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Nou abonamente.
’ la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începută uuft won 

abonamesatfa, Ia care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețuit! Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria s 

pe trei luni 3 fl.
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu. anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponfl numărulti fâșiei sub care 
au primită cjiarulti.

Domnii ce se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită, și a arăta și posta ultimă,.

Administrațiunea.

Brașovu, 9 Iulie 1886.
D-lă Mocsary publică în broșura sa: „Câteva 

cuvinte asupra cestiunei naționalitățiloru“, pe 
pagina <52—56 o fdrte interesantă tabelă cu 
scopă d’a arăta în ce numără suntfl aplicați Ro
mânii în funcțiunile publice ale statului și în ce 
modă se satisface §-lui 27 ală legei de naționa
litate, care pretinde se fiă numiți câtă mai mulți.

Cu ajutorulă cifreloră statistice, cari nu se 
potă răsturna, d. Mocsâry dovedesce că numai 
două procente dintre funcționarii statului ’suntu 
Români, cu t6te că Românii facă douăzeci de 
procente din numărulu totală ală poporațiunei 
statului; și aceste două procente cuprindă însă 
în partea cea mai mare numai posturile cele mai 
inferidre; ăr între fișpani nu se află nici măcară 
ună singură Română.

După ce mai amintesce nedreptatea stri- 
gătdre la ceră ce se comite contra Româniloră 
susținându-se pentru Transilvania o lege electo
rală escepțională, care ldgă dreptulă electorală 
de ună censă de 84 fl. pe când censulă din 
Ungaria este numai de 16 fl. și după ce acen- 
tuăză și politica agresivă de maghiarisare a scd- 
leloră ndstre, ce s’a inaugurată prin legea din 
1879, d-lu Mocsary întrăbă adresându-se cătră 
cei dela putere: „Mai puteți bre nega că pro- 
cedeți în modă ilegală, că sunteți nedrepți și 
că faceți presiune ?“

Păcată că Mocsary n’a dispusă pentru com
pletarea ilustrațiunei sale statistice și de ună ta
blou al funcțiunariloră administrațiunei din comita- 
tulă „de modelă“ ală vestitului și lăudatului ba- 
ronă Banfîy DezsO, protegiatulă d-lui Tisza.

Acestă comitată este ală Solnocă-Dobâcei, 
elă a primită dela guvernanți numirea de comi
tată de modelă“, pentru că administrațiunea lui 

« este dela fișpanu până josă la scriitorulă comu
nei maghiarisată, grațiă neobositei activități a fiș- 
panului „de modelă'1 Banfly.

In Solnocă-Dobâca se află numai două sate 
curată unguresc!: Domokos și M. Decse, puține 
sunfă cu poporațiune mixtă și t6te celelalte suntă 
curată românesc!. Intr’ună asemenea comitată 
fișpanulă, în puterea §-lui 27 ală legei din 1868, 
ar fi trebuită să fiă Română, i-a plăcută însă 
d-lui Tisza a încredința conducerea administra
ției lui unui Ungură fanatică, care mai are timpi! 
de-a conduce pe lângă acesta și ună altă comi
tată locuită de Români și de Sași în spiritulă 
celei mai vedite intoleranțe, spre cea mai mare 
mulțămire a stăpânului său.

Ei bine, acestă fișpanu, omă de încredere 
ală d-lui Tisza, a adusă lucrurile în comitatulă 

Solnocă-Dobecei așa de departe încâtă astădi nici 
în comunele curată românesc! nu mai suntă to
lerați Românii în funcțiunile de primari, său cum 
se numesc!! la noi „judi comunali.11

De câțiva ani se vedesce totă mai multă 
tendința „fișpanului de modelă,11 de-a înlocui pe 
primarii români din comune curată române cu 
Maghiari său cu alte elemente importate, cari 
se dau de unelte ale politicei de maghiarisare 
precum Jidani, Armeni ș. a. Vomă cita ca 
esemplu câteva din aceste comune. In Becleană 
unde a fostă de 16 ani ună primară română, 
premiată pentru bunele sale servicii cu crucea 
de argintă, astădi e primară ună Ungură, în 
Pătra înlocuesce pe Română ună primară jidană 
și așa mai departe în Chiuza, Sesarmă, Câscău, 
Apatiu, Chetiu etc., etc.

Cei mai mulți dintre primarii comuneloră 
amintite au fostă urmăriți, destituiți din postă 
și înlocuiți cu totă felulă de venetici din sim- 
plulă motivă că „nu cunoscu limba oficială a 
statului11, adecă limba maghiară.

Acăsta resultă lămurită și din casulă celă 
mai recentă ală destituirei primarului română din 
Șeu-Odorheiu, care se află de 14 ani neîntreruptă 
în acestă postă.

Avemă înaintea ochiloră recursulă ce l’a 
înaintată acestă bravă primară în contra despo
ticei măsuri a prefecturei comitatului Solnocă-Do- 
bâca. Ilă vomă publica dimpreună cu decisiunile 
autorității unguresc!, ca ună documentă viu ală 
câlcărei de lege și ală nedreptățitei ce trebue să 
o sufere poporulă română dela „administratorii 
de modelă11 ai acelui comitată.

Ni se anunță că suntă trași în cercetare dis
ciplinară, totă din causa limbei maghiare, și pri
marii români din Băbeni și din Valea-Porcului.

D-lă Mocsary observă la finitulă tabelei 
sale statistice că cea mai mare parte dintre cei 
60 de judi și procurori de stată români, cari 
se află în funcțiune între 1620 de funcțiunari 
de acăstă categoriă, suntă aplicați la oficii în co
mitate neromâne, pe când în comitatele românesc! 
suntă murniți judecători cari fbrte rău cunoscu, 
său nu cunoscă de locă limba română.

Fișpanulă de „modelă11 nu face decâtă a 
trage cousecențele din acăstă împrejurare, când 
se străduesce ca în comitatulă Solnocă - Dobeca 
6r acum și în comitatulă Bistriță-Năsăudă, unde 
poruncesce totă elă, primarii comuneloră curată 
române și săsesci să nu se mai pătă înțelege cu 
poporulă în limba sa. Mai anțertă ni se rela
tase că unulă din acești venetici trebuia să rnărgă 
la Jidovulă din sată, ca acesta să publice țăra- 
niloră in cârciumă ordinele sosite dela prefectură, 
căci elă nu le putea tălmăci.

picemă dăr încă odată: păcată că d. Mo
csary n’a dispusă de asemenea date, în cari se 
oglindăză și mai fidelă prigonirea Româniloră.

Austro-Ungaria și România.
Rapârtele consulatelor^ austro -ungare din România 

pe luna luniu dau importante amărunte despre desfășu* 
rarea comunicațiunei dela începutulă răsboiului vamală 
între Austro-Ungaria și România, și despre perspectivele 
viitorului.

Consulatulu din Iași anunță : „In luna luniu comu- 
nicațiunea de mărfuri a fostă slabă, importulă a fostă de 
400,000 franci, ăr esportulă de aprope 300,000 franci. 
Articulele principale importate în România au fostă 
mărfuri de bumbacă din Anglia, mărfuri de lână de oiă 
din Germania, zachară esclusivă din Germania, pele și 
mărfuri de pele, mai cu semă în calități fine, și anume 
încălțăminte și pele fină din Germania, feră și mărfuri 
de feră din Germania, tinichea (blehă) albă din Anglia. 
Importulă de mărfuri din Austro-Ungaria a fostă fbrte 
mică în luniu și anume porcelană din Boemia în valore 
de 6000 franci, părți constitutive pentru incălțăminte de 

vre-o 4000—5000 franci, în fine sticlă de vr’o 700 franc 
din Bucovina. S’a esportată din România mai multă po
rumbă și rapiță; la Odessa au pornit 80 de vagdne încărcate 
cu porumbă (â 900 franci) și 80 de vagâne încărcate 
cu rapiță (â 2050 franci), în Austria numai 2 vagâne 
încărcate cu porumbă.

flin Tulcea se raporteză: , .In urma răsboiului vamală 
nu s’sb importată nici o marfă austro-ungară. Lumea co
mercială de aci se adresăză firmeloră franceze, fiindă 
marfa mai solidă și transportulă multă mai eftină, de
câtă din Austro-Ungaria și Germania, și prin urmare 
chiar dăcă s’ar încheia cu timpulă convenția cu Austro- 
Ungaria nu e de sperată că lucrurile voră merge ca 
mai nainte. Dâr nici în Austro-Ungaria nu s’a espor
tată nimică, deărece de câtva timpă cerealele și lâna se 
esportă în Grecia și în Italia.“

Consulatulu din Ploesci raportăză: „Importulă din 
Austro-Ungaria a încetată și e liniște completă. Din ce
lelalte sta'e europene s’a importată puțină și pieța de 
aci a fostă visitată numai de câțiva representanți d’ai ca- 
seloră germane, cari au primită puține comande. Causa 
e că comerciantă s’au aprovisionată. La Azuga, distric
tul!! Prahova, firma Rhein și Scheeser et Co. construescă 
o fabrică de postavă, pe proprietatea regelui, și terenulă 
i s’a arendată numitei firme pe 30 de ,ani. Alte între
prinderi industriale suntă de amintită două rafinerii de 
petroleu ce se întocmescă (George Hernia în Câmpina 
și Dobrescu et Parascheva în Ploesci)".

Conszilatîilu din Giurgiu comunică: „Pană în mo- 
mentulă din urmă comercianții au făcută comande mai 
numai în Germania, fiindcă se credea, că tarifulă con
vențională austriacă este o parte constitutivă integrantă 
a tractatului germano-română. La vămuire s’a văzută 
rătăcirea. E de sperată, că cu puține escepțiuni vomă 
câștiga erăși vechile cunoscințe. Ce privesce esportulă, se 
constată o scădere în venerarea cerealeloră."

Din Brăila se anunță, că cunoscințele, ce statâu 
mai nainte în legătură cu industriași austro-ungarl, suntă 
grămădiți cu propuneri din partea fabricanțiloră germani. 
Comande mari nu s’au făcută pănă acuma, deărece piâța 
s’a aprovisionată pentru multă timpă. Doi industriași 
germani au primită din partea comunei încuviințarea d’a 
înființa o fabrică de porcelană, dându-li-se terenă pe 
timpă de 30 de ani cu condițiunea, ca dările să le plă- 
tâscă punctuală, să primăscă în totă anulă patru Români 
ca învățăcei și după 30 de ani fabrica devine proprieta
tea orașului».

Tăte aceste raporte arată nu numai complecta stag
nare a comunicațiunei năstre cu România, ci arată șj 
aceea, că concurența franceză și garmană facă totulă ca 
să strîmtorăscă odată pentru totdeuna comerțulă austro- 
ungară.

»Românulă* de Duminecă, 18 Iuliu n. vede, că 
Austro-Ungaria primesce o aspră și amară leețiune din 
causa nencheiării convenției comerciale. Amenințările ei 
au găsită înfrenarea meritată. Acum ea cea dinteiu su
fere și plânge. Faptele s’au însărcinată a potoli fanfa
ronadele și zelulă de predomnire ală gălăgioșiloră vecini 
Unguri.

,Ne-au amenințată — continuă ,Românulă“ — cu 
denunțarea carteleloră pentru tarifulă directă pe căile fe
rate, au impusă companiei de navigațiune dunărănă d’a 
denunța și ea convențiunile de tarife; și, cu surle și fan
fare, spus-au lumei că ne voră aduce la umilință, ne voră 
sili a cere iertare, căci ne voră ruina. Faptele au răs
punsă și în acăstă privință. Ele au fostă o dușă fărte 
rece pentru creerii aprinși: companiele de căi ferate pro
testă în contra pagubeloră ce li se causăză și societatea 
de navigare pe Dunăre, făcendu și socotelele, s’arătă mai 
multă dispusă d’așl asigura prosperitatea, decâtă d’a se 
ruina pentru nebunesculă visă, că cultura ungară va stă
pâni Orientulă«.

»Ecă a doua leețiune și aspră și meritată, pe care 
rodomontalele unguresc!, strigătele și sgomotele de pin
teni n’o suprimă, n’o potă suprima, ci din contră, vă- 
descă câtă de ușuratici și fără minte și socotelă suntă 
acești pretinși civilisatori ai Orientului.»

Dupăce arată apoi, că fabricele austro-ungare, ne-
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găsindu’și alte debușeuri, suntă amenințate a înceta cu 
producerea, deărece n’au cui s’o mai vândă; că mii de 
lucrători suntă aruncați pe drumuri, plătindă ei amară 
nebunia cuceririi economice a României; că industria 
transilvană e pe patulă de morte și că fabricanții și in
dustriașii sași și unguri blăstămândă pe politicii cari ii să- 
răcescă caută a se strămuta în România, elice :

«Nemulțumirea e mare, căci și suferințele ajunse 
suntă la culme. Ne pare rău pentru Români, cari suntă 
sânge din sângele nostru, dăr scimă că ei se ocupă în 
deosebi cu agricultura și că — deși multă voră suferi — 
totuși în totalitate suferința loră mai mică va fi decâtă 
a celorlalte naționalități transilvane. Mai scimă că Ro- 
mânulă, născută la școla suferinței, va sci să sufere și 
s’aștepte, și suferința lui ușurare morală va găsi în cre
dința că, în același timpă și într’ună gradă neasemănată 
mai mare, Românulă din „țâră", Românulă din România 
liberă se va întări, adecă va prospera. Celelalte două 
elemente însă, conlocuitore în Transilvania, nici acăstă 
mângâiere nu o voră putea avea."

Tote acestea, dice «Românulă», și altele multe în- 
tocmescă lecțiunea amară ce a primit’o înfumurarea un- 
gurăscă. Viitorulă nu se înfățișeză fără griji. Românii 
din regatulă română, continuă numitulă (fiară, pentru 
orl-ce eventualitate, gata trebue se fiă. Ei suntă, căci 
au devenită prin celă din urmă răsboiu ună elementă, 
de care se ține sămă în lumea politică.

»Cu acestă capitală morală — încheiă „Românul* — 
și făcândă totulă pentru a-lă păstra și mări, putemă, 
datori suntemă a procede înăuntru cu totă curagiulă la 
reorganisarea, la emanciparea economică începută prin 
tarifulă autonomă, asigurați că astfelă vomă face totă ce 
e mai bine și mai folositoră pentru viitorulă românimei*.

Din Sobrania bulgară.
„Revue de l’Orient" primesce din Sofia ur- 

mătdrele mtorinațium :
Sobrania bulgară a votată ună împrumută de 10 

milione pentru Banca națională și ună credită*de 10 
miliăne pentru plătirea rechisițiuniloră; a autorisată gu- 
vernulă să emită bonuri de tesaură în sumă de 30,000,000 
franci (pentru construcțiuni de căi ferate); în fine a vo
tată pentru ministerulă de răsboiu ună credită estraor- 
dinară de 36 miliâne 170,000 franci pentru acoperirea 
tuturoră trebuințeloră armatei. Acestă proiectă, deve
nită necesară în urma unoră amenințări din afară, a 
dată prilejă oposițiunei rusofile d’a părăsi sala protes- 
tândă. Adunarea națională va mai discuta proiectulă 
pentru răscumpărarea liniei Varna-Rusciuk și apoi, pro
babilă, va fi închisă.

Acum vr’o săptămână Caravelovă și Stambulovă 
au încercată să se împace cu Rusia, dăr n’au isbutită 
din causă că guvernulă rusescă a refusată d’a întră în 
schimbă de vorbe cu Bulgaria. Țera este liniștită, ca- 
binelulă mai întărită decâtă orl-când.

SOIRILE DILEL•
Duminecă au sosită în Sibiiu mai mulțl oficeri ai 

șcâlei de resboiu din Viena sub conducerea colonelului 
din statulă maioră generală Horschetzky, cari călătorescă 
pentru a face studii tactice. Pănă acum au visitată pă
surile munțiloră din Valea Hațegului, și acum se ducă 
să visiteze pasulă Turnu-roșu. De aci voră continua cu 
visitarea celorlalte păsuri ale munțiloră Ardeiului.

—x—

După multele ploi din săptămânile trecute a eșită 
Oltulu din matca sa dimpreună cu rîurile s’ale laterale în 
țera Bârsei: Ghimbășelulă, Bârsa Tărlungulă etc., făcânc 
în sămănăturî, dăr mai alesă în fânațe pagube enorme de 
peste doue-^eci, de mii florini. Atâta mai trebue după 
alte nenumărate calamități de tote (filele.

—x—
Ministeriulu de comunicațiune ungurescu a dată 

pe ună ană de (file urmăforele concesiuni: Br-lui Carolă 
Huszar și soțiloră săi lucrările pregătitore pentru con
struirea de căi ferate vicinale, linii principale și laterale 
dela Reghinulu săsescu peste valea Mureșului său peste 
valea Gurghiului pănă la Ditro ; de aici peste Gurghiu- 
Sân-Miklăusu, Ciucu-Sân-Domokos, Ciucu-Szereda si Tus- 
nâd pănă la Sân-Giorgiulu secuescu (Szepsi-Szent-Gyorgy); 
de aici pănă la Feldidră, eventuală pănă la Brașovu, fă- 
cându-se aci joncțiune cu căile ferate de stată regescl 
ungurescl, în fine o liniă dela Sân-Georgiulu pănă la 
Vașarheiulu secuescu (Kezdi-Vâsârhely).

—x—
Ni se spune, că ună lucrătoră română la fabrica 

de spirtă dela Dârste într’ună din dilele de primăvără, 
mergândă pe lângă cazanulă celă mare cu ună ciubără 
plină în mâni să-lă verse, se’ntâlnesce cu ună altă ser- 
vitorăjdăr săcuiu. «Fă-mi puțină locă să trecă“, îi dice 
Românulă. Dăr Săcuiulă în locă să se dea înlături de 
dinaintea omului cu povară, îlă împinge în cazanulă ce 
clocotea. Când îlă scâseră afară, era opărită de totă, 
și după ce a mai zăcută vr’o două luni, suferindă du
reri cumplite, în dilele trecute a murită, rămânendă soția 
în cea mai mare sărăciă cu 2 său 3 copii pe drumă. 
Săcuiulă se dice că ar fi dispărută. Intrebămă cerce- 
tatu-s’a casulă din partea justiției?

—x—
Cetimă în «Națiunea»: ,,Se scrie din Parisă, că 

unulă din esilații noștri, d. Drocu Bănciulescu, a plecată 
din Parisă, ca să se reîntărcă în țără, în urma permi- 
siunei ce a obținută dela guvernă. D G. Secășanu a 
părăsită de asemenea Parisulă cu hotărîrea de a se sta
bili provisoriu în Bulgaria. Singură d. G. Ocășanu a 
rămasă la Parisă, unde frecuentăză cursurile facultăței 
de medicină. Atașată la spitalulu „Des enfants malades" 
în serviciulă d-lui Grancher și Pasteur, d. Ocășanu e în 
ajunu de a-și susține ânteiulă esamenă de doctorată. 
Dăr lipsa desăvârșită de mijloce de traiu îlă ame
nință de a-șl părăsi o carieră făcută pe jumătate. 
Sperămă, că se voră găsi printre Români câțî-va omeni 
de inimă, cari să înlesnescă compatriotului nostru esilată 
greaua luptă a vieței, pe care o susține cu atâtă curagiu 
printre străini.» In numărulă următoră „Națiunea" spune, 
că d-lă Săcășanu a și sosită în Rusciucu, unde l’au vi
sitată mai mulțl amici.

—x—
Duminecă a plecată din Romană, în Moldova, ună 

nou transportă de Israelițl emigranți.
—x—

Artiștii Moceanu și Velescu anunță «României11, că 
în (fiua de 20 Iuniu espirată au sosită la Suez, de unde 
au pornită la 22 Iuniu directă la Aden. Căldura e ne
suferită p’acolo. Ventulă numită ,,Hamsin“ suflă teribilă, 
ducândă cu elă nori de nisipă. Orașulă Suez este mică, 
ulițe strimte, tare mici și neregulate arăbesc!. Omenii 
dorină pe strade. Tăie băuturile suntă calde. Ghiață nu 
se pomenesce.

—x—
Cetimă în «Bomba» din Brăila: „Șlepulă numită 

„Alexandro», proprietatea d-lui Andrea Arsenis, Cindă 
încărcată cu 360 chile vechi de porumbă, s’a înecată în 

diua de 28 Iunie, pe când voia a se coborî la dană (?) 
pentru descărcare; marfa însă care era a d-lui Foca, a 
fostă asigurată la societatea Dacia-România, dăr șlepulă 
nu; totuși însă, prin ajutorulă diferifeloră persâne, s’a 
scosă o mare cantitate din porumbă, care a fostă împăr
țită, după promisiune, pe din două cu societatea.»

—x—
Vaporulă societăței italiene „Florio Rubanito", nu

mită ,,Faro“, a plecată încărcată cu 100 boi pentru 
Italia, scrie același diară.

Secțiunea topografică din marele stată maioră ro
mână, condusă de colonelulă Dona și compusă din 
vre-o 30 oficerl, a plecată în Moldova cu însărcinarea 
de-a completa lucrările topografice începute acum duoi 
ani. Partea lucrăriloră din acestă ană va fi, dice „Ro
mânia1, frontiera Bucovinei dela Liteni pănă la Mamor- 
nița și tâtă valea Șiretului.

—x—
Cetimă în «Epoca» din Bucurescî: ,O comisie de 

oficerl superiori va fi trimisă în Englitera, ca să asiste la 
esperiențele ce se voră face cu tună-revolv.eră.

—x—
Același (fiară scrie, că comisiunea de apărare a 

țării, în ședința ținută la Sinaia sub președința regelui, 
â stabilită planulă manevreloră de tomnă în județulă 
Tutova, la care voră lua parte corpurile 3 și 4 și două 
divizii din corpulă ală 3-lea. 

Serbarea dilei de 14 luliu în Paristi.
Revista militară dela Longschamp formâză nu nu

mai culmea serbărei naționale, der se presintă chiar ca 
o demonstrațiă strălucită în favorea republicei. Se soco- 
tesce numărulă asistențiloră la 300,000 persâne și vr’o 
10,000 de trăsuri. Câmpulă gropriu disă pe care se făcu 
revista rămase golă până la 3 ăre. La acestă oră în
cepură a se arăta trupele, printre cari și cele întârse 
din Tonking, cari, în trecerea loră prin orașă, fură viu 
aclamate. Pe când soldații se aflau în marșă cădii o 
ploe atâtă de torențială, încâtă trupele se arătau pentru 
publiculă din tribune ca prin ună vălă. La orele 4 tu
nurile răsunară. Din Bois de Boulogne eșiră cuirasierii 
După dînșii veniră generalii și ună numără de alțl ofi
cerl streini; apoi ministrulă de răsboiă, generală Bou- 
anger, și guvernorulă Parisului generală Saussier, și în
dată după dînșii, în trăsură închisă președintele repu
blicei Jules Grâvy, purtândă marele cordon ală legiunei 
de onâre și alăturea cu dînsulă prim-ministrulă Frey- 
einet. In momentulă când președintele Grâvy se arătă 
pe scara tribunei, corniștii sunară marșulă generală, mu- 
sicile intonară Marseillaisa și trupele presentară armele. 
Președintele mulțămi; publiculă isbucni în aclamațiunl. 
Generalulă Boulanger, ministru de răsboiu, urmată de 
generalii și de oficerii străini, trecu dinaintea fronturiloră. 
n acestă timpă să vă(|u eum generalulă și oficerii supe

riori împărțiră decorații la soldații meritați îmbrățoșin- 
du-i și sărutându-i, în timpă ce stâgulă regimentului se 
înclina. Acestă scenă atrase generalului Boulanger o 
adevărată ovațiune din partea publicului francesă care 
isuucni în strigăte de «trăiescă Boulanger! trăiescă re
publica!» Apoi începu defilarea trupeloră, care se făcu 
în modă strălucită în admirația tuturora. In primulă 
ocă defilară trupele din Tonking sub conducerea coman
dantului Domine, care în totă parcursulă său primi 
numerose semne de simpatii. In totă timpulă defi- 
ărei publiculă nu înceta cu aclamațiunile și strigă-

FOIIjETONU.

Doine si hore.
Culese din gura țSranceloru și a țeraniloru opin- 

cari, de Eugenia Farlcas din Cacuciu.

Frundă verde de sub vie
Multă mă miră ce-mi place mie:
Mărulă roșu pădureță,
Badea înaltă și albineță
Cu trei rânduri de pără creță;
Cu firă de mătase verde,
Rău mă temă că io l’oiu perde,
Că l’am mai perdută odată
Și l’am cătată lumea tâtă,
L’am cătată și l’am aflată
In mijloculă codrului
La curțile dorului,
Prinde dorulă de mă’ntrebă:
Ce cauți tu mândro pribegă?
Cată unu puiu cu pena verde,
Dumnedeu să nu lă mai rabde;
Că m’a’nvățată a iubi
Și mă lasă a dori,
Și m’a’nvățată să iubescă
Și mă lasă să dorescă.
Dumnezeu așa a dată
După dragoste bănală,
Dumnedeu a rânduită
După dragoste urîtă.
După noră vine senină

După dragoste suspină, 
După plâiă eră sâre 
După dragoste plânsâre. 
Duce-m’oiu și n’oiu veni 
Plânge-oiu și mi-oiu bănui, 
Duce-m’oiu și n’oiu întârce 
Plânge-oiu și m’oi uita’ncoce; 
De vei merge să te’neci 
Ce ți-e rânduită petreci, 
De te-ai duce câtă te-ai duce 
Ce ți-e rândui.ă te-ajunge.

* **
Câte lemne’să în pădure, 
lncunjurate de mure, 
Tote’să cu vârfu’n pământ ă 
Și mă’mrebă de ce plângă, 
Da io plângă să mă plătescă, 
Ce-am perdută nu mai găsescă, 
Am perdută ună mare bine 
Și’napoi mai multă nu vine. 
Bade, ce pământă te ține 
De nu vii sera la mine, 
C’ai venită o sâră, două 
Și mi ai ruptă inima’n nouă, 
Tu ml-ai rupt’o, tu ml-o legă 
C’ună’firă de mătase negră. 
Nici negră, nici mohorîtă 
Ci precum ți-să de urită.
Nici negră nici aibă,
Ci precum ți-am fostă de dragă. 
Mă ține pământă și erbă,

Ce să cată decă n’am trebă? 
Lesne-i lucru a ți-lă face 
Pentru omulă care-ți place, 
Lesne’i lucru de făcută 
Pentru cine ți-e plăcută.

* **
Frundă verde de pe cale 
Nu fi bade mândru tare, 
Nu fi mândru și măreță 
Că la tine nu gândescă, 
Că mie nu mi-e de tine, 
Că mai suntă feciori în lume. 
Nu stă lumea într’ună doră 
Nici dragostea’ntr’ună fecioră, 
Lumea stă din omeni mulțl 
Ce iubești adi, mâne uiți;
Aș’am fostă bade și noi: 
Ne-amă iubită noi amândoi, 
Ne-amă iubită bade puțină 
Și âr te lasă în suspină, 
Io mă despărțescă de tine 
Să nu fimă de rîsă la lume.

O
Multă mă’ntrebă, dor’ntrâbă 
De ce-să lînără și slabă, 
Doră lumea nu mi-e dragă? 
Ori inima nu mi-e’ntregă?
Da nu vede doru bine, 
Câte m’au mâncată pe mine? 
Mai multă rele decâtă bune 
M’au făcută de’să slabă în lume!

Multe rele m’au mâncată,
Multe lacrimi am vărsată,
De-ași face fânlână’n sată,
Fântână cu trei isvoră
Cine ar bea din ea să mâră,
Dăr de-ar bea ună nâmă de-ală meu 
Să-lă ferescă Dumnezeu,
Se nu tragă ce-am trasă eu;
Tragă la rău cu relele,
Ca robulă cu ferăle,
Tragă la rău. cu rele multe
Ca robulă în fără scurte,
Tragă la rău, ca altu’n bine,
Lasă să tragă că n’am pe nime, 
De-ași avă pe orecine
M’ar scote din rău la bine,
De-ași avă pe cineva
M’ar scâte nu m’ar lăsa,
Da io am pe Dumnezeu
Și nu mă lasă la rău.

* +4
Frundă verde de pe rîtă
Pare-mi rău de ce-am iubită, 
Pare-mi rău și mi-i rușine
Că am iubită ce nu-i de mine;
Am iubită, că n’am sciută
Că doru ține așa multă,
N’am sciută și n’am gândită,
Că n’are doru sfîrșită;
Acum vădă și doru-mi spune
Că-să nefericită în lume,
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tele de „trăiâscă republica!* La defilarea celorO 15,000 
âmeni de infanteriă’ nu se întâmplă nici unii inci
dența. Ca în tot-dâuna elevii dela St. Cyr, garda 
republicana și t ompierii au fosta obiectulâ unei distinc- 
țiunl deosebite; cu fote acestea și trupele de liniă pe 
toți mulțumiră. Progresulă e văditâ; trupele arătară 
bine și mergâu precisă. După infanteriă veniră 118 
tunuri și 3000 de călăreți de tote armele. Artileria de
fila așa de strânsă, încâtă publiculu isbucni în strigăte 
vii: cavaleria arată de asemenea progrese față cu anii 
trecuțl și cuirasierii procurară o priveliște admirabilă de 
frumâsă. După o oră și jumătate câmpulă se goli din 
nou. Și acum se întâmplă o scenă, care nu s’a vădută 
nici odată la defilările de pănă acum. îndată după tre
cerea celoră din urmă trupe, publiculă se îndesă, sări 
barierele, și înainte ca poliția să aibă timpulă a inter
veni, generalulă Boulanger, care avea alăturea cu elO 
pe generalulă Saussier, fu încunjurată și aclamată de 
mii de omeni, cari fâlfăiau pălăriile în susă și-și arătau 
mulțumirea și respectulă loră. Ministrulă de răsboiă 
voi să pue capătă acestei demonstrațiuni și călări repede 
pănă la tribuna președintelui; der mulțimea îlă urma 
și-lă aclamă unde se arăta. Din tote părțile alergară 
oficerii pentru a privi acâstă scenă. Când președintele 
Grâvy și primulă ministru Freycinet se sniră în trăsură, 
urmați de ministrulă de răsboiă și guvernorulă Parisu
lui, mulțimea aclamă pe bătrânulă președinte cu strigăte: 
«trăiâscă Grevy, trăiâscă republica/

Astfelă se termină revista, în contra prediceriloră 
monarchiștiloră, prin o demonstrațiune vădită pentru re
publică. Săra au fostă diferite petreceri.

Duelultt ministrului de resboiu Boulanger.
Ministrulă de răsboiu francesă Boulanger a provo

cată în dilele trecute la duelă pe senatorulă br. La- 
reinty, care-lă făcuse lașă într’o ședință a senatului. 
Duelulă s’a făcută în 17 Iuliu, dupăce zadarnice au 
fostă încercările minislriloră, ale președintelui republicei 
și mai multoră generali d’a aplana conflictulă; Bonlan- 
ger i-a refusată pe toți. Lareinty, ca provocată, dădu 
celă dinteiu cu pistolulO, fără să lovâscă pe contrarulă 
său; generalulă Boulanger dete pistolului drumulă în 
aeră. Br. Lareinty întinse ministrului mâna și dise: 
«Niciodată nu m’am îndoită de lealitatea d-tale, nici de 
curagiulă d-tale cavalerescO.* Ministrulă răspunse: „Nici 
odată n’am crezută, că mă vei timbra pe mine perso
nală de lașă; der am pusă preță pe aceea, să mă pună 
înaintea focului d-tale“. Duelanții cu martorii loră s’au 
întorsă împăcați. In curte așteptau pe ministrulă de 
răsboiu oficerii statului majoră generală, cu care vorbi 
glumindă. Mulțimea poporului îlă primi jubilândă. Mi
niștri, numeroși militari, deputațl și senatori îi’ dădură 
visita; președintele republicei îi trimise ună oficeră de 
ordonanță ca să-lă felicite.

Inseiințare-
Subscrisulă comitetă arangiatoră înființată pentru 

ocasiunea adunărei generale a „Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română», 
care se va țină în Alba Iulia la 8 Augustă a. c. st. n, 
aduce la cunoscința onoratului publică, cumcă doritorii, 
cari voră să participe la acestă festivitate în privința 
cvartireloră au a se adresa la esmisulă domnă advocată 
Ioană Coșieriu pănă în 6 Augustă a. c.

Din ședința comitetului arangiatoră. 
Alba-Iulia în 18 Iuliu 1886.

Alesomdru lordașanu, 
președintele comitetului arangiatoriu.

Mulțămită publică. Subscrisulă își ia libertate prin 
acesta a’și esprime căldurâsa sa recunoscință și mulță- 
mită la toți acei Domni și Domne, cari nu și-au prege
tată a lua parte la esamenulă de vâră ținută cu elevii 
și elevele dela scola rom. gr, cath. din FăgărașO la 4 
Iulie st. n. a c.

Cu ocasiunea esamenului s’au împărțită la copii pre
mii în bani, cari, la inițiativa d-lui eăpitană în pensiune 
Nicolae Oosgarea, s’au ca înspectoră de frecventare, a 
adunată prin o colectă dela următorii domni, și anume; 
dela Rvrd. d-nă Alexandru Micu vicară, 2 fl., d. Danielă 
de Grămoiu v. comite 2 fl., d. Ștefană Popă fisică com. 
2 fl., d. Nicolae Cosgarea eăpitană în pensiune, 2 fl., 
d. Dr. Andreiu Micu, adv. 1 fl., d. Dr. Nicolae Motocă 
adv. 50 cr, d. Ioane Florea asesoră 50 cr., d. Ioană 
Cintea cane. jud. 1 fl., d. Ioană Ghimbășiană curat, 
prim. 1 fl., d. Demetriu Chisiereanu corp. 50 cr., d. 
Luca Mănișoră curat, sec. 1 fl., d. Ioană Ganea cane. 
50 cr., d. Ioană Mureșiană cane. 50 cr., d. Vasilie Cîn- 
tariu argăs. 50 cr., și d. George Selegianu 50., Suma 
este de 15 fl. 50 cr. Din aceștia preste 5 fl. s’au îm
părțită ca premii, âr restulă este destinată pentru scâlă 
pre anulă viitoră.

In urma acestui resultată atâtă de înbucurătoră 
subscrisulă își ține de datorință a-și esprime pre acâstă 
cale încă odată cea mai intimă și căldurosă mulțămită 
on. domni participători și contribuitori.

Făgărașiu, 16 Iuliu 1886.
Basiliu Batiu, învățătoră.

Dare de seină și mulțămită publică.
La 10 Aprilie ală anului curentă isbucni în Basna 

ună focă groznică, care prefăcu în cenușă casele și su- 
praedificatele mai multoră locuitori de acolo. îndată ce 
îmi veni la cunoscință tristulă casă, scrisei în prețuitele 
nostre diare o rugare cătră onoratulă publică, ca să aju
toreze pe acei nefericiți, deoblegându-mă a colecta în
sumi mila bănâscă pentru Românii și Țiganii de acolo, 
căci sciamă că Sașii cei daunațî de bună sâmă suntă 
asigurați unii, âr alții ajutorați de connaționalii loră cei 
avuți. La apelulă meu numai decâtă au începută a in- 
curge din tote părțile câte ceva milă, și adecă dela cei 
însemnați în lista ce urmeză:

Listă contribuențiloru pentru nenorociții din Basna, 
cari își perdură prin focă averile la 10 Aprilie 1886 și 
anume pentru 47 familii Români și 3 familii Țigani, spre 
care scopă au contribuită următorii domni:

Ștefană Fopă, parochă română gr. cat. în Mihalțiu 
1 fl., Dimitrie Furduiu, în Alba-Iulia 3 fl., Mathias Bâr
sană, eăpitană în Koposvâr 2 fl., Ioană Horșia, preotă 
în Biia 50 cr., Teodoră Pănătjiană, învățătoră în Biia 
20 cr, Berekszâszi Pâl, viee-notară în St. Miklos 1 fl,, 
Filonă Rațiu, notară în St. Miklos 1 fl., Zachariă Branu, 
protopopă în Sâncelă 1 fl., Kerekes lozsef, învățătoră în 
St. Miklos 20 cr., Gavrilă Todorană, din Biia 30 cr., 
Leontina Horșia, copila preotului din Biia 4 cr., Titu 
Liviu Horșia, din Biia 10 cr., Ioană Frățilă, posesoră 
în Sâncelă 1 fl., -Nicolau Rusană, posesoră în Sâncelă 
I fl., Ioană Popă Reteganulă, dascălă și redactară 2 fl. 
66 cr., Dimitrie Turcu, comerciantă 40 cr., D-nii ser
genți majori dela regim, de infanteriă Nr. 50 a marelui 
duce de Baden, atașați în Alba-Iulia: George Vintilă 2 
fl., Gustavă Hoprich 1 fl. 50 cr., Nicolau Bălană 1 fl., 
Nicolau Cibu 1 fl., Isidoră Neamțiu 1 fl., Ioană Maca- 
veiă 1 fl. 40 cr., Ioană Paulă 1 fl , toană Cncea 1 fl., 
Ignată Borza 1 fl., Matheiă Tulicea 1 fl., Antonie Pappă, 
1 fl., Nicolau Borza 1 fl., Dela creștinii noștrii din Vel- 
cheriă, colectați prin preotulă Ioană Albonă 14 fl. 98., 
Alesiu Viciu profesoră în Blașiu 60 cr., Vasiliu Oltenă 
advocată în Blașiă 2 fl., Simionă Popană preotă, dela 
credincioșii săi din Agrișulă de susă. 1 fl., 50., Basiliu 
Turcă negustoria in Blașiă 1 fl., Lazară Viadă din 
Blașiă 10 cr. Suma 49 fl. 8 cr. Va urma.

Ultime scirl.
Viena, 19 Iulie. — ț)iarulu „Fremdenblattft“ 

află, că în cercurile diplomatice nu se scie dâcă 
prințultl Rudolfă și princesa Ștefania trebue să 
mărgă la Lubochenki, ca să visiteze pe lmpăra- 
tulu și lmpărătdsa Rusiei. Știrea deci este fără 
temeiu.

Puriști, 19 Iulie.—Ieri a fostu inaugurarea 
statuei generalului Chanzy la Nouart (Ardennes). 
Presența generalului rusu Frederici, care asistă 
la ceremonie, a provocată vii aclamări de : tră
iască Rusia!

Fiume, 19 Iulie. — S’au semnalată ieri 
4 cașuri de coleră și 2 decesuri.

Triest, 19 Iulie. — S’au constatată 2 ca
șuri și 1 decesă.

DIVERSE.
Unu sîmbure de cereașă era să coste pe ună 

omă vieță. In clinica doctorului Billrolh în Viena s’a 
făcută în dilele trecute o operațiă dintre cele mai rari. 
O femeiă, care de multă suferea de strîmtorarea gâtle
jului, a avută nenorocirea mai deunăzi să înghiță ună 
sîmbure de cerașă, care s’a oprită d’asupra stomacului 
în câtă femeia nu mai putea nici să bea, nici să mă
nânce. Femeia era să moră de fome, de nu se înlătura 
obstacolula. In clinică s’au încercată să înlăture sîm- 
burele, întroducendă ună instrumentă în gâtlej0, dâr în 
zadarfl. Apoi s’a făcută o tăietură la gâtulă pacientei, 
spre a se evita cotitura prin gură, însă totă înzadară. 
Atunci operatorulă s’a decisă să deschidă stomaculă. 
încercarea a reușită. Sîmburele a fostă apucată și scosă 
cu ună felă de clește. Dupăce s’a închisa bine tăietura 
dela stomacă, s’a turnată pacientei pe gâtă puțină vină 
ca întăritorO, căci nu mâncase de trei dile. Negreșită 
că ea fusese narcotizată, spre a putea suferi operația.

Numerulă Evreiloru în totă lumea. — «Anuarulă 
israelită* de pe anulă acesta spune, că pe tată suprafața 
globului suntă 6,300,000 jidovi: 5,400,000 în Europa, 
300,000 în Asia, 350,000 în Africa, 250,000 în America 
și 12,000 în Australia. In Francia suntă 63,000, în Ger
mania 562,000, în Austro-Ungaria 1,644,000, (Ungaria sin
gură are 638,000), în Italia 40,000, în Olanda 82,000, 
în România 265,000, în Rusia 2,552,000 (Polonia rusăscă. 
768,000) în Turcia 105,000, Belgia 3000, Bulgaria 10,000, 
Danemarca 4000, Spania 1900, Grecia 3000, Serbia 3000, 
Svedia 3000, restulă în celelalte țări și continente. In 'ra
portă cu populația indigenă, numărulă celă mai mare de 
jidovi îlă are Ungaria, apoi Polonia rusăscă și în urmă 
România. Anuarulă tjice, că jidovii se tragă toți din 
sânge de ,domnitori" și că Dumnezeu i-a făcută «domni* 
și ,boerl«. Se vede că de aceeâ nu le place munca, ci 
trăescă din esploatarea pănă la sânge a celorlalte nemuri.

* **
Ună mijlocii în contra colerii. — O foiă din Italia 

spune, că profesorulă Perroncito a comunicată acade
miei medicale din Torino, că ună studenta de medicină 
a aflata în laboratorulu său ună mijlocă în contra co
lerii, care pănă acuma s’a dovedită în câteva cașuri ca 
eficace. Metodulă consistă în aceea, că se inducă în in
testinele pacientului cu o sondă substanțe antiseptice, 
care omoră bacteriile colerii său celă puțină paralisâză 
sporirea loră.
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Acum vădă că dorulă tace 
Și nefericită mă face.
Frundă verde de pe șesă 
Ce-am iubita nu mai iubescă, 
Te-am iubito mândro pe tine 
Te lasă în dorO și suspine, 
Te-am iubito de multă vreme 
TotO în suspinuri și jele, 
Te-am iubită der te-oiu lăsa 
Că mi-ai mâncată viața, 
Mi-ai mâncată noroculO meu 
Ți-ai făcuta pe gândulă tău, 
Ai făcută ce-ai vruta cu mine 
Să nu mă mai lasO de tine; 
De te-ar bate Dumnedeu 
Că mi-ai făcută mare rău. 
Cui m’oiu plânge mândro dragă 
La rouă, frunde și iarbă; 
Iarba-i verde pe pămentă 
La tine n’am eredămenfă, 
Iarba-i verde fruneja-i lată 
Dragostea ta nu mă lasă; 
Iarba verde ’ngălbinesce 
Dragostea ta mă sfîrșesce, 
Lasă-ți mândro dorulă tău 
Nu’mi mânca noroculO meu, 
Lasă-țl mândro dragostea 
Nu-mi mai seca inima, 
Că m’a bate Dumnedeu 
Să iubescă ce nu-i ală meu. 

* »*

Frundă verde de gutuiu 
Cine m’ar crede să-i spuiu, 
Cum te-am- iubită și pe tine 
Și nu m’a mai sciuta nime, 
Nu te am iubită de frumâsă 
Fără mintea mi-a fostă prostă, 
Nu te-am iubito nici de dragă 
Fără mintea mi a fostă slabă, 
Nu te-am iubită să te iau 
Făr’ mi-a fostă norocu rău; 
Au maica m’a blăstămală 
Să iubescă ce nu mi-e dragă; 
M’a blăstămată fără milă 
Să iubescO numai de silă. 
Lasă-mă măicuță’n pace 
Să iubescă că n’am ce face; 
Dec’ a vrută Dom nulă așa 
Ca să-mi plângă io dragostea; 
Așa ml-a fostă rânduită 
Ca să plângă pe a mea iubită.

* •*
Bosiocă de pe cuieră 
Badea-i slugă la boeră, 
Dragu-mi e boeru dragă 
După slugă mărtea-mî facă, 
Da-i cu caru la Reteagă, 
S’aducă mătase negră 
Să-i facO o cămașe dragă, 
Una lui și una mie.
Io nu sciu ce-a tîrguită 
Că’n-napoi n’a mai venită, 

Făr’ mie ml-a poruncită, 
Pe trii fire de săcară 
Să me ducă că elă se’nsoră, 
Io ’napoi i-am poruncită 
Și așa l’am sfătuita, 
Pe trii fire de ovăsă 
Să se’nsore sănătosă, 
Elă âră ml-a poruncită 
Și frumosă m-a sfătuită. 
Pe o frundă de alună 
Să mă ducă și să-lă cunună, 
Maica mea s’a învoită 
Pe mine m’a slobodită, 
Și din gură mi-a vorbită : 
Du/e fiică și-10 cunună 
Și tu frumosă îi închină, 
Să trăeșcl șine (fine) cu bine 
Să n’ajungl diua de mâne, 
Să trăiâscă și șina (fina) 
Să n’ajungă Sâmbăta, 
Că de-acum ml-ei fi șinuță 
Pănă acum mi-ai fostă drăguță; 
Las’ că lumea-i treeătore 
Altuia mî-oi afla sub sore, 
Mai mândru și mai frumosă 
Nu ca tine ună burduhosă, 
Mai tinăru și mai voinică 
Nu ca tine ună calică, 
Tu ai fostă ună blăstămatO 
M’ai iubită și m’ai lăsată.

* *

Frundă verde de bodbeală 
Te-am iubită mândro cu amară, 
Te-am iubită de multă vreme 
Totă în suspine și jele, 
Te-am iubită, nu scie nime 
Câte rabdă eu pentru tine, 
Lasă c’așa-ml trebe mie 
Decă am ascultată de tine, 
Dâcă n’am avută io minte 
Să nu iubescă înainte, 
Să fi iubită mai târziu 
Pe cine iubescă să sciu, 
Să iubescă ce-i de iubită 
Să nu’mi țină drumu ’nchisă, 
Cum mi-lă ții mândruțo tu 
Drumulă și-mt mâncî norocu, 
Că tu mi-ai ținută calea 
Și mi-ai mâncată tignela.

* o tt
Trece-ună rău și o supărare 
Vine alta și mai mare, 
Trece-ună rău și altuia vine 
N’am nădejde nici de ună bine, 
TrecO calele, trecă nopțile 
Mă petrecă cu gândurile, 
Trece lumea, trece ’n pace 
Ce-am făcută nu potă desface, 
Trece lumea, trecă și eu 
Ce-am făcută îmi pare rău.



Nr. 153. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursuîu la bnrsa de Viena SJursiî d© Bueuresci.
din 19 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 65 
Rentă de hârtiă 5°l0 . . 94 75 
Imprumutulfl căiloră ferate

ungare.......................... 154.40
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.10 

Amortisarea datoriei căi-
, lorii ferate de ostfi ung.

(2-â emisiune) . . . . 128 50 
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 119 75 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................100.—
ImprumutulO cu premiu

ung................................... 122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 60 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 85.95
Renta de aură austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 141 05
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 875 —
Act. băncel de credită ung. 285.25
Act. băncel de credită austr. 277.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 7 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 93— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 9673 971/,

> convert. (6°/0) 87Va 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit. fonc. rural (7°/0) . . 102— 102V,

» 11 » (5°/o) ■ 85*/4 86—
» urban (7°/0) . . 98s/4 991/!

> » (6%) . 90Va 9P/4
» » (5°/0) • ■ 811/, 82*/4

Banca națională a României 500 Lei 1000 1004
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255 260

< > » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.20 15.35
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.—

Cursulu pieței Brașov»
din 20 Iulie st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.62 Vend. 8.64
Argint românesc .... 8.55 8.60
Napoleon-d’orI ..... 9.97 * 10.—
Lire turcesc!..................... > • * 11.27 » 11.30
Imperial!......................... 10.26 » 10.29
Galbeni............................. » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» • * 100.— » 101.-
Ruble Rusesc!................. 1 > 122.— > 123.—
Discontulii ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. i263/i886_ Publicațiune de lîcitațiune.
Din partea subscrisului pretoru ală cercului Selișfe se publică prin acăsta, 

cumcă tbte lemnele din pădurea de stejarii numită ,,Dumbrava1 de pe teritorulă co
munei Săcelă se voră vinde pe calea licitațiunei publice în 30 âeptemvre a. c. la 10 
bre dimineța în comuna Săcelă în presența interesanțiloră, pe basa conc-esiunei pri
mită dela înaltulă ministeră reg. ung. de agr. comerciă și industr. sub Nr. 1889/886.

Prețulă de strigare este după operatulă de specialitate raționalii 18.260 fl.
74 cr. v. a.

Licitanții voră avea a depune unQ vadiu de 10% din prețulă de strigare, și plus- 
oferintele va lăsa suma acesta depusă drepții cauțiune până Ia încuviințarea licitațiunei.

Prețulă de cumpărare, din care compete comunei Săcelă suma de 3000 fl. 
și in care sumă se va computa și suma cauțiunei, se va solvi după încuviințarea licita
țiunei lu o lună de dile la mâna representanțiloră orașului Sibiiu.

La licitațiunea acesta să primesc!) și oferte în scrisă, provădute cu vadiulă 
prescrisă, conținendă apriată primirea condițiuniloră, acestea să voră desface după 
finirea licitațiunei verbale.

Lemnele de văndare să clasifică în următorulă modă:
Nr. 

trupine- 
loru.

grosi
mea în
cmtr.

lungi
mea în 

mtr.
Lcmnft de stejaru.

444 50-80 8—20 lemnii forte bunii pentru clădiri

1157 »» ’> ’» It „ buntt „ „

1649 H »> V » „ buna der scurt „ „

1511 42-90 4—16 3071 mtr. cub. lemna buna de foca

482 42—80 4-14 1089 „ „ „ debila „ „

Pădurea de susă zace în de
părtare de 3 Kmtr. dela drumulă 
terei de cătră Sibiiu, er dela valea 
de unde se va începe edificarea dru
mului inferată, pentru care s’a pri
mită deja concesiunea dela loculă 
mai înaltă, 5—6 Kmtr., și dela ia- 
zulu morii a comunei Săcelă 4 Klm.

Transportulă lemneloră este 
forte ușoră și moderată.

Deslușiri necesari să dau cu plăcere.
Operatulă technică se află Ia D-lă silvicultoră ală cercului acestuia.

1—3

Săliste, în 16 Iuliu 1886. JPretorele cercului.

Concursu.
La biuroulă de mijlocire a măr furii or u ce se înființăză 

în B r a ș o v ă suntu de ocupată :
1. Postulă unui șefă de biurou cu salară anuală de 1500 fl.
2. Postulă unui comptabilă (totodată corespondentă) cu sa

lară anuală de 800 fl.
3. Postulă unui călătoră, a cărui lăfă are să se reguleze după 

învoială.
Instalarea se face deocamdată pe ună ană.
Condițiunile de cualificare pentru postulă ântâiă și ală 

doilea suntă: Dovadă de temeinice cunoscințe și esperiențe comerciale, 
cunoscința celoră trei limbi ale țării (unguresce, nemțesce și românesce) 
în vorbire și scriere. — Pentru postulă de călătoră: pe lângă cunoscința 
limbiloră țării, și cundscerea piețeloră și esperiență practică cu privire la 
trebuințele industriale în Ungaria și în Orientă.

Se caută și ună locală parteră cu două camere, dintre care una 
cătră stradă.

Petițiunile pentru dobândirea posturiloră de mai susă precum și 
oferte privitâre la locală au să se înainteze pănă în 29 Iuliu 12 6re din 
di, la președintele actuală ală comisiunei

3-8 losef Diîck.

Mersulu trenuriloru
pe linia JPredealii-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîa-Baidapesta SSadapesta—IPredealii

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliisora

Elisabetopole
Mediașâ
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelb
Teiușfi
Aiudii

(^Vințulă de 
Uiora!
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișfi
Stana
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
B6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susti

(
(

Orailia-mare

P. Lailăny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena (

Trenă 
de 

peraâne

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10 29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10 25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

Ttenu 
omnibua

4.50
9.32
9.56

10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2 07
3.08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

3.00| 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucertlea

Uiora
Vințulă de 
Aiudă 
Taiuști 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa ejic
Mediașd 
Elisabetopole
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovti

Timiști

Predealu

( 
(

(
(

susti

(
(

(
(

Bucurescî

Nota: Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grose.

Trenu 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenu 
omnlbu

Trenii 
de 

peraâne

Trenii 
omnibua

— — —
1

1 - —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28
— — 9.45 2,00
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— ■ — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 - -

10.01 10.28 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1 36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 - -
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 --
_ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 / 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

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

Teiușfi» Sis'adfi»Buday©sta Budapesta- Aradtt-Teiușft.

Trenii Trenu Trenu de Trenă de Trenu Trenă
omnibua omDxbua peraâne peraâne accelerată omnibua

Teiușii. 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Oră știa 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zana 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.1.4 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53
3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 | Tefiușft 12.05 — 2.24

Simeria (Piski) Petroșeufi

Trenii Trenă de Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibua peraâne peraâne persâne omnibua omnibua

Aradfc 6.00 8.18 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
TSmișdra 8.42 — 10.09 Petroșeid — 4.04 6.39

TiHffiișdra’Aradft Petrușeiiă—SiHaeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenii Trenă Trenă Trenă
peraâne persone omnibua omnibua omnibua de pers.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșenl 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
ArwdiT» — — 7.40 SteerSa 1053 1.35 —


