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Brașovu, 6 Noemvre 1887.
Se seie că alegerile dietale ungurescl simtă 

unicele în felulu loru prin mulțiunea neleginiri- 
loru și corupțiuniloru ce se comitu eu ocasiu- 
nea lorii.

Nu se scia însă, că ună ministru, fiă eliî și 
ungurescu, pote suferi să fiă alesulu, nu aii! li
berei espresiuni a voinței alegătorilorii, ci alesulu 
forței, nelegiuiriloru și cornpțiuniloiTi.

Și puținii ne-ar interesa și acăsta pe noi 
Românii, cart n’avemii cu alegerile nici în clin îi 
nici în mânecă.

Ne interesăză însă ceea ce scriu însăși foile 
unguresc! despre stările ilegale, neconstituționale 
și de sclăviă ce au să le’ndure popdrele de sub 
stăpânirea ungurescă.

Pornindu dela alegerea ministrului Szechenyi 
în Kaposvar, alegere verificată, deși dovedită ca 
făcută prin cele mai sfruntate călcări de lege și 
de drepții constituționalii, prin cele mai condam
nabile corupțiuni, o parte din pressa ungurăscă 
nu’și p6te înăbuși indignațiunea de cele ce se 
petrecu sub stăpânirea ungurăscă, poreclită cons 
tituțională.

„Pești Naplo-1 (303) nu’și p6te închipui cum a 
putură fi verificată o astfelu de alegere, dăr și-o 
esplică în fine astfelii:

„AmCi așteptată verificarea alegerei minis
trului Paulu Szechenyi de cătră comisiunea de 
verificare a camerei deputațiloru. Dăcă e verifi 
catii, părerea ndstră e că în acdstă țdră nu esistă 
dreptate, ci numai politică de partidă. De sute 
de ori amu repețitii, că nu esistă nici unii mij
locii contra abusirilorîi electorale, dăcă ele se co 
rnitu în favărea partidei guvernamentale, căci în 
acdslă țeră nu esistă nici o jurisdicțiune sub actua- 
lulu ministeru.

„Tisza a respinsă jurisdicțiunea Curiei și 
sub pretextulu suveranității legislațiunei a men
ținută confusiunea puteriloru statului, sin jnris- 
dicțiunea său ceea ce e și mai rău decâtă acăsta, 
neconsciențiositatea jurisdicțiunei de partidă, care 
răstdrnă dreptatea și legea cu capu’n josu și le 
supună considerațiuniloră politice.

„Trebue să ne bucurămă de verificarea ale
gerei lui Szechenyi.. . fiindă că era nevoiă de 
acostă grozavă nedreptate, de aceste falsificări 
dovedite și mărturisite, pentru ca să se p6tă sta
bili înaintea întregei lumi dovedita și brutala vio
lare a legii și a drepturiloru constituționale...

„Der poporulă, cu ale cărui drepturi se jdcă 
să nu se revolte, ci să rîcjă. Căci rîsulu nu ’i 
e interdisă sclavului, și pentru că rîde, nimenea 
nu se aruncă în închisdre. De aceea sclavulu 
lui Esopu și a rîsă de libertatea greedscă11.

„Egyet.ertes“ (303) vorbind despre murdarele 
corupțiuni, abusurile oficiale și falsificările comise 
la alegerea ministrului Szecheny, despre brutala 
călcare a jurământului judecătorescă prin verifi
carea alegerei, dice că s’au călcată cu picidrele 
în noroiu simțămentulă de dreptate alu ămeniloră 
și consciința publică, apoi continuă :

„înaintea țării, înaintea întregei lumi s’a 
dovedită, că în Ungania legislațiunea constitu
țională și regimulu parlamentară comitu astfelu 
de fapt'’, care nici odată, din nici ună punctă 
de vedere nu se potu scusa...

„La noi vedemă fălindu-se corupițunea, în- 
vestindu-se cu toga judecătorului, pentru ca în 
modu nerușinată să suprime totii ce’i este 
țării prescrisă ca lege și ca dreptă. Crima as
cunsă, ajunsă în publicitate, se răsplătesce la 
noi cu manifestațiuni însuflețite de încredere și 
cu aplause fenetice, spre a plesni în față mora- 
lulu publică și a întări domnia ei prin crime 
ordinare.

„Legislațiunea, jurisdicțiunea și puterea pu
blică în Ungaria nu consună cu ordinea mo

rală și nu mai corăspundă pretențiuniloriî natu
rale ale consciinței omenesc!, ci au devenită toc
mai contrarulă dela ceea ce e domnia dreptului 
și a adevărului în stată-“

Dâcă noi le-amu (jice acestea, pressa ’ntrdgă 
ungurâscă n’ar găsi destulă de aspre cuvinte ca 
să ne insulte și să ne înfățișeze ca pe nisce „min- 
cinoși“ și „calomniatori.“

Astădi însă vină două (J>are de frunte un
guresc! și spunu în gura mare, că sub stăpânirea 
ungurăscă nu mai e dreptate, că domnesce co- 
rupțiunea și ilegalitatea, ba că trăimă chiar sub 
domnia crimei!

Judece acum ori-ee omă nepreocupată, dăcă 
neadevăruri suntă cele ce le scrie pressa nema
ghiară despre nedreptățirile și schimgiuirile ce 
le suferă popdrele nemaghiare din partea stăpâ
ni-, ei unguresc!!

Judece orice omă nepreocupatu, cum ar 
trebui calificate cu adevăratulă nume stările de 
sclăviă în care se țină înlănțuite popdrele ne
maghiare sub stăpânirea ungurăscă, dăcă însăși 
pressa ungurăscă le califică cu epitetulă de: dom 
nia crimei!

Ungurii și politica monarchiei.
„Agramer Tagblat,t“, diarii croată ce apare 

în limba germană, se ocupă într’uniî primă ar 
t.iculă de discursulă comitelui Kalnoky în dele- 
gațiunea ungurăscă și constată că ministrulă de 
esterne se găsesce sub presiunea elementului ma
ghiară, fiindă eă în delegațiune nu se găsescă 
decâtă representanți ai ideei maghiare Tu fața 
acestei stări de lucruri numitulu (Jiarîi găsesce 
nemerită d’a scrie:

Noi suntemă destulă de buni patrioți și vomă lupta 
de câte oii voră fi amenințate interesele monar. hiei; 
dăr tocmai pentru acăsla nu voimă, din causa unoră 
instincte naționale esclusiviste, să espunemă interesele 
monarchiei la grele pericole. Monarchia are alte si-o 
puri mai mari, și acea politică husăreseă, care in tote 
transacțiunile ei n’a avută decâtă neisbendă, care n’a 
putută nici măcară pe cea mai mică dintre naționalită 
țile din țâră să o câștige pentru ideile sale, acea pol 
tică nu ne pote inspira încredere încâtă să primimă ca 
să ne arate drumulă pentru marea politică internațională 
a monarchiei. Politica maghiară, în cadrulă corOnei sf 
Ștefană, a nemulțămită d’o potrivă pe Croațî și Sârbi, 
pe Ruteni și Slovar-I, pe Români și Sași, și trebue cu 
dreptă cuvântă să fimă îngrijiți, că ea in cadrulă marei 
politice europene va ajunge la resultate d’as'menea 
funeste și va deștepta neîncredere și ură la toți aliații 
firescl și istorici ai monarchiei.

„Agramer Tagblatt11 constată apoi că de 
6rece în delegațiunea ungară domineză numai 
vederilfe maghiare și Slavii și Românii n’aii cu- 
ventu, răulu se simte și în privința intereseloru 
comune.

Decă în delegaținea ungară, Slavii și Românii pre
cum și representanții regatului trinitară ar avea votă 
după importanța loră națională, vederile esclusiviste ma 
ghiare și-ar găsi contragreutatea fi reșcă; deleg ițiunea 
ungară n’ar mai fi numai ună organă ală vederiloră 
maghiare, și nici ministrulă de resbelă, nici ministrulă 
de esterne nu s’ar mai găsi sub presiunea de astăzi, 
căreia mai multă seu mai puțină trebue să se acomo 
deze, ori câtă de mare ar fi dorința loră d’a resista. 
Stricalulă echilibru parlamentaro din Ungaria și Transil
vania, precum și din Croația, esercită influinia sa stri 
căciosă și asupra conducerei afaceriloră comune.

țiiaruliî din Agramu încheiă articululii său 
prin următdrele cuvinte:

Maghiarii, fiindă ei de ei, nu suntă și nu pofă fi 
decâtă interprețl credinciojl ai intereseloră maghiare. 
Dăr interesele generale ale monarchiei se compună din 
interesele egală respectabile a e tuturoră poporeloră din 
imperiu...

Finanțe ungurescl.
Se <jice că între ministru-pie.ședinte și de finanțe 

ungurescă d. Tisz i și între g'upulă cassei Rotsc-hild se 
voră face câtă de curendă tractări definitive pentru aco
perirea sumeloră necesare guvernului ungurescă și pen
tru emisiunea necesară în acestă scopă de rentă de 
hârtiă 5°/0.

E vorba mai întâiu de procurarea împrumutului ca- 
seloră în sumă de 20 milione II. efectivă, dăr nu e es- 
chisă ca d. Tisza va îngriji de o sumă mai mare. In 
casuiiî din urmă, ministrulă de finanțe ungurescă va 
trage în combinațiă și suma necesară pentru ștergerea 
datoriei anului viitoră, care e preliminată cu 13 6 mi
lione. Ar mai rămâne apoi să se acopere deficilulă pe 
1888, care e preliminată cu 18-3» milione fi.; der trac
tări le nu se voră estinde și asupra acestei sume, deOrece 
ministrulă nare imputernicire legală în privința defici
tului. Socotindu se și deficitulă, suma de care are ne
voiă ministrulă de finanțe ungurescă trece peste 51 mi
lione efectivă. Nu s’a luată insă în considerare, că d 
Tisza promite a incassa vr’o 6 milione fi. din plănuitele 
sporiri de dare; tacerea și succesulă legiloră respective e 
încă indoio-ă, și nici nu e sigură, că împrumutulă cas- 
seloră se va acoperi cu 20 milione, ci va fi nevoia de 
32 milione.

Dâ'-ă ținemă semă că Ungurii dela putere suntă cei 
mai financiari din lume pe lângă aceea că suntă risipi
tori ; că prin espunerile loră financiare caută numai să 
amâgescă lumea, deși nu li se mai prinde fiindă de 
multă demascați; că preliminările suntă fantastice: atunci 
ne putemă aștepta Ia finele anului 1888 cu ună deficită 
de 60—70 milione, precum arată însăși socotela de mai 
susă a foiloră unguresc!.

SUIRILE PILEI.
Din Oravița ni se trimită unele comunicări fdrte 

durerăse din punctulă de vedere ală lipsei de armonii 
și ală înnlloră neînțelegeri ce esistă între Românii gr.- 
orientali și gr.-catoliii de acolo. Așa cu ocasiunea in- 
mormenlărei unei femei din o familiă alăsă românescă 
s’au petrecută lucruri de totă regretabile. Când voră 
înțelege odată Românii că certele confesionale suntă ne
norocirea niîslră? Ore totă așa facă adversarii noștri, 
Ungurii, cari suntă împărțițl în multă mai multe con
fesiuni ?

—x—
In minele din Șemniță din Ungaria o mare nefe

ricire amenințase pe bieții lucrători în 7 Noemvre n. 
Pe când din josă lucrau 8 muncitori, deasupra se surpă 
pe neașteptate și cădii asupra loră o colosală massă de 
pămentă. Cu ună momenlă mai degrabă simțiseră ne- 
fericiții muncitori ivirea periculului și toți împreună își 
cântară refugiu sub carulă de povară, ce eia în apro
pierea loră. C.arulă avu destulă putere pentru a oferi 
muncitoriloră adăposlă măcar că ruinele aeoperiră in- 
tregă carulă atâtă de tare, ineâtă intregă personalulă 
dela mine, după o încordată muncă dela 6 ore dimineța 
până la 3 ore după amedi, abia putară răsbisă desgrope 
carulă, sub care își așteptau morlea cei 8 nefericiți.

S’a deschisă și s’a piedală comunicațiunei linia fe
rată Oradea-mare—Beiușiu— Vașcău.

—x—
Comitetulă Asoc. pentru sprijinirea învăță’eiloră și 

sodaliloră români și Societatea Sodaliloră români invită 
la producțiunea și. petrecerea colegială întocmită de So
cietatea Sodaliloră români din Brașocă împreunată cu 

cântări, declainațiuni și o piesă teatrală esecutate de 
membrii so ietății pe lângă orchestra musicei militare. 
ITo iiielionea se va ținea Duminecă în 8 (20) Noemvrie 
1887 in ondrea generoșilor^ fondatori Michailu și Elisa 
Stroesco în tjma onomastică. Scopulă este ajutorarea 
invățăceiloră și so laliloră români. Petrecerea se va da 
in sala Hotelului Nr. 1 la 7l/a 6re săra. Amărunte se 
vădă in programa de mai josă : Comitetulă Asociațiunei 
pentru sprijinire si ală Societății Sodaliloră români. — 
Intrarea de persdnă 1 fl., pentru domnișore 50 cr., ga
lerie 50 cr. Bilete se potă căpăta la dd. Eremias ne-
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poții și librăria d-lui Ciurcu. — Programa producțiunei : 
1) Cuventil de deschidere. 21 Potpouri românesc/, musica 
militară. 3) Declamațiune ocazională. 4) Sub acesta ne
gru stâncă, corii aranjată de d-nu A’. Popovici, cântată 
de corulă sodaliloră. 5) .Declamațiune. 6) Eramil p'unu 
verfu de munte, coră aranjată de d-uu Ar. Popovici, cân
tată de corulă sodaliloră. 7j Vecinătatea periculisă, co
media intr’ună actă, localisatâ din nemțesce, jucată de 
membri societății. — După producțiune urmeză danță. 
inceputulă la 1'1, 6re sera.

— x—
In Slatina în România s’au botezată filele trecute 

două familii de turci. După ce mai ânteiu și-au înde
plinită cuvenitulă canonă. ună postă de rigăre de 40 de 
<jile, au primită consacrația botezului. Unulă dintre bo
tezați e ună tânără de 28 de ani, însurată; s'a făcută 
creștină cu nevastă-sa, primindă elă numele de Grigore, 
er ea de Maria. Cealaltă (amilift botezată e compusă 
din ună bătrână de 55 de ani, cu nevasta sa și cu doi 
copii, ună băiată și o fată.

' Voesce și vei put6!
Țdra Bârsei, Noemvre 1887.

Ori de câte-ori e vorba de întreprinderea unei ac
țiuni mai însemnate pentru îmbunătățirea sorții poporu
lui nostru, prima pedecă de care ne lovimă este mi 
seria.

Miseria este, ce-i drepfă, unulă din cele mai fun
damentale rele, ce stă in calea progresărei nostre politice 
și culturale, der totuși ea nu este nici decum de natură, 
ca să o putemă admite dreptă motivă de scuse, ori des- 
curagiare pentru cei ce sunlă chemați a lucra pe tere- 
nulă bunăstărei și inflorirei morale ș' materiale a popo
rului nostru.

Este ridiculă, ba este chiar și ; bsurdă a crede, că 
decă suntemă săra< I nu mai putem» f.ice nim'că, că tre- 
bue să stărnă in amorțire și să așteptăm!! ulteriorele lo
vituri ale sorții. Pentru unii ca aceștia, miseria este o 
perdea, după care cercă a se retrage dela activitatea co
mună naț.oaalâ; căci scrisă este pe pagina islor ei tutu- 
roră popdreloră cu tre ută glorioșii ca a'ă nostru, că nu 
numai in bogățiă zace forța, ci aceia zice mai vărtosă 
In puterea brațeloră și in vo nța de a Iu -ra

Doveda cea mai nouă despre acâsla ni au dat’o 
bravii noștri Români din comuna Mehala, in Ungaria.

Cine și-ar fi adusă aminte despre dmenii aceștia, 
cari de 20 de ani bată la porțile surde ale despoțiioră 
stăpâni, reclatnându-șl in pustiu drepturile loră perdute; 
cari, desconsiderați de legile civile și bisericescl, gemă 
striviți sub jugulă diurugătoră ală chior ir li.ei sărbesei; 
cari deja din timpuri vechi suntă obiec ă ie batjocură și 
dispreță în mâna uno'ă esploatatorl nesățioși : cine și ar fi 
adusă aminte despre nisce sclavi nefericiți ca aceștia, că 
voră fi in stare să aștârnă deodată mii de florini pe al- 
tarulă independentei loră biseri ’esei și in decursă de abia 
câteva luni să sfarme de pe brațele loră rușindsele lan
țuri ale sclâviei chierarchice serbesci?/

Nici cei mai optimiști bărbați față de poporă n’ară 
fi putută crede, câ Românii din Mehala voră li vre-odată 
in stare să se emancipeze prin propriele loră lorțe de 
sub sclăvia sârbâscă; der âfă, ună motnenlO de însufle
țire generală Iu de ajunsă, pentru ca lanțurile sclâviei 
să se topesca de pe brațele loră, ca și cera la fața lo
cului. Abia timpă de câteva luni a trecută și ei au bi

serica loră, preolnlă loră, eelesia loră propriă și inde
pendentă.

Făcutii-le-a acestea bogăția? — Nu!
Nu bogăția le-a făcută pe sărmanele femei munci- 

tore ale unei fabrici de (utună de acolo să jertfâsei abia 
in câteva luni sute de florini pentru recâșligarea inde
pendenței perdute, căci ele insă-le nu aveau nimică, a- 
fară de simbria muncei loră, de 30 de cruceri pe <ji-

Voesce și vei pute! Acesta este devisa inântuitdre 
a unui poporă de vieță, și nu este condiționată acăslă 
devisâ, nici de posiția materială, nici de alte împrejurări 
esterne, căci ea in sine iși are puterea sa

Dovecjî nenumărate ne dau despre acesta chiar și 
rațiociniile bisericeloră nostre dela sale.

Nu este ană, in care nenumărate comune româ
nesc! să nu se entusiasmeze pentru laudabila ideă de a 
emula prin clădiri de biserici pompose. Preotulă zelo<ă, 
parte amăgită de recompensa osteneleloră, parte răpită 
de farmeeulă unoră considerațiunl mai înalte ale evla
viei creștinesc!, se pune in încordată activitate, predică 
pe strade și pe amvonă, indemnă neîncetata cu cuven- 
tulă și cu fapta, până când insuflețesce tote spiritele 
pentru idea sa.

Acum succesulă este deja asigurată. Nimenea nu 
se ’ntrebă de este săracă oribogită. Vremă să facemă! 
trebue să facemă! Acăsta e refrenulă ce se aude pe bu 
zele tuturora, și elă că bisericile unoră comune ca vai 
de ele, cufundate în miseriă nesfirșită și lipsite de ori 
ce isvoră de venită, ca și prin minune se avântă în cel 
mai scurtă timpă la capitale însemnate. Sute și mii de 
florini se adună în lada bisericei, așa că acolo, unde în- 
nainte de asta eu 5—6 ani nu aflai nimică, astăzi gă
sesc! unu capitală de cinci—șese mii de florini.

Nu bogăția a făcută miile acestea, căci în t6tă 
comuna nu se află ună omă bogată, nu găsescl adese
ori în totă sătulă o sută de florini. Nu bogăția a adu
nată miile acestea, ci puterea brațeloră și voința de a 
lucra.

Ce să dicimă despre miseria inteliginței ndstre?
Avemă atâția preoți, câte comune și încă pe ju

mătate atătă ; avemă învățători, avemă profesori, comer- 
cianțl, medici, advocați și alte multe feRurl de domni și 
cu tăte acestea Associațiunea transilvană, care e»te me 
nită pentru cultura și literatura unui milionă și jumătate 
de Români, abia numără vrc- o 80 de membri fundatori. 
Dorire-ar fiă-care, ea aee-tâ Associațiune iubită să crescă, 
să înflorescă; fiă-care cu mihnire sufletesc;! ia actă des
pre prea neinsămnatulă numără de membri ai acestei 
Associațiuni; ni-i unuiă nu este, care să nu liă gala a 
jerlti — decă ar avea de unde. Dăr inima i se sfășiă 
de durere, că nu pole ajuta nimică; 4'lele lui se stre- 
coră pe încetulă în chaosulă itm-nsă ală universului, 
mortea se apropia, și elă — sermanulă Română — nici 
măcară atâta mângâiere nu are, ca pe anuntulă său fu
nebru să pătă figura ună simplu titlu de onăre, litlulă 
de membru ală Associațiunei transilvane, pentru ca să 
scie lumea, că și elă ca Română, câtă a trăită, a con 
tribuită cev i pentru cultura națiunei sale.

Tbl.e acestea din causa miseriei; din causa acelei 
misei ii, cu ajulorulă căreia abia în câțiva ani, ba chiară 
în câteva luni s’au adunată sute de mii de floriul pen
tru rădicarea deja a unui frumosă numără de institute 
de credită și economii, 6r Associațiunea transilvană, care 
a împlinita deja 25 de ani ai esislenței sale, abia și-a 
putută înciripa o sută de mii de floreni. Abia și a pu

tută in -iripa Associațiuna unui milionă și jumătate de 
Români o sută de m;i de fiorini în 25 de ani, in timpă 
ce câteva luni au fostă de ajunsă pentru ca nisce mici 
consorțiuri, de 30—40 de membri, să compună câte 
40—50 de mii de florini.

In fața acestei ilustrațiuni, credemă. că nu mai p 

lipsă de comentară. Nu ne va judeca nimenea de prea 
aspri, decă, fără considerația la posiția materială, cereinâ 
ertfe dela fiă-care Română adevărată; dela fiă-care Ro 
mână adevărată ceremă să pășescă împreună cu noi pe 
arena de luptă in fața periculului ce amenință esistența 
socială, politică și națională a poporului română.

Nu miseria, ci voința decide. „Voesce și vei pută" 
a fostă, este și trebue să fiă devisa ori cărui poporă cu 
mare viitoră! —m.—r.

Dela isvorele Someșului mare, Octomvre 1887.
In 4>ari|lil „Gazeta Transilvaniei», No. 215 din a. 

c. precum și in alte 4>al'e s’a publicată scirea, că în 
Rodna veche „cu o tasiunea ptinerei petrei fundamentale 
la casa comunala s au descoperită nisce pimnițe subterane 
care dateză din timpulă pre când Rodna era orașă să- 
sescă“. Votndă a chiarifica acestă scire, itnl iau voiă a 
descoperi următărele :

Ca martoră oculară, carele cu o-hii mei am vă4ută 
cele întâmplate acolo, în inleresulă adevărului dechiară 
din capulă locului de neadevărată scirea comunicată. Căci 
lucrulă stă cu totulă altcum.

E adevărată că comunitatea Rodna-veche edifică 
casă comunală din nou și încă din materială solidă, cu 
ună e.'.agiu chiar în partea ostică a pieței locale; dăr 
până acuma s’a săpată numai o parte pentru fundamentă, 
și celată țpivniță), insă nu s'a pusă nici o pătră funda
mentală, și cu ocasiunea aceloră săpături în locă de a 
se afla pămentă destulă de solidă spre a pune funda- 
mentulă, s’a dată de ună substrată de pămentă nlsiposă 
pe care nu se pbfe edifica ună astfelă de edificiu în 
modă durabilă Din acestă motivă intreprm4ătorii frații 
Adlef din Bistriță au făcută propunerea: ca să se pună 
sub fundamentă trunchi» (grjn40 din stejară ca să fiă 
4idurile casei ciăJinde mai sigure.

Der așa numitele «pivnți săsesc!* nu s’au desco
perită, decât ă năsipă de apă, semnă că și pe acolo au 
cursă cândva rîulă Someșă. Bine era decă in locă de 
năsipă s’ar fi descoperită vre-o comoră de a lui Darie 
impăratulă, Cresă seu Alexandru celu Mare, acea co- 
mără era idile bine venită pentru uomuna Rodna. Cu 
o atare coindra s’ar fi acoperită spesele edificărei noului 
edificiu, căci casa comunală din Rocna se edifică numai 
pe banii împrumutați din cassa orfanală comitatensă, re- 
plătindu-se apoi dm sudorea poporului precum și din 
banii ce au să incurgă din vinderea pădurii foștiloră 
grânițeri și descendența loră. Aeeștl bani s’ar fi putută 
folosi esclusivă numai și numai spre scopuri folosi- 
tore loră.

Da intru adevără descendenții grânițeriloră din 
Rocna au forte mare lipsă de banii ce voră incurge d n 
vinderea păduriloră loră, căci de-o parte edificiulă sco
tei lorii fiindă ve hiu și scundă nu le pre face ondre, 
că I nu corespunde de locă cu spiritulă timpului actuală 
și totuși in acela se înstruăză aprdpe la 200 copii, de 
sine se înțelege în aeră coruptă și nesănătosă Acesta 
edificiu pretinde fără amânare o leparare radica'ă, dăcâ 
nu edificarea din nou. De altă parte casa bisericei ro
mânesc! precum și alte edificii aparținătăre ei asemenea 
pretindă reparări însemnate. B.serica și scăla după sta
rea in care se află suntă ca nisce fă Iii, care arată în
florirea și b inâstarea unei comunități, său din contră 
căderea și regresul'! ei. Af ră de acestea, este fdrte 
simțită necesitatea de a se înființa pentru descendența 
grânițeriloră ună foudii de ajutorare pentru vitele cor
nute, și mai alesă pentru bon, cu care păgubescă ade
seori, și din care causă mulț! indivirjl rămână săraci și 
fără cară. Pentru atari scopuri ur li de dorită să se fo
losesc! bunurile grănițeresc-I.

(11) FOILETON O.

LOGOFETTTLXT MATSltr
NOVELĂ.

Erau singuri.
Mateiă vădusc pe Rada și de aceea era curios» 

și cuprinsă de ună neastămpără.
— Par’că a fostă Rada la tine, — grăi Mateiu 

cam repede și apăsată der îndată se domoli și cu o 
vorbă mai blândă se adresă cu cuvintele: — Ean spu- 
ne’mi Rădițo... spune’mi deu cu adevărată... n’a vor
bită ea de mine?

— Nu, — dise repede Rădița. — N’a vorbită de 
d-ta nici unu cuvînțălu măcar. Aveam de-ale nostre, 
ce s'a mai întempb tu prin sată de când nu ne am mai 
vădută.

Mateiă rămase pe gânduri.
— Minți, Rădițo! — o apostrofa Mateiu. — Minți 

— repetă elă și se sculă de pe scaună. Se primbla 
prin casă cu capul» în pămentă și mai apoi se apro- 
piă de o ferestră care răspundea în ulița, ce duce la 
curte, i se par» că vede pe cineva, der că ferestră nu’i 
destulă de străvezie, șterse puțină ferestră, se uită mai 
cu băgare de semă, însă nu era nimică, nu era nimeni 
pe cin’ să vadă, înzadară a stersă ferestră.

Rădița în totu timpulă acesta s’a uitată bine la 

ceea ce facea Mateiă, observa câtă este de neliniștită 
și de-aceea nu dise nimică.

Mateiă se întorse dela ferestră și rămase cu ochii 
ațintiți la Rădița.

— Ce Dumnedeu, logofete, par’că ai făcută ună 
lucru mare ce te neliniștesce ? I — grăi Rădița.

— Da, Rădițo! Am ceva pe inimă. îmi este... 
par’că n’așft fi în mințile tote. Nu mai sciu ce facă. 
Iată și acum am venită la sat», și numai dupăce am 
ajunsă aicea, nn-am adusă aminte că plecasem airea. 
Nu sciu ce’i cu mine I — gătă clu, se opri în mijlo- 
culă casei și se uita la cârciumăriță. — N’a vorbită de 
mine Rada? întrebă elă și rămase nemișcată acolo unde 
se afla.

— Nici prin gându nu i-a trecută să întrebe des
pre D-ta, — grăi Rădița p’aci’ncolo.

Mateiu începu din nou să se primble și după aâ- 
teva momente se opri erăși în locu.

— Tu, Rădițo, să te întrebă ceva. Decă ar fi 
ună băiată să se bage slugă, undeva, înțelegi Rădițo? 
să se bage slugă decă ar găsi de-odată doi stăpâni 
și unulă i-ar da cu dece galbeni mai multă simbrie, 
ce cL>c* Gi, unde ar trebui să între ca slugă acelu 
băiată ?

Rădița rămase uimită. In cele din urmă vorbi.
— Ce întrebare, logofete I Ori cine vede că’i mai 

cu cale să înt-e acolo unde’i dă mai mult».
— Așa gândescă și eu, — grăi Mateiă și se a- 

șe4â pe unu scaună lângă masă. In față pe celălaltă 
părete se afla o oglindă și cum sta logofătul» pe scaun 
și cum se vedea așa de trecută la față, își gândea că 
rău face ce face, și că ar fi mai bine de n’ar face ni
mică, și de ar rămânea așa precum se afla când trăia 
mamă-sa.

Der ean stai Rădițo I — începu logofătulu după 
o pausă. Decă acelă băiată, scii, care a venită să se 
bage slugă, ar fi vorbită mai ântâiu cu stăpânulu, ca- 
re-i dă mai puțină, și decă numai după aceea ar fi 
vorbită cu celă care'i dă mai multă, ce dicî atunci? 
cum trebue să facă? — întrebă Mateiu și sta cu ochii 
căscațl așteptândă răspunsulă.

— Decă a vorbită numai și decă n a luată nici 
udu felă de arvună, n’are nimică de a face, — dise 
Rădița.

La aceste vorbe Mateiă privea într'o parte și cu 
degetele bătea pe masă, se întorse însă spre Rădița și 
se uita la ea seriosă.

— Der ean să’mî mai spui tu ceva, Rădițo. Decă 
îi place ună stăpână mai multă decâtă altulă, scii, se 
întâmplă câte odată, — dise Mateiă sbârcindă din nașă, 
•— ce 4>d atunci? unde să între băiatulă?

Rădița înțelese întrebarea. Vădii că Mateiă vor- 
besce în pilde, cari privescă pe Măruță dela curte și 
pe Ileana scuturului Dumitru. O cuprinse ună năcază 
care’i făcea întunerecu înaintea ochiloru.
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KecunoscQ și necesitatea edifîcârei casei comunale 
din cestiune, decă acesța se putea face in alte timpuri 
mai bune, sub imprejurări și condițiunl mai lavoritore 
ca in care trăimă acum. Casa comunali din cestiune 
se edifică mai multă numai pe spatele și in san.-in i linei 
singure clase de locui'orl ș: nu pre a tuturora, adecă 
numai pre descendenții grânițeriloră din Bodna și elâ cum:

Pădurea vândută spre acesta seopti e averea pri
vată, esclusivă numai a lori, precum e și intabulată in 
cărțile publice; pămentulQ, adecă grădina pe care se edi
fică aceea casă, asemenea e a lord proprietate, ba pen 
tru dânșii acela e uni locă istorică, căci pre acela a 
fostă casa de vigiliă (pază) „Wachthaus' grănițărâseă, 
adecă este loculă, ce cu dreptate se pote numi »pâmân- 
tulă penitenței și ală plângerei*, căci pre acela in tiin- 
pulă graniței se plăteau și măsurau foștiloră grămțeri, 
cu dreptă sân (ară dreptă, cele 25 și mai bine de bâte 
după „vorsehrift-ulă (regulamentulă) mililărescă; acestă 
locă legată de atătea suvenir!, fiii și descendenții foștiloră 
gcănițerl din Bocnă ilă oferâză nâmuriloră streine venite 
la ei, și incă gratisă, și edifică casă comunală; ba incă 
și mai multă, pentru dragulă loră, de bună voiă șî-au 
pusă ca garanție averile grănițăresci pentru banii împru
mutați spre edificarea casei comunale, la a căreia clădire 
Minării (Maghiarii), Germanii, Sașii, Armenii și J dinii, 
nu contribuescă mmică seu fârte puțină și neînsemnată 
față cu grânițerii; și totuși ei suntă aceia, cari in gura 
mare strigă și reclama drepturi: „și noi suntemă in co
mună, și noi după lege avemă drepturi egale la averea 
comunală, nu numai voi, Bumunyi" I

Și după legile esistente In vigore așa e, căci orice 
venitură după 2 ani câștigă drepturi și legile ilă iavori- 
seză. Acestea venituri, sâu după disa poporală „aduși 
de apă“, in Bocnă se inmulțescă pe (ji ce merge forte 
tare și elementele acestea pescuescă in tulbure după 
drepturi și prerogative fdrie mari; ș; noi in favorea loră 
ne jertfimă averile nostre lăsate de părinții noștri, cari 
au lăbdată și sângerată pentru ele mai in iote campa
niile Europei. Causa răului zace in neînțelegere, frică, 
lașitate și lipsa de taclă conducătoră, precum și in ne
păsare față de sfaturile bărbațiloră cu esperiință. Căci 
precum aurulă se lămuresce în focă, to 'mai așa și cu
getele și părerile omului, se limpetjescă și chiarifică nu
mai prin concursulu și discutarea sertosă a mai multora 
indivicji cu capacitate.

Altcum edificarea menționatei case comunală din 
Bocnă n'a urmată intru atâta la dorința espresă a in- 
tregei populațiunl, care prevede, ce sorte pote se-m a- 
jungă la casă dăcă ar urma r.esce timpuri grele pentru 
economia, seu de-â comuna nu ar pute răsplău dato 
riile sale; datorința edilicârei a arătat'o mai cu semă 
numai o mică fracțiune din representauța comunală, și 
mai cu semă cei streini și de altă lege; și se presupune 
că și cu loispanulă în frunte, se înțelege de sine că elă 
numai la ruparea Iotă. De allmintrea „Măria Sa” se 
interesâijă multo de Bocnă, și se pote ușoiă afla causa 
pentru ce. Altcum la ori ce alegeri, fiă acele de notară 
seu și de altă diregătoră mai mică și neînsemnată, se 
aude din gura solgăbireiloră: „așa e voința e.-presă a 
„Măriei Sale," și la acesta toți tacă, ?a pescele, ca să 
nu cadă in disgrațiă, căci de nu.. . tae popa limba! E 
tristă der adevărată. (Va urma.)

Societatea macedo-românA „Lumina11 din 
Bucurescl.

Se publică concursă pentru următorele patru cărți 
in dialectulă macedo-română:

Geografia și Aritmetica pentru trebuința scoleloră 
primare. Amândouă aceste voră fi traduse după cele a- 
doptate pentru usulă scoleloră primare din canlonuln 
Vaud (Elveția) dela 1882 incoce, coprindendă și adăogi
rile de cari au trebuință locuitorii din peninsula Bal
canică.

O colecția de versuri originale, urmată de antologia 
poețiloră români dela Carpați.

Unii romanță asupra evenimenteloră din timpulă 
lui l’e'rn și Asan, sâu din timpulă lui loanițiu.

Manuscrisele pentru acestă concursă se voră tră- 
mife comitetului Jkoeietăței înainte de finele lui Ianuarie 
1888, în Bucurescl, l’asagiulă Română.

Autorii eeloră alese voră fi premiațl fie-care cu câte 
nnă obiectă de artă și cinci sute esemplare. Celelalte 
esemplare se voră împărți gratuită eleviloră din scolele 
macedo-române, ca și Cartea de Alegere a d-lui A. Ba- 
gav, premială și tipărită de societate.

Rogare. Subscrisulă șl-a propusă a descrie fauna 
peseiloră din patriă. Dreptă aceea, psntru ca să-și pâtă 
împlini acestă propusă, este de lipsă, să aibă la disposi- 
țiune, în câtă va (1 posibilă, tdte speciele de pesc-I, ce 
se află in patriă, pentru aceea cu tâtă încrederea să 
rogă de toți acei civl ai patriei, cari îlă potă sprijini in 
acestă întreprindere a sa, să aibă bunătate a trămite 
la adresa (în Blașiu) subscrisului diferitele specii de 
p 'scl, ce s’ar afla in apele de pe acolo. — Pescii sim- 
pliciter suntă a se pune în beșică de porcă sâu de vită 
turnândă presfe ei spirtă; beșica se lâgă la gură și apoi 
se așe4ă într’o scatulă (cutiă). Totodată se rOgă, ca să 
se însemne locuia, unde s’a aflată pescele, și numele 
populară ală acestuia, va să dică cum ilă numesce po- 
porulă. l’ortulă și alte spese le va suporta museulă 
gimnasiului de aci, a cărui proprietate voră deveni pescii.*)

*) Tote foile suntă rugate a publica acâsta.
A. Vilăcanu,

prof. de scienț. natur. la gim- 
nasiulă din Blașiu.

Ultime sciri.
Berlină, 16 Noemvre. — „Kreuzzeitung" 

publică o scrisbre injuridsă ce i s’a trimișii de 
oficerl și care încheia cu cuvintele: „In cuieniliî 
are să vă ia dracul La revedere în Berlinul" 
„Kreuzzeitung" observă la acăsta, că și Francezii 
în 1870 totu așa vorbeau, der au vătjutu Ber- 
linulu numai ca prisonierl.

Constantinopolu, 16 Noemve. — Consiliulu 
bisericescfl armeană a discutată alegerea unei de- 
putațiuni, care se mergă la Marele Vizir spre a 
respinge ori-ce responsabilitate pentru actele ul- 
teridre din causa demisiunei neretrase a patriar- 
chului și spre a cere esecutarea preteuțiuniloră 
formulate de patriarcliulu, ce se basdză pe drep
turile concese de Portă Armeniloră și garantate 
prin tractatulă din Berlină. Decă acdstă repre- 
sentațiune nu va avă nici unu succesă, atunci 
deputațiunea se va adresa Sultanului și pdte că 
și Katholikosului (capulă bisericei armene) din 
Rusia.

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

PARIS, 18 Noemvre. — Guvernulă a pre- 
sentatu în camerl petițiunea d’a se urmări Wilson. 
Dreptă ’șl retrase interpelarea. Extrădarea lui 
Wilson pe mâna tribunalului s’a încuviințată cu 
527 voturi contra 3. Ministrulă de interne a 
comunicată, că a suspendată pe prefecttilă poli
ției Gragron și că a numită altă prefecții. După 

ședința camerei s’a ținută ună consiliu de mi
niștri. Ministrulă de justițiă a demisionată.

COPENHAGA, 18 Noemvre. — Familia 
împăratului rusescă a plecată erl după amădl 
la Berlină, unde va sosi adi înainte de amdtjl 
la IO'/j 6re.

BERLINU, 18 Noemvre. — Din inciden- 
tulă sosirei împăratului Rusiei s’au luată cele 
mai întinse măsuri.

DIVERSE.
Unu alu doilea satelitti alu pământului. — O tele

gramă primită de „Echo de Paris", din Maubeuge, oră- 
șelă franceză in departamentul^ Nord, spune că de câ- 
te-va nopți se observase pe forturi și prin apropierea 
cetăței o lumină electrică de aparență, care părea că 
vine din ceră. Se credea ântâiu că e vorba de unO ae
rostate, der în nâptea de 25 fu luminata de aceeași lu
mină și orașulu. Atunci se observă cu ochianele pe cerii 
o stea strălucitore in forma unei jumătăți de lună, în
conjurată de o lumină cenușiă. Era unii alo doilea sa- 
telită alo pământului pe care astronomii ’10 prevâtjuseră 
de multo. De accm luna va ave ună tovarășă — care 
deocamdată î.șl așteptă încă botezulO.

Unu Mesia ungurescli. — Cetimă în „Pester Lloyd" 
următorele: In comuna Tarczal, din comitatulO BorsodO, 
s’a observată filele trecute o mișcare neindatinală prin 
poporO. — Cele două strade mari ale satului erau pline 
de săteni, imbrăcațl în haine de săibătdre, tușeau cu pie
tate și se îndreptau călră o casă din mijloculO comunei, 
ea acolo să vadă față in față pe „Christosă celO nou» 
și să priineseă binecuvântarea chiar din gura sfântului 
Mesia. AcelO Mesia din Tarczal era unO feciorO de satfl, 
foanO Cser âk, care ședea pe unO scaună lângă masă, 
imungiurată de luminări aprinse și de iedne sfinte. EI0 
era îmbrăcată în o reverendă făcută din hârtie năgră și 
avea câte și mai câte impeslrițăturl și code legate de 
haina sa. Omenii, cari aveau fericirea să [iotă intra la 
Mesia, ii sărutau manile cu evlaviă și privări in fața dân
sului cu totă umilința, ca in fața lui Dumnezeu; femeile 
i u deosebire făceau cruci cu ambele mâni și se tăvăleau 
in genunchi înaintea lui, sărutăndu’i piciorele. Acestă 
„scenă sfântă" a continuată pănă de cătră sără, când 
sub-prefect.ilă, care a aurită și elO de sfântulă din Tar
czal, a venito să i se închine, der nu cu capulă plecată 
ți smerită, ci cu patru gendarmi din cetate. Intre văie- 
rările și sbuciumulO revollătoră ală superstițiosului po
porO, a fostă seosă jupânulo Cservăk din casă și ca ună 
nou Mesia, a trebuită să mergă cu mânile legate indărătO, 
pănă la primăriă. Aici după multă cercetare, s’a aflată 
că Cservâk e ună hducmătorO, din care causă a fostă 
transportată a doua d' într’ună institută de nebuni.

Cuuuniă. — Nicolau și Ana S. Marincașiu, Ioană 
și Veronica Lemenyi invită la serbarea cununiei fiîloră 
loră Ana Morincașiu și Augustiniî P. Lemengi teologă 
absolută care se va celebra la 24 Noemvre a. c. la 3 
6re p. m. in biserica gr. cat. din Seeueu. Secueu, 12 
Noemvre 188 7 st n.

Cununia. — Domnnlă și Dămna Voicu Moțoe și 
V a Muia I. Burduloiu facă cunoscută căsătoria fiicei 
loră lira Muia Voicu Moțoe cu D-nulO Ioană I. Burdu
loiu ce se va celebra Du-n neeă la 8/20 Noemvre ora 1 
p. m în biserica nouă cu chramulă Sf. Adormiri din 
Cernută (Săcele). Cernatu, Noemvre 1887.
Editoră și Red’.r oră responsabilă: Dr. Aurel Mnresiann.

— Sciu eu?! să între acolo unde’i place! — vorbi 
furioso Rădița, er mai pe urmă continuă: — De ce 
mă întrebi astfelă de întrebări? D-ta nu poți vedea 
singură cum este mai bine?

— Apoi de Rădițo, întrebă și eu așa pentru mine, 
căci a venită unu băiată, — dise, der se opri și se 
șterse pe ffrunte — Întrebă și eu, pentru-că uneori 
suntă lucruri forte ușdre, pe care singură nu ești în 
stare să le judeci. Se întâmplă câteodată și astfelă.

— S’o fi întâinplândă, — începu Rădița. — In- 
țelegu eu logofete, numai de nu te-ai căi! — adause 
cârclmărița, îșl luă șorțulă, îșl acoperi fața și începu a 
plânge.

Mateift rămase o clipă în nedumerire. Se apropia 
de Rădița, îi apucă capulă cu brațele, o sărută, și după 
câte-va momente, o lăsă din brațe și grăi:

— Nu crede Rădițo! Fii liniștită!... Der eu nu 
mai potă sta.

Elu eș’i, Rădița însă rămase plângendu.
X.

Dela cârciuma Rădiței, baba Rada a mersă dreptă 
la curte ca să întelnescă pe Măruță.

Era după prându.
Măruță torcea cu o rotă în căsciora din fața ea- 

seloru boeresci.
Rada era supărată de cele audite la cârciumă și 

ori câtă voia să-și ascundă năcazulă, nu i-a fostu cu 

putință, căci ea iubia multă pe Marufa și față de cei 
pe cari îi iubimă, este greu de totă a ne ascunde.

Când intră în căscioră la Măruță, era într’ună mare 
neastâmpăru și astfelă cum era ea, se puse p’ună scău- 
nelu și ceru ună paliară de apă.

Măruță câtă ai da în palme a adusă apa.
— Ce ți-s’a întâmplată, leliță Rado?... Ești așa 

de aprinsă!... Ce ai pățită?
— N’am pățită nimica, — dise Rada și’și bău 

paharulă. — Am umblată mai iute ca de obiceiu și 
ni’am încăldită, der încolo, n’am pățită nimică. — Să 
vedi ce-am auditu la Rădița, — continuă Rada. — Am 
audită că Smaranda lui Ionă sin lonu a fugită cu 
George ală lui Costaclie; a fugită în sătulă vecină și 
adi s’a întorsă acasă.

— A fugită Smaranda? — întrebă Măruță minu- 
nându-se.

— La ce te miri? Așa se facă la noi căsătoriile 
de cinste; și o fată care nu fuge, este o năucă, o prostă, 
nimenea n o bagă’n semă.

Am auditu leliță Rado, căci n’am venită de 
erl d’alaltăerl aici. Am auditu, der... îți spună dreptă 
că nu mi-se pare lucru potrivită ca o fată sâ fugă. Cu 
așa ceva nu m’așă putea obișnui, de-așii mai sta de 
dece ori pe câtă am stată în părțile acestea.

— Nu dice de două oii, Maruțo! Decă totă lumea 
ar face așa cum facemu noi, atunci de sigură și tu ai 
dice că este frumosă. Fiă-care în ce s’a pomenită! 

Smaranda însă așa a făcută, — continuă Rada și din 
una într’alta, din vorba despre tortă și despre ce s’a 
mai întâmplată de când n’a mai vădut’o, ajunseră amân
două la o clipă, când nu mai diceau nimică.

Măruță era neliniștită.
—- N’ai vădută pe Matciă ? — întrebă ea într’ună 

târdiu. Acestă întrebare a făcut’o Măruță pentru în- 
tâiașl dată. A făcut’o însă și după ce s’a înroșită pen
tru ună momentă, șl-a venită erăși în fire.

Rada nu s’a minunată de acestă întrebare, der 
era turburată, căci nu scia ce se răspundă.

— Nu Fain vădută, — răspunse scurtă Rada, și 
se uita la Măruță care, neavendă nimica în mâni, se juca 
cu baerile dela șorță și se uita în pământu,

— Leliță Rado! — începu Măruță după ună of
tată greu. — Să nu rîdi de mine, căci eu sunt o fată 
singură pe aicea, departe de mama, și n’am nici o pre- 
tină, afară de d-ta. Mateiă este dintr’ună satu cu mine, 
îi cunoscă nemulă, și par'că când îlu vădu și’i spună 
lui câte ceva, mă mai ușureză; eu am multe de spusă, 
eăcl multe mai are o biată fată cum sunt și eu.

La aceste vorbe Rada rămase ca mută. începă a 
plânge, căci îșl aduse aminte de fiă-sa, și în plânsă în
cepu a povesti.

— L’am vădută pe Mateiă, — dise ea, der maț 
multu nimică, căci era turburată și voia oreșl-cuni ca 
pe Măruță să o pregătescă pentru ceea ce vrea să-i 
facă cunoscută. (Va urma.)
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jursulâ U burca de Vle&a
.lin 16 Noemvre st. n. 1887.

Rentă de nuri o0/0 • • • 98 55 
Rentă de hârtiă o°/0 . . 99.40 
Imprumutula căiloră ferate

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostrt ung.
(1-mi emisiune) ... 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 112 25 , 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO............................ 104.— i
Bonuri cu cl. de sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vini ung.........................99.—
împrumutul^ cu premiu

ung..................................  122 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.80 
Renta de hărtiă austriacă 88 — 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de auri austr. . . 11185 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile bănce) austro-

ungare ........................  888 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr.279 50 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................5 93
Napolenn-d'orI .... 992
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.50 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 25

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 31 Octomvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5°„). . 93'/a 9i'/3
Renta rom. amort. (5°/0) 96- 97—

1 > convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 106—

>
11 D k^°/o) ‘ 91’/. 92b.

> » urban (7°/0) 103— 104—
i > » (6«/0> . 96— 97—

> ’ (5’/o) • 871/, 88‘/a
Banca națională a României 500 Lei------ ■
Ac. de asig. Dacia-Rom. — ___

< » • Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14.'/. 15.—
Bancnote austriace contra anrQ. . 2.03 2.04

Cursulu pioței Brașovu

diu 17 Noemvre st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cnrrj . 8.65 Vend. 8 67

Argint românesc . . . 3 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orî .... » 9.91 9 9 97
Lire turcescl................. 11.23 » 11.28
Imperiali..................... » 10.22 * 10.26
Galbeni.......................... » 5.90 > 5.95
Scrisurile fonc. 'Albina» 6»/o » 101.— • 102.--

5°/o 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... > 110.— ■ lll.1/,
DiscontulQ . . . > 7—10°/9 pe ană.

Anunță de esarendare.
Bunul» comasat» clei a B» cer dea grânfisă (Buzâs-Bo- 

csârd) apiope, de Blașiu, cu stațiune de cale ferată în Crăciunelu (Karâ- 
csonfalva), care este proprietatea fondului Basilitam’i din Blașiu, constă- 
toru din circa 500 jugSre locu arâtoru și grădini, 260 jug&re fenațtl, 
împreună cu dreptulil regalii de crîșmăritfi, se dă în arendă pe calea 1 
licitațiunei publice pe periodulfl de 6 (șese) anî încependu din 1 Ianu- I 
arie 1888, până în 1 Ianuarie 1894.

Licitațiunea se va țin6 în 15 Decemvre a. C. st. II. la 2 fire 
p. m. îi’ cancelaria advocaturei archidiecesane.

Doritorii de a licita au a depune unu vadiu da 100/o dela suma 
de esclamare de 6000 fl. V. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primesc» și oferte sigilate pro- 
vătjute cu vadiulti de 100/o întru atâta. încâtu în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentele va declara că cunfisce eondițiunile de licitațiune 
și le primesce.

Toții atunci se va es a ren da pe calea licitațiunei publice pe 
periodulii de 6 (șfise) ani, încependu dela 1 Ianuarie 1888, și M6ra CU 
4 (patru) petri dela Petrisatu (Magy.-Peterfalva) al» cărei prețu de 
esclamare este 2500 fl- fir vadiulti 250 fl. v. a.

Condițiunile de licitațiune se pot» vedfi în cancelaiia subscrisului. I 
Blașiu, 11 Noemvre 1887.

Ludovicii de Csato,
3_ 3 advocata arcbidieces

Sosirea și plecarea trenurilor!! și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea treuuriloru:

.1. Dela Brașovu la Peșta:
TrenulO de persfine Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
TrenulQ mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minufă diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
TrenulO accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
TrenulQ mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameijî.

II. Sosirea treuuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ameip.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
TrenulQ accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
TrenulQ mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ameip.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după amfip.
b) B 1» „ Zizinu: 4 ore după amâiji.
e) ii 55 în Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute nâptea.
d) i, 55 la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) n 55 la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branil Ia BrașovQ : 10 Ore înainte da ai
b) „ Zizinu ia Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 fire s6ra.
d) „ Făyărașu, la Brașovă: 2 fire dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia l’redeahl-Budapesta și pe linia Teiaști-AradA-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

l“redealu-Biidapesta Budapesta—Predealfl 'S'eiușft- tradft-Budiajiesla Budapesta- Iradft-Teiușft

BucurescI

Predealu

Timișfi
Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
AuguslinO 
Homoroda 
Hașfaleu

Trenă 
de 

persfine

(
(

(
(Sighișâr» 

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelft 
Teinșft 
Aiudfl 
Vințulă de susO 
Uiora 
Cucerdea 
dbirisă 
ăpahida

Ckușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
SUna 
H iodui i 
Ciucia 
Bocit 
'Iratca 
Vadfl 
Mezd-Telegd 
?nțryi-Văs4rheI'; 
Veneția-OrăȘii

(

’mdia-mar»
P. Ladâny 
Szolnok
Vuda-pesta

Viena 1

Nota:

Tren Trenfi 
accelerat omnibua

7 90
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37 

IO 53 
11.00 
. 1 34 
12.03 
12.26 
12.42

1.11
1 23
2.06
2 27
2 49
2 5t>
3.12
3 46
5 UI
5 21

I

Trciifi 
oînnibuft

7.30
1.14

9.12
9.35

10.12
4OI
4.47
5 28
5.59

6 49
8 35
9 02
9 12
9 56

10 37
10 59 
11.16

11.37
12.16
1233

51
2 h
2 4n
2 56
3 64
4 bl
5.28
5 56

1.45

2.32

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii 
Vadă
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gl.ârbău 
Nedișu

Clușin

Apahida
Hhiriș 

i'ucerdea t
(

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Trena 
de 

peraone 

10.50
1.33
4.24
10.05

Trenfi 
de 

persone

6 37
6 5-î
7 14
7.2
7 56
8 18
8 58
9 15;
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

IJiâra
Sințula de 
liudfi 
feiiașft
IrăciunelB 

Blașd 
vhcăsasa 

tpța mit 
*iediașfl 
.'.îsabetopole 
Jlgișdra 
fașfaleu 
lomorod

Augustinfi 
tpatia 
'eldiâra

Srașovă

TimișO

^00
2.15

Orele de ndpte suntă

Tipografia ALEXI Brașovă.

sus6

k
(

Predealu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

Trenfi Tren Trenfi Trenfi
de pera. laccelerat de pers. de

perafine

T
ll.l&l

7.4C
11.05
2 02
4.12’

11.00
11 19
12 33

1.01
1.11
1.18
1.05
1.46
2.25
2 50
3 03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42

""6.01
7.27
8.08
8.36
9 0b
9.46

Trenfi 
omulboB

Trenfi 
omnibua I

Tre iu 
de pers.

Trenfi do 
persfine

Trenfi de 
peradne

Trenfi
de peraone

Trenfi 
omnibd>ji

2—
4.05
5.47
7.11

7.4C
10.42 
2.02

4.78

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

9.38 
12.02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47 
4.07
4.33 
5.15
5.33 
5.53
6.C5

6.20
6.38

7.08
7.36
9.16
9.53

10—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Teiuștk 
Alba-lulia 
VințulO de 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclea 
llia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
ConopQ 
Badna-Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață 
Arad A
Szolnok

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZerneucI

josQ

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.32
2 52
3.23
3.55
4.08
4.25
5 30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42

I

Budapesta
Viena

9.17
2 32

Viena
Budapesta
Șj.''nok
ÂiadA
GlogovațQ 
Gyorok 
Pauliș j 
Radna-1 ipova 
ConopQ 
Berzova 
Soborșin 
Zam 
Gurasada 
llia
Braniclea 
Deva
Simeria (Piski 
Orăștiă 
ȘibotQ
Vințulă de josă 
Alba-lulia 
Teiușft

( 
t

Ar»idfi-Tiw!ș6rn

Treafi Trenfi de 
omnîbuA cerafin?]

I

Trenu 
mixt

SSnaerla (Piski) Petroșenl

Trenfi de 
persfine

Trenfi 
omnlbm

Treufi
mixt

Aradâ
AradulQ nou 
Nămeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișâra

5.48
0.19
6.44
7.16
7.47

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Simeria
Streiu
Hațegfi
Pui
Crivadia
Banița
Petroșeni |

2.42
3.25
4.16
5.11
5.58
6.40
7.12

T2 miș6r a- Arad d

Tlmișâra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradultt nou
Aradfi

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi da 
parafine

Trenfi de 
parafine

Trenfi 
omnlbuc

Trenfi 
de pers,

Trenfi 
omnlbufi

Trenfi 
mixt

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.00

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

Petroșeul
Banița
Crivadia 
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

6.10
6.53
7.37
8.20
9.01
9.52

10.31

)


