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Ne niirăniă f6rte, că se află între noi 

și atjl 6menl, cari au luată parte la întrunirile 
alegfetoriloru noștri din 1881 și 1884 și totuși 
încă nu suntft în curată cu programa și cu prin
cipiile stabilite la conferențele generale electo
rale de atunci. Pentru aceștia precum și pen
tru aceia dintre noi cari nu cunoscă din propria 
esperiență cele petrecute aflătnă de lipsă a reca
pitula unele și altele.

Scimă că înainte de 1881 încă fotă măi 
erau între noi două partide, așa numiții „pasi- 
viștl“ și rămășițele „activiștiloră11. încă la anulă 
1878 s’a accentuată destulă de tare deosebirea 
de vederi dintre unii și alții. „Activiștii11 erau 
de părere, că se pdte ajunge la o împăcare cu 
Ungurii pe basa legiloră ungurescl. Ei țindu 
multă la legea de naționalitate din 1868 și spe
rau că ea oferă ună teremă însemnată de des- 
voltare națională și Nemagliiariloră.

D6r anulă 1879 a trebuită să nimic6scă 
deodată t6te speranțele și ilusiunile partisaniloră 
activității parlamentare. Introducerea forțată a 
limbei maghiare în șcdlele ndstre poporale și 
alte multe nedreptăți și asupriri de felulu acesta 
i-au scosă din amețdlă și i-au făcută să cundscă 
adevărata valdre ce-o posede pentru noi legea 
de naționalitate din 1868.

Urmarea a fostă, că la 1881 amendouă 
partidele s’au convinsă, că le lipsesce substra- 
tulă necesară pentru o acțiune separată și că 
fiindu toți Românii ună felă prigoniți și ame
nințați de cătră adversarii loră se cuvine ca și 
denșii să-și unăscă puterile pentru o apărare co
mună mai forte și mai energică.

Văfjendă de altă parte, că cu principiile 
loră pierdeau mereu din tăremu în măsura în 
care câștiga tărămu maghiarism ulă violentă, „ac
tiviștii11 începură a recundsce, că trebue să se 
arate naționaliști pdte mai aprigi decâtă erau în 
realitate și astfelă încă la conferența din 1878 
s’a enunciată din parte-le, că ei au același scopă 
și totă aceleași principii ca și „pasiviștii11 său 
autonomiștii, numai câtă ei credă, că resistența 
se pdte face mai cu succesu luptândă în parla
mentă, ca stându acasă. In urma aedsta s’a fă
cută de pe atunci deosebirea între „resisteuța 
activă11 a activiștiloră și resistența passivă a 
„passiviștiloră.11 Vreți autonomia Ărddlului? — 
(jiceau ei — apoi și noi o vremă, ddr veniți la 
Peșta să luptămă acolo pentru ea!

La 1881 s’au întrunită pentru prima dră 
alegătorii români din Transilvania alături cu cei 
din Ungaria și desfășurândă stdgulă solidarității 
naționale in fața atacuriloră vehemente și com- 

. binate ale adversariloră, autonomiștii au cjisu că
tră activiști: Ddcă ne asigurați că unu scopă ur- 
mărimă și o țintă avemă cu toții, aidețl£să ne 
croimă ună programă de acțiune comună și să 
nrergemă mână în mână, căci și așa oposițiunea 
vdstră nu mai are aeji nici ună înțelesă!

Răspunsulă a fostă, că s’a stabilită în unire 
o programă și s’a primită în unanimitate, ase
menea s’au unită cu toții solidară în privința 
modului de procedere la alegerile dietale precum 
și în privința atitudinei loră în afacerile comu
nale și comitatense.

In modulă acesta s’au fusiunatu de faptă 
amendouă partidele constit.uindă o singură par
tidă națională a Româniloră din Transilvania și 
Ungaria c’ună singură programă.

Accentuămă că așa numiții „activiști11 au 
primită programa dela 1881 făr’ de nici o re- 
servă și din momentulă acela ei au devenită a- 
derenții partidei naționale și a încetată orice deo
sebire de partidă între noi.

Este așadar ună mare abusă și o flagrantă 
întortochiare a fapteloră dăcă unii și alții vină 
acum și susțină, că cineva pdte să facă parte a<|I

din partida națională fără ca să fiă totodată și 
aderentă ală programei naționale din 1881.

Deosebirea de vederi între membrii partidei 
dela 1881 asupra mijldceloră, prin cari s’ar pută 
mai bine realisa programa națională, nu pdte 
constitui nicidecum o deosebire de principii, pe 
câtă timpă acea programă are să servdscă ca 
basă acțiunei comune a Româniloră din aceste 
țări.

Ce înțelesă pdte avă dăr tactica urmată în 
timpulă din urmă de unii, cari ne vorbescă de 
„Români de încredere11 puindu-i în oposițiune cu 
aderenții programului din 1881, și îndesându-i 
pe toți în cadrulă partidei naționale?

A susțină că pdte fi membru ală partidei 
naționale cineva, care nu aderdză făr’ de nici o 
reservă la programa și la principiile acestei par
tide este o curată absurditate. De aceea tactica 
memorată nu pdte avă înțelesă, decâtă numai 
ddcă vomă admite planulă ascunsă de a esca
mota câte-va puncte esențiale din programa dela 
1881, producendă astfelă desbinare și confusiune 
în sînulă partidei.

De aceea repețimă cu tdtă tăria convicți- 
unei ndstre, că pentru noi llomână de încredere 
este și trebue să fiă sinonimă, adecă una și a- 
ceeașl cu aderentă ală programei dela 1881. ■

Din afară.
Relativă la distincțiunea ce avea să o pri- 

mdscă G i e r s de cătră Țarulă cu ocasiunea săr- 
bătoriloră Invierei, foile germane istorisescu, că 
deja s’ar ii dată ordină a se face pregătirile ne
cesare pentru decorarea lui Giers cu marea cruce 
a ordinului Vladimir în briliante, distincțiune ce 
avea să fiă însoțită de ună autografă ală Țaru
lui. Dăr tocmai aprdpe de sărbători isbuti ună 
amică ală lui Katkow să convingă pe Țarulă, 
că aedstă distincțiune publică și escepțională a 
conducătorului politicei esterne a Rusiei ar face 
o rea impresiune. De aceea Țarulă s’ar fi ho- 
tărîtă să renunțe la aedstă distincțiune, espri- 
mându-șl numai confidențială mulțămirea sa cu 
politica lui Giers. Ddcă s’ar adeveri aedstă ver
siune, atunci ea ar dovedi că în Gacina totă 
Katkow e mai puternică decâtă Giers. „Ber- 
liner Tageblatt" e informată din Petersburg, că 
distincțiunea numai s’a amânată, și anume din 
causa larmei ce a provocat’o în pressă afacerea 
Giers-Katkow. De altă parte la Pasci a fostă 
distinsă de Țarulă, precum spune „Kolnische 
Zeitungu, fostulă ambasadoră Hatakazi, care tră- 
iesce în Parisă ca conducătoră ală biuroului de 
pressă rusă de acolo, cu marea cruce a ordinu
lui Anna, ceea ee a produsă sensațiune, fiindă 
cunoscută Hatakazi ca zelosă panslavistă.

Despre călătoria întreprinsă prin țâră de 
regenții bulgari se raportdză din Sofia, că 
scopulă ei este să întărdscă legăturile adminis- 
trațiunei provinciale cu guvernulă centrală, care 
în timpulă din urmă slăbiseră în unele părți- 
Regenții au întimpinată pretutindenea deplină 
încredere, așa că se pdte conta pe o regulată și 
liniștită funcționare a mașinei statului în timpulă 
câtă va dura provisoriulă. — In Silistra serba
rea Invierei s’a făcută fără nici o ceremonia. 
Locuitorii au fostă încunosciințațl de dimindță, 
că oricine dintre ei, care ar fi întâlnită pe strade 
după 9 6re, va fi arestată. Dedrece peste ndpt.e 
avea să trăcă vaporulă de poște, toți călătorii 
fură provocați să se adune încă în cursulă (jilei 
pe loculă de îmbarcare, unde au fostă supuși 
unei stricte visitațiunl. Trupele au fostu con
semnate și patrule puternice cutrierau stradele 
orașului. Ună despărțămentă de cavaleriă ocupă 
granița dinspre Dobrogea, care e în apropiare. 
Se pare că e temere de o nouă revoltă pornită 
din Reni, unde au sosită de curendă pe ună 
vaporu 180 Muntenegreni. Târna e, că acestiâ

împreună cu alțl fugari ară putd debarca la Os- 
trovă. — Guvernulă română încă a dată ordină 
prefecțiloră și comandantului divisiei din Do
brogea să veghieze strictă asupra refugiațiloră 
bulgari.

Bulgaria pentru sine.
Zaharia Sloianow a întemeiată în Filipop'olă liga 

patriotică „Bulgaria pentru sine.“ Statutele acestei so
cietăți conțină următărele puncte:

1. Societatea patriotică din Filipopolă «Bulgaria 
pentru sine“ se compune din cetățeni bulgari, care îșl 
mbescă patria și suntă gata a face totă ca Bulgaria să 
fiă liberă și independentă și ca Bulgarulă să fiă stăpână 
in casa sa.

2. Societatea consideră de cea mai inaltă datOriă 
a sa iubirea nemărginită pentru patriă. De aceea ea sti- 
mâză și onoreză pe toți acei patrioțl, cari au luptată și 
pierită pentru libertatea Bulgariei. Membrii ligei îșl, im
pună însărenarea sfântă să-și mărăscă forțele din mode- 
lulă loră eroică și să le imiteze viăța.

3. Societatea consideră de cetățeni bulgari pe toți 
cari suntă născuțl în Bulgaria și recunoscă Bulgaria de 
patriă a loră. Ea se silesce a aduce o înfrățire a tutu- 
roră cetățeniloră bulgari sub autonomia constituțională 
națională, ca să p6tă domni pururea în poporă frăția și 
libertatea.

4. Societatea e convinsă, că bravulă poporă bul
gară posede destule forțe proprii, spre a sta în piciărele 
sale și a pute fi stăpână în casa sa. De aceea ea con
sideră de a sa misiune, să insufle în inimele întregului 
poporă acăstă credință sfântă în propria forță națională 
și să convingă pe fiă-care, că Bulgaria pdte fi liberă și 
independentă cu propriele sale forțe.

5. Societatea îșl va plăti principiile în poporă 
înainte de tote prin viu graiu. Fiă-care membru va fi 
ună apostolă, care va propovedui pe față scopulă și ten
dința societății. De aceea membrii, spre a pune în evi
dență forțele morale și patriotice ale societății, trebue 
să fiă în purtarea loră modele de bărbățiă morală și de 
virtute civică. Așa ei voră reuși să șl câștige partisanl 
în poporă.

6. Societatea însă îșl va propaga principiile și prin 
presă, publicândă scrieri și broșuri, menite pentru po
poră. Acestea voru conține : Modele de virtute, abne- 
gațiune și curagiu patriotică, contribuindă astfelă la cul
tura politică și la ridicarea morală și intelectuală a 
Bulgariei.

7. Avăndă pururea în vedere datoriile sale de a 
conserva Bulgaria independentă și trăindă în credință, că 
provedința divină, impunendă unui poporă misiuni, îi dă și 
forța îndeplinirei loră, Societatea, dâcă acestă iridepen- 
dență va fi amenințată de dușmani interni și exterhl, va 
sci pururea să păstreze intactă onărea și independența 
Bulgariei, prin măsuri hotărîte și acțiune energică și cu 
ajutorulă lui Dumnezeu.

8. Membrii societății facă promisiunea solemnă, 
în numele lui Dumnezeu și ală patriei, că voră . fi par
tisanl fideli ai principieloră societății și fiă-care se va 
sili a le propaga.

9. Dirigerea societății se face după regulamentul^ 
său internă. Modulă, cum va procede societatea în tim
puri grele, ce ar pută veni pentru patriă, se va deter
mina prin stipulațiuni speciale.

SOIRILE PILEI.
Banchetulă festivă de asără dată de Românii bra

șoveni în ondrea episcopului Popasu a reeșită splendidă. 
Amănunte în numărulă viitoră.

—x—
Redactorii foiloră ungurescl s’au întrunită în con- 

gresă. S’a hotărîtă între altele, ca ministerulă să fiă ru
gată a dispune să se imâneze mai punctuală cetitoriloră 
foile, și să permită ca esemplarele de schimbă să se es- 
pedeze pe poște fără marcă. Unulă din cei adunați pre
tinde dela ună redactoră in Ungaria; să fiă cetățănă un- 
gurâ. Altuia pledăză pentru aceea, ca redactorii să do- 
vedescă o anumită calificațiune: să scie limba ungurăscă, 
să aibă testimoniu de maturitate și să fiă esaminată din 
dreptulă statului. — Ce? Li e frică ,patrioțiloră«, că nici 
redactorii unguri nu sciu unguresce? Căci ar fi lucru 
car; ghiosă și numai a’țl închipui, ca ună redactoră ro
mână, germană, sârbă etc, să aibă nevoiă a sci ungu
resce pentru ca să scrie românesce, nemțesce, sfirbesce 
etc. etc.

—x—
Ministrulu de finanțe a adresată direcțiunfloră fi-
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nanciare din Timișora, Clușiu și Sibiiu o ordinațiune, ca 
funcționarii vamali sâ lift «visați a impedeca introducerea 
de medicamente de elitră privați, ce s’ar tace fără con
cesiune ministerialii.

—I—
Ministruliî de interne, allândă cil cu concesiunile 

pentru halele de cântăreți poporali se facă abusiui, și 
anume că unit »directori» speculativi scotă copii nota
riale de pe concesiuni și le vândă pe prețuri inaii la 
persâne, cărora autoritatea le retușase a înființa astfelu 
de hale, a dispusă ca în viitoră să se permită a înființa 
și conduce hale de cântăreți numai astorlelă de persone, 
cari posedă concesiunea in originală.

Fișpanulă comitatului Bistrița-Năseudu BanfTy-pașa 
a primită concesiunea d’a construi o liniă de cale fe
rată pănă la granița Bucovinei. Trassarea liniei a și în
cepută Ace«tă cale ferată e importantă atâtă din punctă 
de vedere economică cfttă și strategică.

—x—
O firmă din Hamburgă a cumpărată in ținutu'ă 

Albei-Iulia mari întinderi de pădure pentru a produce 
căje de stejară Suntă ocupați acolo 420 de Săeui. Dăr 
alte nemuri n’au fostă invrednicite să capete ceva de 
lucru acolo?

—x—-
In comisiunea administrativă a orașului Timișora 

fiindă întrebată in 4>le'e îrecute inspectorulă de dare, 
dăcă e adevărată că mai multoră economi li s’a impusă 
o dare specială și încă în sumă considerabilă după lăp- 
tăriile loră, a răspunsă că organele de dare au primită 
ordină să conscrie pe cei cari posedă mai multe ca 
două vaci și a le supune apoi dării, in casă când ar 
întreprinde jomerțfl cu lapte, ca afacere de sine slătă- 
tore. Precum se scie insă, comerțulă cu lapte ca ra
mură economică secundară nu e supusă nici unei dări 
speciale, cu Iote astea comisiunea a trecută la ordinea 
tjilei 4‘Cendă că afacerea acesta cade in competința co- 
misiunei de măsurare a dării și de reclamare. Opiniu- 
nea publică e neliniștită. Greutatea e, cuin să faci o 
distincțiune corectă intre comerță de lapte ca Întreprin
dere de sine stătătore ori ca întreprindere secundară.

A mai pricopsită tninistrulă Irefort pe preoții gr. 
or. Ladislau Andrei cu 80 (1., I6m) Mircea, Ionă Curtea, 
I6nă .Lungociu, Ninolae StoicovicI, Erostei Gheaja, lonă 
Bercană și George Bonea cu câte 50 fl. — Tristă de totă !

Ministrulă de interne a numită intendentă alii tea
trului ungurescă din Clușiu pe deputatulă dietală Bolonyi. 
Acesta primesce lefa anuală de pănă acum ț3500 fl.) și 
subvențiunea de 20.000 fl., der are îndatorirea să con
ducă teatrulă pe propriulă său risică timpă de trei anî 
și ună eventuală definită să Iu acopere din buzunarulă 
lui. — Are să-i iasă socotăla ca lui Stroe cu ouăle, 
care a luată două și a dată nouă.

Tribunalul^ din Clușiu a condamnată pe îngriji- 
torulă casei sfatului de acolo George Nagy, care stor- 
sese dela ună funcționară catastrală pentru 40 fl. îm
prumutați acestuia 4 fl. dobendă pe lună, la 8 săptă
mâni inchisăre, la 100 f). amendă și la plata eheltneli- 
loră procesului.

—x—
Universitatea săsescă e convocată în Sibiiu pe 

4iua de 17 Septemvre a. c. Cu viitărea sesiune espiră 
și mandatulă de trei ani ală actualiloră deputațl ai uni
versității, scrie »Kronst. Ztg*.

—x—
In Galați lângă Făgărașă a arsă la 22 Aprilie n. 

peste 160 de case. O femeiă lăuză a arsă in pată cu 
copilă cu totă. Pompierii și batalionulă 28 de vânători din 
Făgărașă au dată totă ajutorulă posibilă pentru a stinge 
foculă și a scăpa ce s’au putută.

Vorbirea
ținută de profesoralii Andreiu Bârseanu la plantarea fes

tivă a unui bradii în onorea Părintelui Episcopii ală 
Caransebeșului, Ionii PopâSU,

Domniloră și Frațiloră !
Cu toții ne-amă întrunită înaintea acestui sfântă lo- 

cașă, cu toții amă luată parte la plantarea sărbătorâscă 
a acestui bradă.

Der 6re pentru ce amă făcută noi lucrulă acesta, 
pentru ce amă sădită tocmai ună bradă aicea înaintea 
acestei sfinte biserici? . . .

Pentru că bărbatulu. pe care'lă sărbălorimi) astătjî, 
bărbatulă în onârea căruia amă pusă noi in pământă pe 
acestă fiu ală păduriloră, este verde ca bradulă, a fostă 
pururea voinică ca bradulă.

CincI-tJecI de ani, domniloră și frațiloră, a slujită 
iubilarulă nostru, Prea sfințilulă Episcopă ală Caranse
beșului I6nă Popasu, națiunei și bisericei nostre: cinci
zeci de ani a înfruntată elă cu bărbățiă in tocmai ca 
voiniculă rege ală păduriloră tâte furtunile, tdte zăpezile 
ce au căutată se înădușe, ce au căutată sâ sdrobescâ 
nâmulă nostru, biserica nbstră.

Română harnică și cu inimă a fostă elă din ca-

Asuprire scaiulalosti.
Cetimă în „Luminătorul^” următorele-
„Comuna Mehala, fiSrte aprope de Timișora. este 

una dintre acele nefericite ce, la despărțirea hierarchieă 
de sârbi, a rămasă între comunele „amestecate", deși 
abia suntă circa 400 de Șerbi, față de aprope 2000 de 
Români. Aceste mii de suflete române îndură grele asu
priri și persecuțiunl dela autoritatea bisericescă, și puse 
suntă la cele mai grele ispite. Esistă ună regulament ă 
specială numită .modus vivendi" statorită încă pe la a- 
nulă 1869 din partea comisiuniloră delegaționale, spre 
observare pănă la finirea procesului de despărțire hie- 
rarchică. Der autoritățile locale și diecesane sârbesc! nu 
respecteză acestă regulamentă. Boporuiă românescă din 
Mehala nu are preotă română, nu aude liturgia română, 
nu are voiă nici măcară a cânta românesce, nici la în
mormântări.... Seandalulă celă mai nou este următorulă : 
In diua Basciloră s’a celebrată și învierea și liturgia es- 
chisivă în limba serbfecă. Va să 4ICA s’a făcută lingu
șire supremației, er nu mângftere majorității credincio 
șiloră, cari au zidită biserica și susțină biserica, preotă 
și sc6lă. Românii au tăcută, nu au ip-sâ nimică.

In a doua 41 Basci era rândulă ca liturgia să 
se celebreze în limba română. Poporulă se adună la 
biserică, corulă tineriloră plugari români se institue în 
biserică ca să cânte. Preotulă începe a celebra în limba 
română, eră corală răspunde »Amin«. — După acestă 
răspunsă preotulă ese din altară, urcă pe amvonă și ad 
moniază pe Români: să- nu cânte românesce, ei să ad
mită ca .preotulă14 să celebreze în limba română, âră 
„strana14 să răspundă in limba serbescă. Amenință pe 
Români cu inchisore pănă la trei ani, ii râgă să tacă.... 
Românii, mai multe sule de capete presenți, nu respundă 
nimică. Breotulă reintră în altară, începe și cântă în 
limba română „Christosă a înviată*, corulă românescă 
îi respunde er în limba română „Christosă a înviată14.... 
Crima e gata. Breotulă încâtă a continua liturgia, să 
desbracă, ese afară, poporulă stă uimită, și rămâne a 
doua 41 de Basci — fără liturgiă, fără mângăere sufie- 
tăscă!... Bentru ce? Bentru că e română, pentru că 
nu voesce a remână și mai departe sub jugulă hierar- 
chiei serbescl Ore când se va fini procesulă de des
părțire? Bună e Dumnezeu, va resplăti elă tuturora 
pentru t6te“.

Necazurile Româniloră din Solnocu Dobâca. 
Din Valea Ciachi-Gârbeului, 14 Aprilie 1887.

Domnule Redactoră 1 Decă vomă privi lucrulă mai 
de aprăpe, în țâră pOte nicăirl nu vomă afla ună poporă

pulă locului, Română harnică G cu inimă este și astftijî 
când plete argmții acoperă creșletulă sân.

Mândrii treime sâ liniă noi. Românii brașoveni, cu 
acest bărbată ; mândrii treime sâ fimă. când stimă, că 
elă este trupă din trujmli) nostru, sânge din sângele 
nostru.

Popasu este brașoveni)! .... Cuvintele actslia le 
p6te rosti eu fală ori și care liu elă orașului noslru. ori 
și care Română care locuesce intre aceste frumăse deliuI.

Der nu numai mândrii trebue să liină noi < ii Popasu 
domniloră și frațiloră, ci totodată trebue ă-i fimă și re
cunoscători.

Suntemă datori se ne aducemă aminte, că timpă 
de 28 anî elă a fostă aici în rmjloculă nostru, iu fruntea 
nășiră, ca parocliă și ca protopopă, și limpulă a esta. 
până când Popasu a fostă între noi, a fostă limpulă de 
înălțare a Româniloră brașoveni și în genere a Români- 
loră din Țera Bârsei.

Nu trebue sâ râscoiim nici o archivă pentru ca sâ 
ne încredințămă despre lucrulă acesta ; este destulă ca 
sâ întrebftmă pe dmenii mai bătrâni dm orașulă nostru: 
Cine a fostă Popasu?... Ce fapte a făcută Popasu?... 
și vomă alia totă adevârulă, N’avemă de câtă sâ ne 
aruneămă ochii in jurulă nostru, mai eu seină la șeolele 
din orașulă nostru, din împrejurimea ndstră, și ne vomă 
convinge, că cele mai multe din ele suntă fapta Popa
sului, suntă meritele Popasului.

Este lucru firescă, că tote acestea Popasu nu le-a 
putută face singură, că silințele sale ară fi rămasă za
darnice, dâcă nu ar fi avută ajutorulă de lipsă din par
tea paroehieniloră sâi, din partea dmeniloră din proto- 
popiatulă sâu.

Der, domniloră și f ațiloră, la ridicarea unei mărețe 
zidiri, ce ar (ace 6re simplii lucrători, deeă ar lipsi ar- 
chitectuld, decă ar lipsi măestrulă, care să-i povățuescă 
pe loțl, să-i încur gieze de toți?... Și Popasu a fostă 
conducătorulă nostru, a fostă măestrulă nostru.

Lipsa de recunoștință față cu aceia, cari ni-au 
făcută bine, este ună lucru dejositoră pentru ori și care 
omă eu inima la loch, și cu atâtă mai vârtosă pentru 
ună poporă intregă, pentru ună poporă, care ține In 
demnitatea sa și care în genere voies e ca să trăiască.

Dovadă, că Românii brașoveni nu voiescă să se 
facă vinovați de o greșală atâtă de mare, este acăstă 
frumosă sărbătoie, adunarea acâsta imposantă.

Să urămă deci, domniloră și frațiloră, bătrânului 
episcopă ală Caransebeșului alesă odiniâtă Metropolăă 
ală Româniloră din Transilvania și Ungaria, încă multe 
cjile senine, multe dile pline de totă binele și de totă 
fericirea.

Ună întreită >Să trăiască!* să răsune puternică 
pentru fosfulă noslru parochă și p'rolopopă și pentru 
acei bărbați, cari voră călca pe urmele lui!... Să trăiască!

mai bătută de sOrte, ca și tocmai in comit. Solno' fi Do- 
bâeii. căci aii l elă e siliiă a și jertfi crunta sa sudăre și 
pe scopuri aiurea necunoscute, de interesă străină, e si
lită in modă f<$iie asupritori). Deci ca plugară ce simt 
spre a clarifica, clinică din ce emise decade bunăstarea 
biciului poporă pe aici, Vă rogi) să binevoiți a la loeă 
in preiuitulă d-v6stre ijiară la urmAIdrele:

In susă numitulă comitată, care e locuită mai nu
mai de Români, capitala e orașulă Deșiu. Aici s’a redi- 
cală pe punga bietului poporă o pompăsă casă comita
tensă; o casă pentru adăpostirea săraciloră in care se 
internez) mai cu sâmă numii Unguri, căci de Români 
numai rară îșl aducă aminte; ună teatru ungurescă; o 
grădină de pomărită comitatensă; dela Apahida dealun- 
gulă Someșului în Josă pănă la Deșiu și de aci cătră 
Bistrița cale ferată; dela Zsibă pănă la Ciachi-Gârbău te
legrafii. Re lângă aceste anuală mai plăfimă sume con
siderabile la fondulă de pensionare ală amploiațiloră dela 
comitată, ală notariloră cercuali și ală învățătoriloră co
munali. Mai plâtimă după fiă-care florină de dare câte 
1% pentru curarea bolnaviloră săraci; amă mai plătită 
1 °/0 pentru încvartirarea honveijiloră; mai plătesce a- 
nuală t6lă comuna câte 2-3 diare unguresc!(!!) ca să 
nu fiă silită Kulturegyletulă a le cânta „Vednică amin
tirea loră14. Dela 1 iuliu a. c. pre lângă sfătuia comita- 
tensă suntemă siliți a plăti și dare pentru câni. Apoi 
mai facemă drumuri comitatense și vicinale, mai poduri 
și pe unde nu e lipsă, și încă totă atunci când ar tre
bui să lucrămă câmpulă. Ba aici trebue să adaugă, că 
nu e destula cumcă comuna Ciachi-Gârbău susține o scălă 
care in totă respeclulă prea deplină corespunde destina- 
țiunei sale, ci e silită a mai sucurge cu 5% și la sus. 
ținerea scilei de stată redicate în spinarea aceleia.

Ce e dreptă în acestă modă asupritoră acestă co
mitat ă — singura numită comitatulă de modela (minta- 
vârmegye) în totă Transivania — a ajunsă la înflorire. 
Insă bietulă poporă română, ale cărui vite, cai, oi, porci 
și bucate de doi ani incăce numai cu prețuia de jumă
tate s'au plătită, și care pe lângă tăie aceste a trebuită 
să răspundă darea grea și încrestăturile comunale fără 
margine totă cu esecuțiuni desăvârșite prin deregătorl 
nepăsători de sOrtea lui, prin atarl măsuri nemil6.se a 
veșt< jită devenindă pe unele locml la cea mai desperată 
sorte!!!

Urmările isvorite însă din acestă împregiurare fa
tală suntă forte triste, căci ruinându-se bunăstarea po
porului și fiindă elă aslfelă silita a âmbla flămândă și 
golă, de aci numai se p6le esplica, că deși prin luna lui 
Februariu a. c. ventulă și frigulă abia s’a urcată la 
10 — 12 gradurî în regiunea ndstră, totuși aprinderea de 
plumânl ce a grasatO a avută ună secerișa mânosă, cu- 
legându-șl victimele sale tofu din clasa celoră ajunși la 
sărâciă.

Der prin cașurile de morte deveni și o mulțime 
de prunci lipsiți de brațulă pârintescă in cea mai fra
gedă a loră vârstă, și 6re nu mai bine) ară merita a- 
cestia o măsură de filantropia din partea celoră puși în 
fruntea așa numitului comitată de modelă ? Ba da ■ însă 
e vorba de s6rtea Româniloră, care nu încape în ini
mile impetrite ale Kulturegyletiștiloră dela cârma comi
tatului, că ei nu se sciu însufleți și nu deschidă lăzile 
comunale decâtă pentru teatru ungurescă și alte sco
puri de ale loră!

Aci însă mă abată puțină. In Ciaehi Gărbou încă 
au răposată mulțl omeni sărăciți, ba încă și 4 cerșitorl 
streini, dintre cari unulă tocmai de curândă. Acesta a 
fostă ună soldata bolnăvită în o bătăliă, dăr’ cumcă de 
unde e, nu s’a putută constata, căci la elă nu s’au aflata 
documențe, ci numai o medaliă cu înscripțiunea: 2 Decz 
1873. Be acest’a prohodindu-la preotul locala pre lângă 
8 musicanțl se petrecu la mormântd, unde foștii soldați 
din locă deterft și salve de împușcături. Acăstă întâm
plare numai pentru aceea o aducă înainte, că în legă
tură cu ea trebue să laude pe D. preotă Dragană, căci 
nu face distingere între cerșitoriu și bogată, ci pre toți 
cu acele-așl ceremonii cuviinciăse îi înmormântâză • der’ 
laudă și pre D. Ioană ȘandorO, care și de cerșitorii stră
ini încă se ingrijesce ca se fiă in modă cuvenită inmor- 
mâniați; ăr’ de altă parte trebue să accentueză aci, că 
pe la noi și decă piere de f6me și nu are nici sdrențe 
nefericitul, totuși nu e iertată cerșitulă In vigărea unui 
stătută comitatensă, deși nici opritorii nu-șl bată capulă 
ca să se ofere ajutăre celoră lips'țl de ele.

Dăr să treca âră-șl la obieetO I Pe lângă premisele 
măsuri asuprit6re ale celoră dela cârma comitatului, de- 
cadință materială a poporului se aecelerâză și prin con- 
curința uuoră cause ce insu șl și le priciuuescă.

Poporulă nostru după ce cu an. 1848 a resărită 
și pentru elă sdrele libertății — care a<Jt în multe pri
vințe e numai pe hărtiă — și prin aceea că a putută 
dispune libera cu ale sale a începută a uita că e chie- 
matu a trăi din unsărea pământului, căci impretinindu- 
se cu lenevirea, acâsta Ilă provocă pe rânda a-șl risipi 
moșia, dându -o mai pe nimica, neprecumpgninda în pripă 
ce p6te ajunge aceea mai târtjiu. Ba cu acesta rău s’a

nemil6.se
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a. c. Incepândă, cancelaria oficiului protopresbiterală se 
va deschide in opidulă numită S. Szt.-gyorgy, In casele 
d-lui Mateovics (Csikiuteza Nro. 303) lângă piața centrală. 
Primindă acestă anunciu, on. oficii parochiale iau și în
sărcinarea a-lă publica la proxima Duminecă în biserică 
in întregulă său cuprinsă servindă spre soire și strictă 
conformare: cft precum funcționarea oficiului protopres
biterală din acestă comună se pretinde din motive de 
înlesnire a administrațiunei bisericesc! și față de partide, 
— totă așa adresarea hârtiiloră oficiăse, ca și prezenta
rea părțiloră în Iote afacerile ce le au cu protopopulă 
(înțelegendu-se cu deosebire licențiile de cununiă) devine 
indispensabile a se face la locală numită ală oficiului 
și în persana părțiloră interesate, ir nu ca pănă aci nu
mai prin mijlocirea poștei, () lele de oficiu voră fi tăte 
cele de preste săptămână, afară de Sâmbăta și Dumineca, 
când mai de reg ilă voră fi in Brețcu".

Ce se dispune in acestă cerculară pOte înțelege ori 
cine. Asupra mea insă pasagiulă din urmă a făcută 
acea itnpresiune, că acăstă măsură par’că ar fi făcută să 
conlribue la împuținarea căsătoriiloră legale și la înmul
țirea eoncubfnateloră.

Dâcă odată s’a dispusă a se presenla părțile în 
persănă, pentru ce nupturienții, cari plălescă mai multă 
decâtă taxa protopopescă, se dispensăză a se presenta în 
persănă înaintea protopresbiterului ?l Caute autoritatea 
bisericescă a cerceta causa, căci merită, deărece orga
nele subalterne nu ’șl sciu apăra sfera de activitate față 
c’ună asttelă de cerculară, care decă nu le spune curată 
in față, că nu suntă demne de chiămarea loră, apoi in
directa le spune, că capulă tractului nu are încredere în 
ele, căci nu sciu său nu voră să’i relateze adevărulă — 
și după norma acăsta ar putea pretinde și Preavenera- 
tele Consistăre diecesane și metropolitane să se presente 
nupturienții înaintea oficiiloră loră și atunci preafiresce 
că s’ar mai împuțina căsătoriile legale și mai tare! |

Se mai recunăsce în corespondență, că spesele di- 
vorțiale suntă enorme. Să se enumere cașuri speciale 
spre a se sci câte se pretindă și de cine?! căci dâcă ar 
fi destule cause de divorțată, trebue să fiă o causă ce 
le împedecă! Ore nu le împedecă tocmai împrejurarea, 
că d-nulă protopopă in tjilele de Dumineci este in ce- 
lălaltă punctă estremă ală tractului in Brețcu, care 
este depărtată de Augustină, tocmai precum e depărtată 
Brașovulă de Sibiiu ? Și dâcă acum, când reședința e în 
centru, suntă cașuri de plângeri pentru depărtare de câte 
80 de kilometri apoi când depărtarea se va duplifica și 
va fi de 150 de kilometri, apoi atunci se pâte ăre cu
geta că voră fi mai puține plângeri pentru depărtare?

De aceea ori ce se lucră cu acestă tractă să se 
lucre înțelepțesce, avându-se în vedere mai Intâiu tota
litatea și să nu se dea cre^ământă astorfelă de cores
pondențe făcute la comandă. Dâcă salarulă de 7—8 sute 
de florini e pentru ună protopopă nesuficientă, apoi pen
tru ună preotă cum este de ajunsă ună venită de 2—3 
sunte și incă se pretinde dela elă a merge înaintea pro 
topopului de a duce protocâlele în persănă spre a nu-i 
rămână cumva vre ună cruceră spre a’și pută cresce 
vre ună copilă la șcălăl Intre Români salare grase să 
nu caute nimeni și astfelă nici protopopulă Trei Scau- 
neloră căci chiar prelații noștri incă nu au salarii mai 
mari ca cum au unii parochl romano-catolicl, deci tre
bue întinsă câtă iți ajunge plapoma căci prin acăsta se 
cunăsce Românulă, că scie trăi cu puțină!

Natanailu.

asociata și altuia. In popora s'a încuibata și alcooluia 
pe care înecata fiindă elă în valurile cumplitelora ne
cazuri, ca să-sl mai uite de sărtea s’a desperată pănă la 
deliriu, îlă întrebuințâză. încât0 am drepta aci dove- 
desce împrejurarea, că nu arareori trebue să autjimă 
tocmai din gura poporului: Să berna și să mâncămă 
veselindu-ne pănă ce avemă rânda, căci și așa nu seim 
ceasula eândo tota voră culege ce bielă avemă in dări 
și alte nevoi, și așa baremî atâta să cunăscemă din 
crunta nOstrâ suddre!

Cei ce dispună cu sărtea poporului pe la noi insă 
nimica nu cugetă despre acăsta stare a lucrului. Ei 
văcjendu la bătendă cărciumele ila presupună fericită, 
căci cugetă, că decă n’ar ave mijlăce nu ar face-o. Der 
lipsindă măsurile infrănătorie, estirparea acestui contagiu 
ce cu brață de smeu imbrățoșeză poporulă, acum și cu 
cele mai mari jertfe e numai forie anevoiăsă. De aci 
însă isvorescă multe rele, căci imulțându-se cărciumele 
incâtă se află in totă dealulă, la fotă măra, er în co
mune câte 5—6, ba tocmai după culesulă bucateloră și 
câte 8—10 tăie bine cercetate, și după ce cârciumarii 
meșteșugândă cu specii olrăvităre ca care de care să a- 
măgescă mai mulțl la sine, emulânda in eftinirea beutu
rei afurisite, și după ce de.și e interzisă a oferi mai 
mare credită decâtă de 2 fl. totuși cârciumarii dau, pe care 
apoi numai după 2—3 ani îlă Incasăză urcată cu spese 
procesuale și 25—5O°/o ba dupăce ven^area se face și pe 
bucate și anume: pentru o metreță mare de cucuruză 
sfărămită oferindu-se numai 3—4 litre er pe 100 cucu
ruză cari in preță mică ajungă 1 fl. căpătându-se numai 
o litră. £tă pe lângă ruinarea sănătății |și demoralisare 
în ce chipă se stărce și punga bietului poporă. Aci 
bine se însemnămă că: „Decă n’ar fi gasda de hoți, nu 
ar esista nici hoți!“

Ce e dreptă, nefericirea ce provine de aici însuși 
poporulă șl-o croesce, căci e nepricepută și inconsciu de 
interesele sale; și fiindă lipsită și de conducători bine
voitori și conscii in chiămarea de a-lă sfătui să fiă sir- 
guinciosă și cruțătoră, eu după ce am aurită, că statuia 
ar lua in mânile sale monopolula de vinarsă, numai aci 
ași afla incâtva salvare pentru elă, deărece statuia nu 
ar pută suferi abusurile practicate pănă acum in mono 
polisarea vinarsului, că atunci pe sine s'ar ruina, fnsă 
timpulă acela nu se vede a fi aprăpe. Și așa nu-mi stă 
înainte alta mijlocă, decâtă a apela la dd. preoți și în
vățători, rugându-i susă și tare, că după ce prin școli 
au terenă destulu de indemânatică, și după ce răulă a 
străbătută t6le etățile poporului nerămănendă feriți nici 
pruncii nevinovațl, să lapede nepăsarea și să influințeze 
prin șcălele ce le avemă la disposițiunea nOstră a escita 
ura in contra acestei otrave I

Dăr după ce nici estirparea acestui rău nu p6te 
singură să ne mântue și deorece in contactă mai de 
aprâpe cu poporulă numai pe denșu ii avemă, ar fi 
timpulă ca unii ce încă sunlă avisați a trăi și din eco
nomia, că învărtindă instrucțiunea și in sfera afaceriloră 
economice, să adopteze in aceste o procedură mai prac
tică și basată pe principiile esperințeloră moderne, și să 
împretinâscă cu acesta și pe popora, căci acum, când 
pâmăntulă s’a inpuținată și grăsimea lui incă a scăzută 
eu praxă din moși strămoși îmbunătățirea sOrtei lui nu 
se p6te Înainta.

Aci ar fi la locă să accentueză avantagiele coma 
sațiuniloră, căci e aci timpulă in care acele in tăte co
munele se voră săvârși pe răndă, insă cu acăstă cestiune 
precum și cu modurile de precauțiune referilăre la evi
tarea dauneloră ce ar pute proveni din nesocotință s’au 
ocupată incă și in aceslă cjiară alțl bărbați mai esperțl; 
și așa mie in interesulă poporului nu-mi rămâne, de
câtă să-i servesca cu o deslușire ce practisându-o mie 
totdâuna ml-a succesă peste așteptare.

(Va urma.)

Brașovă, Aprilie 1887.
In Nr. 36 ală „Telegr. Română11 a apărută o co

respondență subscrisă]: „Ună deputată sinodală", care 
descrie decursulă sinodului protopopescă din tractulă 
gr. or. ală Treiscauneloră. Sciindă că in Augustină nu 
se află nici o persănă, care să scrie o asemenea cores
pondență, — îmi vine să <j|Cil ce a 4,s0 patriarchula 
jidovescă lsac când l’a înșelată fiiula său Iacob, că „mâ
nile suntă ale lui Esau, er glasulă cu adevărată este ala 
lui Iacob." Ca unuia, care ml-am câștigată puțină cu- 
noscință despre raporturile de prin Trei Scaune în inte
resulă adevărului preinilă, că prin Trei]Siaune ună felă 
se scrie și altfelă se lucră.

Se tjice că căsătoriile legale se inpuținăză pe <Ji ce 
merge, inmulțindu-se concubinatele. Și eu credă că așa 
va și fi- Mi-a venită însă înaintea ochiloră din întâm
plare ună cerculară ală P. Protopopă Dimilrie Coltofeanu 
tipărită in tipografia lui Szabo Albert din Kezdi-Oșorheiu 
sub nr. 480 datată : Brețcu, 26 Sept. 1886 în care se tjice: 

,In ințelesulă disposițiuniloră superidre, avândă a 
funcționa pentru viitorime ofieiulă protopresbileraiă în 
opidulă centrală Sepsi Szenlgyorgy, prin acăsta se aduce 
la cunoscința publicului tractuală, că dela 1-ma Octombre

Convocare.
Alegătorii din cerculă electorală ală lecei, ținătorfi 

de comitatulă Coșocnei, suntă invitați a se înfățișa pe 4 
Maiu a. c. stilă nou la o conferință în causa alegeriloră 
proxime după amâtjătji la 2 ăre în Sângeorgiulu de Câmpiă. 
Obiectulă principală va fi: alegerea a 2 delegați la con
ferința generală ce se va țină în 7 Maiu a. c. în Sibiiu. 
Alegătorii dintr’o comună se pota representa prin unulă 
său doi alegători provătjuțl cu plenipotență In ordine.

Sângeorgiu de Câmpiă, în 22 Apr. 1887.
Andreiu Vodă. Ludovicii Simonă.

Invitare. Subscrisulă înv. gr. c. din opidulă Coșiocna 
aducă la cunoscința multă onoratului publică, cumcă 
anulă trecută și eu am fostă la cursulă de industriă de 
casă, aurărită și colorită, ținută în comuna S.-Jude co
mitatulă Solnocă-Dobeca, trămisă fiindă pre spesele trac- 
tului de cătră prea stimatulă d. Ioane Hossu, protopopă 
gr. cat. ală tractului Coșiocnei. și ml-am însușită în așa 
măsură industria de casă, aurăritulă și coloritulă, încâtă 
mă aflu aptă și deplină destru a deschide ună cursă 
din 1 Iuniu pănă în 1 Iuliu a. c. st. n. nu numai cu 
învățătorii din acestă tractă, ci și cu alțl frați învățători 
din alte tracte. Propunerile voră fi; facerea a totă fe- 
lulă de coșiercl din speteză precum și din răchițele, îm 
pletirea pălărieloră din paiă și pipirigă, aurăritulă și co
loritulă.

Doritorii de a participa la acestă cursă, au de a 
se insinua la subscrisulă cu 2 săptămâni înainte de ter- 
minulă susă amintită, sub următărele condițiunl: pentru 
propunere 2 fl. v. a., pentru materială 2 fl., pentru au
rărită și colorită, cari voră voi să învețe și aceste două, 
5 fl. v. a. Simfonii Verfu,

_________ învățătoră.

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

BERLINtT, 26 Aprilie. — Reichstagul^ a 
trimisă creditele suplimentare la comisiune.

LONDRA, 26 Aprilie. — In camera comu- 
nelortî a declarată guvernulfl, că seminția revol
tată Ghilzais a fostă de repețite ori bătută de 
trupele Emirului Afganistanului.

SOFIA, 26 Aprilie, — Regența a contrac
tată ună împrumută de 15 milidne franci cu nn 
grupă de capitaliști englezi. — Pdrta a hotărîtu 
să re vă ce pe Riza-bey.

Telegramă part, a „Gaz. Trans*.

CARANSEBEȘtJ, 25 Aprilie*). — Caran- 
sebeșulă e în mișcare ca niciodată. Diecesa în- 
trăgă e îmbrăcată în haine de sărbătâre din in
cidentalii iubiletilui preoției de 50 de ani a 
Prea Sânției Sale episcopului Ioană Popasu. 
ErI săra conductă de torțe împuitoru, imnulă 
Prea Sânției Sale a fostă cântată de tăte coru
rile. Episcopulă iubilară întonă în discursulă 
său darulă pentru Românii greco-orientall din 
Ungaria și Transilvania ală statului organică 
sancționată de Majestatea Sa Impăratulă și Re
gele Franciscă Iosifu I. A<}I archiereulă iubilară 
fu condusă cu pompă rară la catedrală, unde 
Prea Sânția Sa episcopulă Aradului Mețiană ce
lebră cu asistență strălucită sânta liturgiă. Urmă 
apoi presentarea numărâseloră deputațiuni. La 
6rele 3 p. ni. prânzii festivă, în fruntea mesei 
ilustrulă iubilară, la 300 dspețl între cari mulțl 
din fruntașii diecesei, preoți și mireni. Bucuriă 
generală. Desără corurile dau concertă festivă.

Convocare.
In urma conclusului adusă de comitetulă de ac

țiune ală alegătoriloră români din comitatulă Brașovului 
In ședința sa de astăzi, subsemnatulă am onorulă a 
convoca prin acăsta pe toți alegătorii români din aceslă 
comitată la o conferință electorală, ce va avea locă Du
minecă în l-a Maiu a. c. st. n. în sala otelului Nr. 1 
din Brașovă la ărele 2 p. m.

Obiectele de pertractată voră fi:
a) Reconstituirea comitetului de acțiune.
b) Alegerea a 8 membrii, cari să ia parte la con

ferința tuturoră alegătoriloră dietall români din țeră.
Brașovă, In 26/14 Aprilie 1887.

Cu distinsă stimă
Oct. Sorescu, președ.

Convocare.
Din însărcinarea comitetului electorală centrală ală 

comitatului Alba inferiără d-to 23 Aprila a. c. alegă 
torii români din cerculă electorală ală Mureșu-Uforei se 
conchiamă pe 4 Maiu st. n. a. c. la 10 ăre a. m. la o 
conferință, care se va țină in Murășiu-Uioră.

Obiectele voră fi: întregirea clubului electorală de 
cercă și alegerea delegațiloră la conferința electivă ge
nerala ținendă în Sibiiu.

Sperămă și contămă la interesarea inteligenței 
române.

Mureșiu-Ufora, in 25 Aprilie 1887.
Ioană Moldovanu. Nicolau Simu.

DIVERSE.
Unu îndoită omorii. — „Lampa" din Brăila rela- 

tâză următărele: In <J*ua de 23 Martie trecută, două o- 
morurl s’au întâmplată în comuna Mihaiu-Bravu din a- 
cestă județă. Ună Grecă, anume Mihale D. Manole, care 
țină o cârciumă pe numele unui Română, Badea Stânescu, 
fiindă datoră la primăriă nisce bani a fostă chiămată de 
consilierulă Bucură Stânescu ca să mârgă la primăriă să 
se Ințelegă cu primarulă. Greculă opuindu-se și insul- 
tândă pe consilieră, acesta îi spuse, că chiamă pe mi
lițieni și îlă va duce cu forța. Atunci Greculă scăte ună 
cuțită dela brâu și lovesce cu dânsulă pe consilieră, care 
cade aprăpe mortă. Apoi ajutată de alțl doi tovarăși 
totă greci, ia pe rănită și îlă târăsce în cârciumă în- 
cuindă ușile. Câțiva săteni observândă acăsta din de
părtare se alarmeză, vină înaintea cârciumei, spargă ușile 
și intrândă înăuntru găsescă pe consilieră sângerândă 
aprăpe fără viâță. In indignarea loră, sătenii, după ce 
ducă pe rănită acasă, se răpedă asupra Grecului Mihale 
și-lă omără prin bătaiă, âr consilierulă rănită a Încetată 
și elă din vieță după două ăre.

*) Telegrama acăsta sosindu-ne numai la 6’/4 săra 
n’a mai putută fi publicată în numărulă de erl. — Red.

Rectificare. In Nr. de erl (81), rândulă 3 dela în- 
ceputulă articulului de fonda, să se citâscă: între cabi
netele din Berlină și Parisu, în locă de Berlină și Pe- 
tersburgă.

Editară: Iacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



tfr. 82. GAZETA TRANSILVANIEI I<i£87.

OurauJu U bnxsa de Viena
din 25 Aprilie st. a. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101.— Bonuri croato-slavone . . 
Rentă de hărții d’/0 . . 88 25 1 Despăgubire p. dijma de 
Impruinululd căilorA ferate vină ung.........................

ungare........................ 149 50 ImprumutulA cu premiu
Amortisarea datoriei căi- ung..................................

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

Bursa <le Bueuresei. CurauJu pieței Brașovu

Amortisarea datoriei căi- 
lorA ferate de ostA ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi
lorA ferate de ostA ung. 
(3-a emisiune) .... 11575

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.25 
Bonuri rurale Bauat-Ti- 

mișA.............................. 104.50
Bonuri cu ci. de [sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

104.50

98.75

119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 81.15 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aur A austr. . . 113 26 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile bănce! austro-

ungare ........................ 877 —
Act. băucel de credită ung. 286 20 
Act. băncel de credită austr.282.15

I Argintulă —. — Galbinl
împărătesei ................5 99

I Napoleon-d’ort .... 10.05 
[Mărci 100 imp. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Cota oficială dela 11 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). . 90’/, 91 —
Renta rom. amort. (5°/0) 93’/. 94’,,

» convert. (6°/0) 87— 87’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1031/. 103’/.

» n >, (5°/o) 87*/. 88—
* > urban (7°/0) . . 100’/, 101—
> . (6°/o) • 93— 93—
» « (5°/0) • • 83’/. 84’/.

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

« » » Națională — —
Aurii contra bilete de bancă . . 1.7.— 17.50
Bancnote austriace contra aurii. 2.00 2.01

din 26 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote romanesc! .... Cun j. 8.50 Vend. 852

Argint .românesc......................

Napoleon-d’ort..........................

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

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

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

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o .

Ruble RusescI

Discontulă

8.45 8.48

10 02 . 110.05

11.41 » 11.44

10.41 » 10.44

5 94 » 5.98

101.— » 102.- -

3°/0 . „ 98.—
112.—

99.—
113.—

7—10°/# pe anii.

4203/1886. t. k. sz.

Ărveresi liirdetinenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirfisâg mint tkvi hatâsâg kOzliirrâ teszi, hogy 

a dragusi gOrdg keleti egyhâz vegreliajtatonak Codru Mâria sziil. Scurtu 
vâgrehajtâst szenvedo elleni 83 frt. tokekbvetelds 6a jârulâkai irânti vâgre- 
liajtâsi iigydben a brassfii kir. torvânyszek (a fogarasi kir. jârâsbirfisâg) 
teriileten lâvd Dragus kozsâgeben fekvd
a dragusi 28. tjkvben A f.
49. hr. szâm ingatlanra 24 frt.
664. „ w îî 4 r
675. ifis 676, hr. sz. îî 12 n
7OO. 701. îî 7 îi

710. hr. sz. n 28 î?
883. „ îî w 6 îî

1203. „ îî îl 2
1710. 1720: hr. sz. îî 2 îî

jT82. hr. SZ. îi 3 îî

1931. „ îî 11 3 iî
1954. „ îî îî 2 îî

4957b. „ T) îî 2
g594. „ V Ti 9 îî

2613- „ Ti D 5 îi

3 027. , n T 1 n

3165. hr. sz. ingatlanra 2 frt.
3311. „ n îî 7 n

3722. „ 11 9 ii
3794. „ „ îî 3 n

4068. „ „ 11 9 îî

4120. „ „ 11 12 îi

4441. „ „ M 36 ii
4527. „ „ îî 6 îi

4529. „ „ 11 8 îi

5387. „ „ îî 18 îî

5762. „ n îî 12 n
5917. „ „ îl 3 îi

5978. âs5979 hr. sz. „ 8 îî

6010, hr. sz. 11 12 îi

6153. 6166/ss hr. sz. 11 7 îî

6210. hr. sz. îî 6 ii

6225. hr. sz. ingatlanra 3 frt. 7977. hr. sz. ingatlanra 27 frt
6366. ii 11 11 7 11 8274. „ îî 16 ii

6497. ii îî îî 3 8280. „ 11 îî 6 ii

6730. n îî îî 10 ii 9378/i78. tir. sz. îî 4 n
7109. ii 11 11 6 ii 937 8/sai. 11 ii îî 3 îi

7314. ii îî îl 1 ii 9379/m. ii ii îi 4 ii
73795 . 7380 h r. sz. „ 8 ii 9 3 7 8 f 2. 11 ii îî 3 »

7412. hr. sz. îl 3 ii 937 8/cflfl. ii w n 3 n
7967. 11 îl îî 4 w

ezennel megâllapitott ikikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, âs hogy a 
fennebb megjelolt ingatlanok az 1887. âvi Majus hfi 17-ik napjân ddl- 
eldtti 9 firakor Dragus kozsâg hâzânâl megtartando nyilvânos ârverâsen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/#,-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott âs az 1881. âvi November 1-ân 3333. szâm a kelt igazsâgiigy- 
miniszteri rendelet 8. §-âban kijelolt dvadâkkâpes ârtâkpapirban a ki- 
kiildott kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. ,§. ârtel- 
meben a bânatpdnznek a birâsâgnâl eloleges elhelyezâsârol kiâllitott sza- 
bâlyszerii elismervdnyt ătszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1886. âvi Oktomber hfi 18-ik napjân.
A fogarasi kir. jârâsbirfisâg mint tkkvi hatfisâg.

Nagy Lajos,
kir. albirO.

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

pe linia PredealA-Budapesta și pe linia Teiașrt-A.ra«iii-Budapesta a calei ferate orientale de stattl reg. ung.
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Predeal li-Budapest a

BucurescI

Predea.15

Timișă

Brașovfi

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi 
Hașfaleu

Budapesta—Predealsl

Trenu | Trcn Tren A Trenh Trenă Tren TranA Tren 6 Trenfi
**•' accelerat omnlbua omnibus de iicrs. [accelerat omnibus de omulbus

peraone _____________ ______ 1 1 -------- - . peradne

1

(
(

(
(

(
(

Sighișfir* 
Elisahetopole 
Mediaș A 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiddă 
Vințulă de 
Uidra 
Cncerdea 
Ghirisfi 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Htriedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rfiv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susfl

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12 4-1
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
301
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

4.16
5.02
5 43
6.15

— 7.06

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peita

(

( 
(

Viena '■

Nota:

1.45

7.30
1.14

7.38

Viena n.io| —
Budapesta 7.40i
Szolnok 11.05 l 3.58)
P. Ladâny 2 02 1 5.2K
Oradea mare 4.12 6.58

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

8.52
9.19
9.31

10.16
10 57

11.19 
11.31

11.52 
12.31 
12.48

1.22
2.48
2.48
2.56
3 64
4.51
5 28
5 56

I

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15 

T05
Orele de nâpte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovă.

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfiv
Bratca 
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușin

Apaliida
Ghiriș

Cncerdea

Uiora 
VințulA de si 
Aiudă
Teință 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa nit 
MedÎRșă 
Elisabetopolc 
Sigișfira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașov fi
Timișă

Predealu

BucurescI

(

(

(
(

(
(

cele dintre liniile grâse.

7.33
8.04

8.58
9.28

11.00
11 19
12 30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

3.10 6.20j 8.00
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

5-IO
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

»<_
1.55
2.53

3.28
9.35

11.41'
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- ki*u<dU-Bu<la)i«sta Budapesta- Kradft-Teiușft.

1 Trena Tre ifl | Trenfi de Trend de Trenfi Trenfi
omnibus omr.bus perefine 1

persfine do per»fin omnlbn

Teiuț/A 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-lulia 11.39 — 1 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —

Șibotă 12.52 — 4.50 SiO iiiok
4.10 5.45 --- -

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar. .dft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș. 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I.ipova 5.41 7.10 886
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 19 7.37 _
Zam 4.25 T— . 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 26 8.42 — ,
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _ L
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 551 ' 9. *8 —; •

Paulișfl 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 . -_
Gyorok 743 — 10.58 Deva 1 9 51. 10,42,
Glogovață 7.39 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _ .
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotfl 11.43 12.— —

( — — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29 - - '■
Budapesta _ - 1 0.20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiuștt . 1.29 1.41 —

Aradft-Tiuaișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenii Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfinmnfhnct pareâne mixt perafine nmnlhn| 1 mixt]

Aradft 6.48 6.05 Simeria 11.25 12 42
Aradulă nou o.l9 — 6 33 Streiu 11.58 _ 3.25
Ntsmeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegâ 12.46 __ 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.5S
Merczifalva — — — Banița 3.05 — TJo
Tlmișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timițdra-Aradd Petroșeni—‘Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Tren fi Trenfi Trenfi
pers <5ne perafine om ni bus de pers, omnlbui mixti

Timlș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 1007 6.10
Merczifalva — •— — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.82 Crivadia 11.25 — 7.87
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — . 8.20
NâmethrSâgh 8.36 — 6.23 Hațegâ 12.42 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradft 9.27 — )

000 Bimerja 1.58, — 1Q.B)


