în Polonia* 
poesiă de D. Bolintinenu, declamată de George Miclău 
cl. c. 11. 4. .Trădarea Basarabiei" de St. Vasiliană>

esecutată de corulă vocală. 5. „Trois Duo.s" duetă pe 
2 violine de Ch. Dancla op. 60, esecutată de Nicolae 
Chicină cl. c. II. și Demetriu Muscană cl. c. III. 6. 
„Isvorulti bunei-stărl materiale este econontisarea" diser- 
tațiune de Alexandru Mihuța cl. c. II. 7. „Romanța" 
esecutată de corulfl instrum. 8. „Cântecil Siciliano" de 
C. Porumbescu, esecutată de corulă vocală. 9 „Garda 
Seraiului* poesiă de V. Alesandri, declamată de Ioactnmă 
Tureu cl. c. III. 10. „In pădure" și „Venătorulă* de 
T. cav. de Flondor, esecutată de corulă vocală. 11. 
„Mama este cea dinlâiu și cea mai puternică educătâre 
a fiilor-a săi", disertațiune de Tr. Vațană cl. c. III. 12. 
.Hugenoții* de Meyerbeer, esecutată de corulă instrum. 
13. „Marșulă română" de I. Vidu, esecutată de corulă 
vocală. 14. „Rahova-Galop" de C. M. Cordoniană, cse- 
culată de corulă instrumentală.

—x—

In Făgărașiu s’a întemeiată o comună bisericâscă 
unitară.

—x—
In Persani a arsă casa lui George Vlădăreanu, 

suferind o pagubă de 20) fl. Pe Dealu-Turla lângl Al- 
mașă au arsă lui Ioană Coconea locuința și grajdulă îm
preună cu ună vițelă.

—x—
In comuna Coronca din Secuime, în apropiere de 

Tergulă Mureșului, locuitorulă 'lodoră Moravă Aximie, 
omă cu avere și renumită precupeță, în etate de 55—60 
de ani, fu aflată la 14 Aprilie omorită în odaia sa in- 
tr'ună modă bestială. Patru degete dela mâna drâptă ii 
erau tăiate, mai multe împunsături și tăiaturi de cuțită 
in diferitele părți ale corpului, gâtulă tăiată in mai multe 
locuri până la osă etc. S’au furată precum se tjice 2000 
fl. in bini gata; în buzunarulti nefericitei victime s’au 
aflatti încă 64 fl., pe cari ucigașulti se vede că 
nu-i va fi aflată. S’a pornită cercetare. Locuitorulă de 
acolo Szekely Iozsef cățju în bănuială, pentru că cu altă 
ocasiune amenințase cu grâznică râsbunare pe Todoră 
Moraru, fiindcă acesta nu i-a dată adăpostă peste nOpte. 
in diminâța următâre Szâkely Iozsef fugise din sată, dâr 
fu prinsă in Târgulă-Mureșulu'. La interogatoră negase 
mai inlâiu totulă, dâr pe urmă mărturisi, că elă e făp- 
tuitorulă crimei. La comiterea crimei, mărturisi elă, l’a 
îndemnată pofta de jăfuire. Astătjf îșT aștâptă in aresta 
pedâpsa meritată.

—x—
Qiarele din Roma anunță, că Regina României va 

sosi in curândă acolo spre a visita pe suveranii Italiei.
—x—

In tjilele trecute direcțiunea căiloră ferate române 
a făcută esperiențe cu ună aparată inventată de ună 
ingineră română și destinată a înlocui materialulă de 
ars cărbunii și lemnele, prin păcură. Aceste esperiențe se 
dice că au dată ună resultată satisfăcătoră.

—x—
• Buletinulă societății funcționariloră publici din Ro

mânia e titlulti unei foi nouâ ce apare odată pe săptă
mână în București, avândă misiunea d’a promova inte
resele societății și ale funcționariloră. Ii dorimă traiu 
lungă.

—x—
In a doua ședință a congresului didactică din Iași 

au fostă ia ordinea tjilei 3 cestiunl și anume: 1 
Recrutarea membriloră corpului didactică; ală 2. Jude
carea membriloră corpului didactică, și ală 3-lea Apro
barea cărțiloră didactice. După lungi desbaterl, Gongre- 
sulă a admisă 1: că pe viitoră profesorii și profesOrele 
cursului secundară se voră recruta numai prin con

FOILETONU.

Chiuituri seu hore de jocu de pe 
lângă Oltu.

culese de I. Georgeseu.
Vai mândruț’o cum te-așl bate. 
Dâr mi’să mânile legate 
C’ună firti de mătase nâgră, 
Nu te potil bate de dragă.

** ♦
Vai mândruț’o dragi ne-avemă, 
Să ne luămti nu putemă, 
Căci suntemă rude de-apr6pe, 
Protopopulă nu slobode, 
Dâr vomă merge la Vlădica, 
Gă cunună pe nimica.

♦* •
Frumjă verde ș’o fruntjuță, 
Ce mi-i m e d’o mândruță, 
Ca codrului de-o fruntjuță, 
Eu din capă voiu clătina, 
Șâpte, optă ml-oiă căpăta, 
Și când ochii ’i voiu deschide, 
Douăsprece m’oră cuprinde.

•* *
Scii tu mândr’o ce tjiceamfl, 
Când noi amândoi ședeamă, 
Că nu este omă pe lume, 
Pe noi să ne despreune?
— Eată mândră s’au aflata,

Pe noi ne-au despreunată, Dâr frumosulă nu’i la ele,
• Că ’i la badea pe curele,

Spală-’mî maică hainele,
Că plâcă cătanele.
— Dragulă maicii le-am spălată, 
Numai nu ți s’au uscată.
— Fiă maică și mai ude, 
C’așa ’să bune la răgute.

Si in târgti la ruminele.
*« *

Vecină gălbiniciosă, 
Ce ești pe min’ măniâsă
Și pe măicuța pismâsă 
Că ce m’au făcută frumOsă.

• • * Eu paharuiă nu ți’lu beau,

Plânge-mă maică cu doră, 
Că și eu țl-am fostă ficiorii. 
Țl-am luată boulil de cornă, 
Si ți l'am pusă la ogorti. 
Când au fostă la semănată

Ibovniculă nu ți’lă iau,
Nu ți’lă iau, că nu’ml trebue, 
Numai ca să’țl facă mâniă ;
Nu ți ’lă iau, că nu ți-lti placă, 
Numai în ciudă să-ți facă.

Neamțulă cătană m’au luată, **.
Și ml-a pusă pușcuța ’n brață, 
N’a băiete să te ’nvăță.

Păn’ eram de nu iubeam 
Unde mă culcam durmeam;

• Dâr acum de când iubescă
Cătănire-așI c-ătăni, 
Numai pușca de n’ar fi. 
Pușca și oțelele, 
Cari ’ml mâncă șelele.

Mă culcă, nu mă odihnesefl, 
Pun i capulă pe căpătâiti, 
Și gândescu la lin’ întâia.

* 1* *
♦ * * Măi bădiț’o Constandine,

Vai urîte cum te-așl vinde Ardă cămașa pe tine,
Dracului, de te-ar cuprinde; Cum arde inima ’n mine,
Vai urîte cum te-așl da, Cum arde și se topesce,
Dracului de te-ar lua.

*
Și trupșorulă mi’lă slăbesce.

•* *
Fetele din sătulă nostă.

♦ *
De-ar fi dorulă venejătoră.

Totă întrebă de frumosă; Eu m’așl face-ună negustoră,

Ș’așî pune șatra la pOrlă, 
Ș’așI vinde la lumea tdtă. 
Ș’așî pune șatra în pragă, 
Ș’așI vinde la doră cu dragă.

* ■* * Cine iubesce și lasă, 
Crâscă’i mărăcini în casă, 
Să nu’i pOtă ocoli, 
Păn s’o ’ntdree a iubi.

4 ** * 
Vai bădiță dragi ne avemă, 
Ne-amă vedea dâr nu putemă, 
Că suntemti ceva departe, 
Două dealuri ne desparte, 
Două dealuri ș’o pădure, 
Ș’o casă de mănăstire. 
Hai dealulă să ’lă surupămă, 
Și pădurea s’o tăiămă, 
Și la casă focă să ’i dămă 
Ș’amendoi să ne luămă.

** * 
Bădița de peste deală, 
Ar’ veni și n’are cală, 
Pentr’ună puiu de omă frumosă, 
Va veni elă și pe josfl.

• •
Peste Murășă peste tău, 
Ardă două lumini de său, 
piua plouă nâptea ninge, 
Nimeni nu le pote stinge, 
Făr’ inima mea când plânge, 
Și vărsă lacrăml de sânge.



Nr. 78. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

cursă și ală 2-lea: să se înființeze școli normale și 
pentru fete.

—x—
«Gazeta Săteanului* dela 5 Aprilie c., ce apare în 

Râmniculă sărată, a apăruta încadrată în negru, anun- 
țândă încetarea din vieță a soției redactorului foiei 
Maria Datculescu, în etate de 25 ani. — Triinitemă în
tristatului soți) condolențele ndslre.

— x—
Piarulil .Narodny Listy ■ pledeză pentru introducerea 

in bisericile Slaviloră < atolicl a liturghiei slave. In acesta 
moda, dme <|iarulă slava, se va pune capătă conflictului 
ce esistă de 800 ani între l’apa și Slavi.

—x—
Teatru ungurescu. Astă-sâră se va juca „Felii 6 

KlarF, dramă originală în trei acte, premiată cu 100 
galbinî, scrisă de Ratkay, musica de Erkel. Vineri nu va 
fi representațiune, er Sâmbătă se va juca marea operetă 
,Koldusdiăk«.

Academia românit.
liaportulu d-lui secretara generalii I). A. Sturdza 

asupra lucrărilorii sesiunei generale din 1887.
(Fine.)

VIL
Președintele nostru actuală, d. Kogălniceanu, a 

adusă in discuțiune propunerea de a se interveni la gu 
vernă spre a se întreprinde reconstruirea in BucurescI 
a cunoscutului monumentă dela Atârn Glissi, monumente 
învălita cu basereliefurl, din cari o parte sunti) aduse in 
museulă naționala. Considerândă dificultățile mari cu 
cari ar fi împreunaiă acestă reconstruire, pentru că forma 
și decorațiunea monumentului nu suntă încă pe deplină 
cunoscute, d vostră ați esprimată dorința, ca petrele scupl- 
tate din acestă monumentă să continue a fi transportate 
în museulă națională, unde se voră putea studia de ar- 
cheologi, lăsându-se ca propunerea d-lui Kogălniceanu să 
se ia in desbatere mai târcjiu.

VIU.
Academia a acordată în acestă sesiune patru pre- 

miurl în sumă de lei 15,50).
Premiulă asociațiunei Craiovene pentru înaintarea 

învățământului publică de 1,500 lei, destinată celei mai 
bune cărți didactice publicate in anii 1883—1886 a fostă 
acordată d-lui doctoră C C. Codrescu pentru scrierile 
sale Compendiu de Higiena și Manualii de Medicină Po
pulară, cari singure au fostă presinta'.e la concursulă a- 
cestui premiu și cari au fostă cu căldură recomandate la 
premiare de unanimitatea comisiunei însărcinate cu stu 
diarea loră.

PremiulO Năsturelu Herăscu de 4,000 lei a fostă 
acordata d-lui I. I. Roșea pentru scrierile sale dramatice 
Fata dela Cozia și Lăpușneanu

Premiulă Lazaru de 5,000 lei pusa la concursă 
pentru cea mai buna| lucrare asupra subiectului Flora 
descriptivă a unui județH din România, după alegerea 
concurentului, a fostă acordată autorului lucrărei presin- 
tate cu titlulă Flârea Dobrogei. I)eschi<jăndu-se pliculă 
cu numele autorului s’a constatată că acăstă lucrare este 
datorită învățatului botanistu, colegului noștr i, dr. Bran Iză

Premiulă Eliade Rădulescu de 5000 lei a fostă dată 
d-lui T Văcărescu pentru scrierea sa Luptele Româniloru 
în resbelulii din 1877—1878, publicațiune meritorie atâtă 
ca epocă literară, câtă și ca scriere istorică. Academia 
a văzută cu fericire în acăstă carte o espunere clară și 
temeinică a aceloră fapte naționale, căci au întemeiată 
regatulă României și au ridicată susă prestigiulă numelui 
românesc-o.

Mai puținO norocdsă a fostă Academia cu traduc- 
țiunile din Cicerone, cari s’au presinta!ă la concursă. 
Raportulu d-lui colegă Qjintescu asupra acestora tradu
ceri a arătată nesuficiența loră, din care causă ele nu 
au putută fi premiate.

Pentru studiarea publicaținuiloră și a manuscriselor!) 
ce se voră presinta la concursulă anului viitură, ați alesO 
comisiunile prevăzute de regulament!).

IX.
ComisiunI speciale au fostă însărcinate de d-vâstră 

cu cercetarea lucrăriloră esecutate de delegațiune în de- 
cursulă anului încetată precum și cu esaminarea opera- 
țiuniloră casei. Din rapOrtele aceloră comisiunl d-vâstră 
ați luată cunoscință despre modulă cum a fostă admi
nistrată Academia în anulă trecută și ați dată aprobarea 
și deslegarea d-vâstră asupra acestei administrări.

Comisiunea permanentă a bibliotecei . va presinta 
relațiunea sa asupra crescerei și bunei pă Urări a colec- 
țiuniloră sciențifice ale Academiei. D-vâstră ați dală a- 
probarea lucrărilorO bibliotecei.

X.
Prin încetarea din viâță a colegului nostru, G. M 

Fontanină, s’a făcută ună locă vacantă in secțiunea li
terară. In acâstă sesiune procedându-se la alegerea unui 
nou membru și secțiunea literară presitândă 2 candidați 
cu paritate de voturi, d-vâstră, în conformitate cu art. 
24 din Statute, ați decisă a amâna alegerea pănă la 
sesiunea viitâre.

Ați alesă membru onorară pe d. H Bailonă, unulă 
dintre cei mai iluștri botaniști de astăzi.

După propunerea secțiunei istorice ați alesă de 
membru corespondentă la acea secțiune pe d. Ionă Ka- 
lenderu, pentru studiele și scrierile sale asupra dreptului 
romană.

La secțiunea literară ați alesă de membri cores
pondenți pe d architecti) A. Lecompte du Nouy, pentru 
însemnatele sale lucrări artistice, pe d. profesoră I. Bianu, 
pentru lucrările sale filologice, pe d. St. VârgolicI, pen
tru studiele sale literare, pe d. Teodoră Burada, pentru 

publicațiunile sale de literatură populară și de musică, 
și pc d. A. Naum, pentru scrierile sale literare.

XI.
Pentru esecutarea lucrăriloră hotărite în acăstă se

siune și pentru conducerea activității Academiei în anulă 
viitoră, ați alesă de președinte pe venerabilulă nostru 
colegă M. Kogălniceanu și de vice-președințl pe d-nti co
legi lltjdău, Btrița și Fâlcoianu.

Sesiunea generală pe care o incliidemă astăzi, a 
fostă precum se vede din acestă repede relațiune ocu
pată cu numerose și variate cestiunl sciențifice și ad
ministrative. Der pe lângă lucrările noslre comune, sec
țiunile s’au ocupată de lucrările speciale, cari se țină de 
domeniul,) aclivităței loră și in specială secțiunea isto
rică a desvoltată în timpulă acesta o activitate, care 
merită a fi recunoscută.

Agatha Bârsescu în Pesta.
La ineeputulă lunei Aprilie, d-ra Agatha Bârsescu 

a luată parte la trei representațiunl în teatrulă germană 
din l’eșta. Chiar la prima representațiune abia se ivise 
pe scenă și tâte privirile publicului erau ațintite spre ea. 
«Fesier Lloyd“ face d-rei Bârsescu mari laude, lîtă ce 
cjice numita foiă :

„In teatrulă germană a jucată multă simpatica ar
tistă d-ra Bârsescu, membră a teatrului curței din Viena. 
Tâte locurile erau cumpărate de mai nainte și publiculo 
era atâtă de numCrosi), încâtă nu mai puteai străbate. 
In roluli) lui Hero din fermecătorea și melodiâsa piesă 
a lui Grillparzer: .Des Meeres und der Liebe Wellen“, 
era atât de incântâtore în câtă nu o puteamă admira 
în deajunsă. Din acest momente efectulă ce '1 făcea 
crescea necurmată. Fie-care mișcare, fiă-eare espresiune 
redeștepța în inimă cele mai vibrătOre simțiminte. Ele
mentul!) erotică elen nu putea să fiă 'representată mai 
mișcătoră și mai caracteristică decâtă cum ’l represintă 
d-ra Bârsescu, care este o adevărată tragediană sentimentală 
de primulă rangă. Chiară și din vocea ei sonoră, dulce și 
melodiosă, se vede că a fosta predestinată pentru ase
menea carieră. Ochii ei negri fermecători și adânca pă 
truncjătorl, mișcările ei însuflețite, precum și imensele el 
vibrări ale inimei acompaniau musica în modul celă mai 
escelenlă. Accentulâ streină, care abia se aude, nu tur
bură câtuși de puțmă armonia ci din contră pare că a- 
celă aceentă mole în intonare dă o plăcută nuanță co
loritului fundamentală ală sentimentalismului. Acesta tonă 
mole și dulce e departe de orl-ce monotonie In moda 
admirabilă artistică scia d-ra Bârsescu să presinle visu
rile și nepăsările fericițilort) amoresațl. Tonulă, mișca
rea, gestula păreau că te topescă de doră, căci în ele 
se manifestau ună felă de descriere modelă a beției iu- 
birei. Ea scia să înfățișeze sfiala fetei cu atâta artă și 
cu o voce atâtă de dulce în câta in acestă estasă ală 
ei părea a fii.o adevărată visătore fericită. Deșteptarea 
din visO și aprinderea focului mâniei dovedeau că d-ra 
Bârsescu e indemânatecă și in întrebuințarea accenteloră 
puternice și eroice. De o frumsețe plastică și mișcătore 
era Hero ală d-șorei Bârsescu mai cu sămă in scena 
morții, care asemenea era înfățișată cu o măestriă aca
demiciană. In genere, d-șora Bârsescu prin grația și far
mecul!) ei a ajunsă să arate, ce este sublimula în artă 
și publicul:) isbucnindi) într’o adevărată furtună dejaplause. 
d-șora Bârsescu a foști) de nenumărate ori chemată pe 
scenă ofei indu-i-se um) frumoși) hucheti). In d-șora 
Bârsescu am cunoscuti) ună măreți) și excelenta talentă 
deosebită in câtă în arta sa de tragediană nu prea va 
întâmpina rivale “j

Despre beția și bețivi.
Sub titlulă acesta publică „Revista Politică11 

unu articulu, din care estrageniu următdrele:
Înțelepții cei vechi descriu jiatima beției prin ur- 

mălOrea parabolă: Lui Noe, care după cum se spune 
a descoperita vinula și a abusata de puterea lui, i s’a 
arătată draculo. Acesta a udată viț: de viă cu sânge 
de tnielO, de leu, de momiță și de porcă. «La ce faci 
acesta, întrebă Noe?“ — Draculă îi răspunse amenin- 
țându-lă: „Decă vei bea unu păhară din vinulă acesta, 
vei fi veselă și nevinovată ca ună mielo ; dâcă vei bea 
două, vei fi inimosă și tare ca una Jeu; dâcă vei bea 
trei, vei face nebunii și te vei schimonosi, ca o momiță; 
decă vei bea patru seu mai multe, vei decăde pănă la 
porcă,.și te vei tăvăli în tină ca și densulă.<

Marele Macedoneană, care a învinsă o lume întregă, 
nu s’a putută rețină, și a căzută și elă victimă acelei 
patimi. După cum ne spunO toți istoriografii, beția a 
fostă causa morții sale grabnice, căci a murită în florea 
vieței beată fiindă. In bețiă comitea elă cele mai gro
zave fapte; în bețiă a ucisă pe Glitus, amiculă său celO 
mai buna, care îi scăpase viâța, și într’o astfelO de stare 
a dală elo focă mândrului orașă Persepolis. Patima a- 
câsta se pare că a moștenil’o elă dela tatălă său, căci 
după cum ni spune Plutarch, oratoriulă Demostenes, u- 
nulă din cei mai mari inimici ai lui Filipă, să fiă cjisd 
odată, când i s’a spusă că Filipă pâte multa bea, că a- 
câsta nu-i o însușire a unui capă încoronată, ci a unui 
burete. După ce s’a despărțită Filipă de soția sa Olim
pia, adecă de mama lui Alexandru, s’a însurată de a 
doua 6ră. Atuncea Attalus i-a dorită lui Filipă una moș- 
tenitoră Ia tronă legitimă. Din causa acâsta s’a mâniată 
Alexandru într’atâla, încâtă i-a aruncată ună pocală în 
capă. Filipă, care a voită să scâtă sabia, a picată sub 
masă. „Uitați-vă, Macedonenilord, la acestă vitâză, care

vrea să purcâdă la Asia1*, cțise Alesandru, „și nu pâte 
ajunge nici dela o masă la alta fără să cadă1*.

Și Petru celă mare sămăna fârte cu Alesandru, deși 
numai în privința băutului. In bețiă a scosă odiniâră 
Țarulă sabia asupra protegiatului său Lefort. Lefort însă, 
care era ună uriașă mai mare decâtă Țarulă, n’a pățită 
ea Clitus, ci la momentă i-a seosO arma din mână. Ța- 
rulă care s’a trezită îndată, l’a rugata de ertare, 
cânda: „Rusia o potă stăpâni, pe mine nu!<

Despre beția lui Hercule ne povestesce Macrobius, 
că pocalulă său de băută era atâtă de colosală, încâtă 
îi servia totodată și de luntre pe mare. Homer spune, 
că pocalulă lui Nestor era atâtă de mare, că dâcă era 
plină, ună omă cu anevoe îlă putea rădica; bălrânulă 
Nestor îlă bea însă dintr’o dușcă. Darius, regele Per
șilor:), și-a pusă ună epitafă, în care se laudă că a fostă 
ună bețivă mare. Și fiiuld său l’a imitată în bețiă, și 
cjicea că deorece pâte consuma alâta băutură, elă e mai 
demnă de a purta corâna, decâtă fratele său mai mare 
Artaxerxes. într’o scrisâre cătră Spartani, pe cari voia 
să-i ațițe contra fratelui său, tjice : ,Eu am o inimă mai 
bună decâtă elă, sunt ună filosofă mai bună, pricepă 
magica mai bine, beu mai multă, și potă suporta vinulă 
mai ușoră decâtă dânsula !* (Va urma)'

Mulțâmitâ publicâ.
Pentru icona brodată cu multă desteritate de ne

poțica și amabila d-șâră Eugenia Ginra ca cadou de 
PascI, cari ați bine-voită a-o dedica societăței minerarie 
«Concordia» aducă acâstă mulțămită publică pr. onor, 
d-ne protopopese Anna Gali președinta Reuniunei Fe- 
meiloră Române din Abrudă și jură, asigurândă tot
odată, că pe lângă scopulă măreță și sântă de a în
ființa o școlă de fetițe veți afla totdâuna sprijinitori.

Scopulă este aprope de realisare, puțină timpă 
încă și pre lângă activitatea energică și neobosită, ce ați 
desvoltată și desvoltațl, veți ajunge ținta doririloră de 
multă așteptată. înainte cu Dumnezeu!

Buciu m-cerbă, în (jiua di PascI 1887.
Pentru societatea min. «Concordia*.

Danciu, directoră.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

VIENA, 21 Aprilie.— In ședința plenară co
mună a deputațiunilorfl cvoteloră s’a autenticatu 
protocolulu finală. — Ministrulă comună de răs- 
boiu și-a luatu din considerațiunl de sănătate 
unu concediu de șese săptămâni mergândâ în Ti- 
rolulu sudică.

FILIPOPOLtT, 21 Aprilie. — Consululfl ge
neralii engleză a dată în onârea regențiloră ună 
prân^ă diplomatică, toastă pentru națiunea bul
gară, care prin energia și virtuțile ei răsboinice 
s’a dovedită demnă de independență, a încura- 
giată pe Europa să ’i stea în ajutoră spre a se 
opune pretențiuniloră colosului rusescă.

DIVERSE.
Poliția și fotografiile. — Este cunoscută, că fiă- 

care administrafuiie polițienâscă cum se cade are între 
mijlocele ei de urmărire și câte ună album, care e plină 
cu fotografiile aceloră indivizi, cari au sciută într’ună 
modă ore care să atragă deosebita atențiune a poliției 
asupra loră. Aceste fotografii se producă la noi și în 
cele mai multe state europene „șe<jânda“ individulă în
tr’o posițiă regulată și perfecțiunea loră mai mare ori 
mai mică naturală că nu aterna câtuși de puțină dela 
posițiunea obiecleloro. In Anglia și în America s’a sciută 
face poliția la fotografiare independentă cu totă seriosi- 
tatea, precum istorisesce „Figaro", de liberula concursă 
ală domniloră criminali. Minunata esecutare a figuriloră. 
luate de repețite ori, asigură în Anglia ună resultată 
satisfăcătoră. In America însă, unde fiecare agentă po- 
lițienescă este totodată și fotografă și printr’ună aparată 
admirabila scie ficsa trăsurile feții persâneloră suspecte, 
fără ca ele să aibă cea mai mică presimțire despre a- 
cesia, li s’a făcuta domniloră pungași aprâpe inposibilă 
a nu se afla în mânile sfântului Hermandad celă puțină 
in effigie. In anumite case de bancă este așezată în 
ascunsă câte o cameră polițienâscă secretă astfelă, că 
casierulă printr’o apăsare a unui butona pâte fotografia 
pe fiecare individa, chiar cu prada în mână, care din- 
Ir’una motivă âre-care doresce a se departa dela cassă 
mai repede decâtă de obiceiu âmenii cinstiți — ună ar
gumenta iresistibilă. Să’șl închipuiască cineva, ce scene 
minunate eternisâză astfelă de fotografii momentane. In 
potriva sciinței criminale va păși în luptă sciința poliți- 
enescă și dâcă nu se face acâsta încă pretutindeni și a- 
facerea pungașiloră merge încă bine, nu este vina auto
rului acestoră comunicări, carele cu armele sale va scâte 
din pâne pe toți agenții polițienescl secrețl.

Editoră: Iacobă Mnreșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu
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Owaalti la bursa de Vleua
din 20 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de surd 5% . . . 101 80 
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 88 80 
Imprumutulfl căilorfl ferate

ungare.......................... 150.25
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 20 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) .... 11575 

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

aușfl.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

vină ung............................ 98.75
Imprumutulfl cu premiu

ung.................................. 120.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 40 
Renta de hărtiă austriacă 81.50 
Renta de arg. austr. . . 82 65
Renta de aură austr. . . 113 — 
Losunle din 1860 . . . 134.35
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credita ung. 287.40 
Act. băncel de credita austr.284.10 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ..................5.96
Napoleon-d'orl .... 10.03

I Mărci 100 imp. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livrcs sterlinge 126 80

Bursa de Bueiiresci.

Cota oficială dela 7 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5°0). 39*/, 90*„
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6°/0) 86— 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35*/, 36’/,
Credit tone, rural (7°/0) . 102’/, 103—

> 77 77 (*>°/o) • 86*/, 87—
» » urban (7°/0) . 99*/4 100—
» » (6»/o) • — —
> ’ (5%) . 83*/. 84*/.

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

« > » Națională — —
Aură contra bilele de bancă . . 16.75 17 —

| Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.01

Cursuiu pieței BrașovO
diD 21 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.50 Vend. 8.53

Argint românesc...................... ■ 8.45 • 8.49
Napoleon-d’orl................................ 9.97 10.02
Lire turcesel.................................... 11.41 » 11.44

Imperiali......................................... 10.41 • 10.44

Galbeni............................................. 5.91 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— » 102.- -

» * 77 5% . „ 98.— » 99.—
Ruble RusescI.......................... » 112.— » 113.—

Discontulă ... » 7— 10°/e pe ană.

4738/1886. t. k. sz.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.•7
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint tkvi hatdsâg kOzhirre teszi, liogy 

a posortai gOrOg katli. egyliâz vegrebajtatonak Brezian Iuon văgrehaj- 
tâst szenvedo elleni 87 frt. 72 kr. tokekovetelăs es jârulăkai irânti văgre- 
hajtăsi figyăben a brassbi kir. torvănyszek (a fogarasi kir. jârâsbirbsâg) 
teriiletdn Uvo Posorta kOzsegeben fekvo a posortai 60 szâmu tjkvben 
A + 112. 113. 114. 369. 413. 730. 1093. 1132. 1369. 1431. 1613. 
1646. 1906. 2100. 2289. 2419. 2796. 2806. 2807. 2945 ds 3088 hr. 
szărn ingatlanok fele reszăre az ârverest 315 frt. 50 krban ezennel meg- 
âllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, ăs hogy a fennebb megjelblt in
gatlanok az 1887. ăvi Majus h6 25-ik napjtin (lălelotti 9 drakor Posorta 
kozseg hâzânâl megtartando nyilvănos ârverăsen a megâllapitott kiki- 
âltasi âron aiul is eladatni fognak.

/krverezni szândekozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
vagyis 31. frt. 55 kr. kâszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ban 
jelzett arfolyamnial szâmitott ăs az 1881. ^vi November 1-en 3333. szâm 
a kelt igazsăgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt ăvadekkăpes er- 
tekpapirban a kikiildîftt kezăliez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 
170. §. ărtelmăben a bânatp^nznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezesărol 
kiăllitott szabâlyszeril elismervănyt iitszolgăltatni.

Kelt Fogaras, 1886. ăvi November h6 10-ik napjăn.
A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint tkkvi hatosâg. 

Nagy LllJOS, kir. albiră.

Publicațiune.
Prin subscrisa antistiă comunală să aduce la cunoscință, precum 

că în anulă curentă 1887 și în totu anulă pe venitoră la 3 Maîll și 
20 Septeinvre în comuna mare Cernatulll SăcelelorQ, comitatulu 
Brașovului, Ungaria, conformă aprobării înaltului ministeru reg. ung. 
de agricultură, industriă și comerță, se va ține tergă de țeră pentru 
vite; 6r la 4 Maiu și 21 Septeinvre, se va țină și tergil de țeră 
pentru producte și mărfuri.

Totă deodată să aduce la cunoscința publică și aceea, că în le
gătură cu târgurile săptămânale de pănă acum, să va țină în fiă-care 
Luni și tergn săptămânală de vite.

Cernatu în 3 Aprilie 1887.
Antistea comunală.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonâză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseă iregularități la primirea ^iarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTU. „GAZ. '1BANS“

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Arad ii-Bndapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal il-Budapesta

BucurescI

Predealu (
(

Timișfl
Brațovtt
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorod <1
Hașfaleu

( 
(

( 
(Sighișor» 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa tniefl 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teioșfi 
Aiudfl 
Vințulfi de susC. 
Uiora 
Cueerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușin
Nedeșdu 
Ghirbflu 
Agbirișfl 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
RAv 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-VAsârbely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

( 
(

Vie na

Nota:

Budapesta —Vredealtt

Trenă , 
de 

peraOne
Tren Trenu Trenă 

accelerat omnlbus omnibun

7.30
1.14

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca 
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clnșin

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

(

( 
(

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Trenă 
omnibua

Trenfi Tren fi 
i de loniuibufl 

I pe rad ne |

3.58

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7 38
5 40

9.14
9.24
941

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55

6.07
6.24
6.43

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Orele de nâpte suntfl

Tipografia ALEXI BrașovO.

Uiora 
Vințulfl de 
Aiudfl 
Teinșii 
GrăciunelO
B laș Ci 
MicĂsasa 
(opșa mit 
Mediașfl 
Klisabetopole 
igișura 

Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovfi

Timișfl

susfl

11.00
11 19
12 30

1.01
1.06
1 13
1.20
1 41
2.1 O
2 36
2 48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

Predealu

BucurescI

(
(
(
(

cele dintre liniile grâse.

5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.28
9.35

r

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

8.09
11.40
2.31

Teinșft- îl»-adă-ISiidaj>«Hta Budapesta-Aradft-Teiiișft.

Trenă Tre jG Trenă de Trenă do
omnlbus omn-ibue persdne pereăne de persone omnlbm

Teiiiiță 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-lii lift 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibottt 12.52 — 4.50 oz ■ ’BOK 4.10 5.45 —
Orășiia 1.01 — 5.18 Ar drt 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 n.47 Gloguvață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Paulișj 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 1 Conoptl 6 19 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 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 — 953 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 2. 8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9.19 10 17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
GlogovațO 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 _
Aradft 8.28 — 11.39 Orăstiă 11.11 11.37 __
Szolnok 'i 8.42 — 4 52 Sibotă 11.43 12.— —
_ , ( — 1 — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 - .
Budapesta - 1 0 20 Alba-Inlia 12.36 12.46 _
Viena

- 1
6.05 TeSnșft . 1 29 1.41 —

A radă-Tliuili>6ru SftiMeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenfi de Trenu Trenă de Trenfiomnlbuo persdne ml'rt pereâne omnlhni mixt

Aradft 5.48 6.05 Simbria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nămeth-Săgh 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 305 _ 641Tiffiiișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timlliș<6ra-Arad A FetroșenI— Simeria (Piski)

Trenă dc Trenă de Trenfi Trenă Trenăpersâne persdne omnibuB de pere. oînnibufl mixt

Timiș6ra 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 1205 ■_ 8.20
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradâ 9.27 — 8.17 ftinaeria 1,53 — 10.31


