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;ive superiăre de stată, dăr nu e mai puțină a- 
devărată că trebue să se țină sămă că elă a 
:ostă trimisă de d. Jules Ferry spre a restabili 
relațiuni mai amicabile cu Germania și că elă 
deși în âcăstă misiune a isbutită e în ajună a 
părăsi Berlinulă...?4

Brașovu, 14 Iulie 1886.
De ună timpu încâce se vorbesce erășl multă 

de Francia, de planurile ei de revanșă și de o 
eventuală alianță a ei cu Rusia.

Amărăciunea ce domnesce în sînulu națiu- 
nei francese contra Germaniei nu și a pierdută 
de 16 ani încdce nimicit din caracterulă ei ame- 
nințătoră. Adevărulu este că Francesii cu mică 
cu mare pară a fi conduși numai de o singură 
ideă — de a’și răsbuna asupra Germaniei, resta- 
bilindă vechiulă prestigiu alu țârei loră în Europa, 

îndată ce la acâsta constantă indisposițiune 
a Franciei se mai adauge vr’o nemulțămire a di
plomației rusesci, se nască cele mai cutezate com- 
binațiuni despre o viitâre alianță franceso-ru- 
s6scă.

In timpulă din urmă s’a observată ună mare 
neastâmperu în politica esternă a Rusiei ți a bă
tută la ochi cooperarea acestei puteri cu Francia 
în peninsula balcanică.

Nu puțină a contribuită la lățirea faimei 
despre o alianță între aceste două mari puteri, 
presența atașatului militară rusescă la festivitatea 
desvălirei statuei generalului Chanzy în Nouart 
și asigurările de amicițiă ce ■ s’au schimbată 
acolo.

Foile francese au publicată articull simpa
tici pentru1 Rusia din acestă incidență, așa că 
organulă oficiosă din Petersburg s’a vădută în
demnată a declara, că politica oficială a Rusiei 
nu stă în legătură cu demonstrațiunile dela 
Nouart.

Atitudinea neastâmpărată a diplomației ru
sesci a pusă în mișcare și pe principele Bismark 
și ătă-lă vedemă acum conferindă din nou cu 
miniștrii mariloră împărății. îndată ce i se a- 
rată fantoma alianței ruso - francese, Bismarck 
semte necesitatea de a documenta vechia sa a- 
micițiă pentru Rusia, âr’ d-lă Giers se scie folosi 
fdrte bine de rivalitatea între Francia și Ger
mania.

F6rte nemerită caracterisăză situațiunea or
ganulă englesă „ Standard “ scrii ndă următdrele : 

„Nimeni n’ar pută înțelege politica Europei 
dăcă ar perde din vedere împrejurarea princi
pală, că fundamantala relațiune între Rusia pe 
de o parte, și Germania și Austria pe de alța, 
nu este decâtă ună antagonismă și o nemulță
mire năbușită?1

„Afară de acâsta mai esistă și al ți factori 
importanți în relațiunile puteriloră continentale 
între denșele. Abia mai este necesară a spune 
că prin acâsta noi voimă a face alusiune la 
Francia. E adevărată că Francia în cursă de 
mai mulți ani a lăsată a se vedâ în aparență 
că ea se găsesce afară din ori ce combinațiune 
posibilă, care s’ar referi la provocarea unoră eve
nimente răsboinice.“

„Dâr fie-care scie că acâsta e numai în 
aparență, căci Francia în ori-ce momentă e gata 
a merge cu una său cu mai multe puteri mână 
în mână, cari i-ară oferi eftina perspectivă de a-’și 
răsbuna asupra învingătorului dela 1870. Prin 
urmare, noi vedemă pe adevărata Franciă cău- 
tândă a-șl răsbuna pentru înfrângerile suferite. 
Astfelă singura putere, care îi oferă o speranță 
de a’i veni în ajutoră spre realisarea scopului 
urmărită, e ’jRusia. Dăr să vedemu dăcă în 
acestă momentă este ea adi mai aprăpe de rea- 
lisare decâtă cum era odini6ră?“

„Numai încape îndoială că neastempărulă 
Rusiei și schimbarea făcută în cabinetulă Angliei 
voru da ună bogată materială principelui Bis
marck și comitelui Kalnoky spre a face totă fe- 
lulă de combinațiuni și planuri?4

„Rechemarea baronului de Courcel dela Ber
lină este ună însemnată evenimentă care nu păte 
rămână nelămurită. Se păte că la permutarea 
în altă capitală să nu fi contribuită nisce rno- 

Scolele de comerciu.
Cu ocasiunea distribuțiunii premiiloră la 

elevii șcălei comerciale din Bucuresci d-nulă A. 
Stolojană, ministrulu agriculturei, industriei, 
comerciului și domeneloră, a pronunțată ună 
discursă a cărui însemnătate îi dă caracterulă 
unui discursă-programă. Intre altele cj-iso mi- 
nistrulă:

...Misiunea d-voslră, d-loră profesori, este ună apos- 
tolată, și apostolii n’au trebuință de îndemnulă nimănui. 
Inspirați de o idee mare, fecundă, găsescă în credința 
oră destule mijlăce morale pentru ea să ațîțe enlusias- 
mulă unora, se transforme indiferența altora în iubire, 
să deștepte zelulă în toți și se creeze astfelă o atmos- 
eră morală bine-făcătore pentru a ajunge scopulă ce 
dânșii urmărescă.

Marele poeții englesă’ Milton, în .Paradisulă per- 
dută«, vorbesce de ună leu pe care Dumnedeu nu apu
case se-lă isprăvăscă și din acâstă causă jumătate era 

e Iută. Prin acesta descria, pe omă: trebuința și ideea. 
D-vostră adresați-vă la idee, la inimă, și avândă consciință 
de misiunea umanitară și națională a acestei școli, nu 
vă osteniți de a’i câștiga prietini prin graiu, prin scrisă 
și mai cu seină prin fapte. Acesta este calea cea mare 
pe care au mersă toți câți au isbutită să aducă ună bine 
temeinică în lume. Să iubimă așa dâr noi înșine șcdla 
și astfelă vomă fi siguri că o vomă face să fiă iubită și 
de alții.

Am disă, d-loră, că acestă școlă are o misiune și 
umanitară și națională. In adevără, care este scopulă 
misiunei d-vostre? Să creați o clasă de comercianțl ro
mâni luminați. Comercianții au contribuită mai multă, 
potă dipe, de câtă celelalte clase ale socielăței la eman
ciparea lumei. Se diee că Roma are gloria de a fi 
dată nascere dreptului civilă și canonică, {negustorii au 
gloria de a fi creată dreptulă comercială modernă, după 
care positivă are să se transforme în multe și dreptulă 
civilă.

Este cunoscută, d-loră, că, cu multe sute de ani 
înainte de revoluțiunea francesă, Liga hanseatică, o con- 
federațiune a orașeloră de comerciu, a încercată să 
atragă întrega Europă în organisațiunea politică a cărei 
base erau aceleași idei ca ale revoluțiunei celei mari fran
cese. Civilisațiunea de astădi este opera claseloră de 
mijlocă. Chiar la noi, bărbații din generațiunea trecută, 
cari și-au luată însărcinarea să conslituiâscă Statulă ro
mână, au isbutită să conducă acestă nobilă idee la ună 
bună sfârșită, mai cu semă cu concursulă orașeloră, 
adecă prin negustori și profesori.

In același timpă, d-loră profesori, faceți și o operă 
de consolidare națională, căci este o slăbiciune pentru 
ună stată ca comerciulă lui să fiă numai în mânile 
străiniloru; prin urmare, aveți misiunea dea naționalisa 
comerciulă țării. Ctf să ajungemă la scopulă dorită, 
una din condițiunile succesului este să ai credința în- 
tr’ensulă. Lucrămă cu mai multă inimă când avemă si
guranța că sămănămă în păment.ă roditoră, cu alte cu
vinte trebue să vedemă dăcă nâmulă românescă are 
geniulă comerciului. Ni se contestă geniulă comerciului.

Ni s’au contestată însă și virtuțile militare. După 
proba strălucită ce amă dată pe câmpiele Bulgariei despre 
strămoșescile nostre însușiri militare, archiducele Albrecht, 
marele generală ală Austriei, învingătorulă dela Custozza. 
vorhindă cu celă mai mare căpitană română, îi dicea : 
„Eram sigură că Românii din regată au să se bată 
bine, de vreme ce suntă de același sânge cu ai noștri, și 
eu în fruntea aloră noștri ași avea curagiulă să mergă 
pănă la capulă pămentului^. Acelora cari ne contestă 
geniulă comercială le voiu răspunde: uitați-vă la Ro
mânii macedoneni, ei suntă de același sânge cu noi. 
Precum Grecii suntă marinarii orientului, Românii din

Macedonia suntă comercianții peninsulei balcanice. Ei 
și-au arătată aptitudinile loră comerciale nu numai în 
părțile nostre, der și în țările vechi, cu comerciu orga- 
nisată și cu tradițiun* comerciale. In multe părți ale 
urnei suntă astădi case mari de comerciu prospere, 

conduse de Români. Chiar în La Plata suntă câte-va 
case de comerciu fundate de fii de ai Bucuresciloră. 
Românii nu au ajunsă însă să aibă o clasă de comer
cianțl așa de puternică ca în alte țări pentru următârele 
împregiurări: ânt.eiu, o prejudecată crede că acestă pro
fesiune e înjositâre, după cum o atestă Cantemiră — o 
prejudecată comună mai tuturora popdreloră militare; 
ală doilea, nestabilitatea politică care aducea nesiguranță 
în afaceri. Peyssonet, consululă generală de pe lângă 
hanulu din Crimeea, pe la 1750, spune cum se făcea 
comerciulă la noi, Negustorii trebuiau să înainteze banii 
pe la sțărostii și, ca să potă avea marfa la timpulă sti
pulată, le era de trebuință protecțiunea domniei. Ca să 
o obțină erau nevoițl să facă credite partisaniloră săi. 
)e altă parte domnii avendă multă de plătită la Stam- 
bulă, aveau recursă la negustorii cătră cari îșl luau an
gajamentul se le plătâscă în marfă. Aceste relațiuni 
cu domnii făceau pe comercianțl suspecțl cătră oposi- 
țiune. Cu căderea domnului, celă ce urma pe scaună 
nu se credea datoră să susțină angagiamentulă celui ma
zilită; ăr partisanii domniei cădule nu își plăteau dato
riile, astfelă negustorii erau ruinați. Ei dâră mai multă 
ca orl-cine aveau dreptulă să dică: schimbarea dom- 
niloră bucuria nebuniloră. O altă causă era monopolulă 
ce îșl însușiseră Turcii asupra celoră mai principale 
obiecte din comerciulă nostru, ceea ce făcea ca, numai 
dupăce se îndestula Conslantinopolulă, puteamă să ex- 
portămă prisosulă producțiunei nbstre și atunci cu per
misiunea specială a Porței. Numai supușii Puteriloră 
mari puteau să obțină asemenea favoruri; de aceea ș 
mulți negustori români căutau să se facă protegiați vre
unei puteri însemnate. Când s’a desrobită Dunărea și 
s’a declarată libertatea comerciului, afacerile au luată 
ună mare avântă: de aci trebuința și mai mare de in
termediari. Românii nu aveau capitaluri, căci se scie că 
numai prin comerță și industrie se adună repede capi- 
talulă; fără relațiuni comerciale cu străinătatea, prin 
urmare, în neputința de a ave credită; și fundă fără 
deprinderile comerciului mare, ei nu erau pregătiți ca 
să ia în mână loră comerciulă țârei.

Englesii, d-loră, grațiă geniului loră și posițiunei 
loră geografice, au isbutită să concentreze în mânile loră 
comerciulă lumei îutregl. Ei cumpără mai din tote păr
țile totă felulă de producte și în urmă le vândă consuma- 
toriloră. Din aceste afaceri tragă ună folosă însemnată 
care se cifrâză la venituri cu miliarde. Pe o scară mică 
s’a făcută asemenea negoță și la noi. Wilkinson, consu
lulă generală ală Marei-Britanii în Bucuresci, pe la 1804 
spune că piețile Bucuresciului, lașului și Galațului apro- 
visionau cu multe mărfuri Galiția, Transilvania, Banatulă, 
Serbia. Drumurile pe unde venâu mărfurile erau marea 
și calea de uscată Enos-Adrianopolă. Cu facerea dru- 
muriloră de feră și perfecționarea porturiloră în celelalte 
țări, comerciulă, găsindă facilități mari pe acolo, a pă
răsită vechiulă său drumă și astfelă amă perdută acea 
situaț.iune. Cu drumurile nostre de feră spre Constanța 
și lucrările ce suntă proiectate pentru acestă portă se 
va îndrepta în parte situațiunea; der ceea-ce va aduce 
ârăși o mare revuluțiune în relațiunile comerciale ale ță- 
riloră din părțile nâstre este linia ferată Constantinopo- 
lulă sâu Enos-Adrianopolă-Bucuresci. Acâsta e calea 
mare a comerciului Orientului. Ea vine în dreptulă 
golfului Ismită, capulă liniei Eufrată, care asemenea are 
să se facă, căci acâsta e calea cea mai scurtă a Indie- 
loră; prin ele se voră trimite Europei bogățiele Anato- 
liei. Se voră face de sigură, penlrucă suntă cerute de 
marele interese comerciale ale lumei și de considerați- 
unl politice. Statele cele mici au interesă ca căile cele 
mari comerciale să trâcă printr’ânsele, căci acesta e mij- 
loculă prin care cei mici potă face pe cei mar’ să sus
țină independența loră. Numai când căile comerciului 
suntă în mâna unui Stată mică, Statele cele mari au 
siguranța de a putâ benificia tâte de ele. Avemă der 
cu toții datoria să ne prăgătimă pentru acestă momentă, 
pentru ca să nu fi mă surprinși cum amă fostă cu liber- 



GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Să ridicămă der scolele nostre de co- 
,e organisămă așa încâtă se nu ne dea nu- 

.nill, adică amploiații camerciului, ci să pro- 
/storl cu educațiunea și instrucțiunea necesară 

..■p'menl, cari voră fi în curendă chemați să’șl exer- 
activitatea pe terenulă celă vastă ală comerciului cite

}r,rnațională. ală comerciului lumei. Pătrunși de a- 
jste mari datorii și cu toții: guvernă, profesori, șco

lari, părinți, să lucrămă din răsputeri ca se ajungemă 
la scopă : „ Numai cine trage a mare ajunge mare. “

SOIRILE PILEI.
Cetimă în diarele ungurescl: »Mai multe diare au 

adusă vestea, că guvernulă română ar pune pedeci în 
calea acelora, cari voiescă să cerceteze băile ungurescl. 
E cu totulă nebasată vestea, că autoritățile de acolo ar 
face ceva deosebire în punerea taxeloră pe pașaporte. 
Tocmai în dilele din urmă s’au estrădată vre-o sută de 
pașapdrte cu taxele obicinuite pentru călători la Mehadia. 
Și în săptămâna trecută mai mulți inși au mersă la Zi- 
zină, Vălcele și Tușnadă. Atâta este dreptă, că în a- 
nulă acesta mai puțini domni din România se ducă la 
băile din străinătate, causa însă este timpulă nefavora
bilă și relele împrejurări financiare.» — Totă nu le vine 
la socotelă diareloră unguresc! să spună adevărulă! Re
lele împrejurări șovinistice sunlă adevărata causă pentru 
care nu vină cei din România la băile de aci!

—x —
Guvernele austriacă și ungurescă au adresată so

cietății austro-ungare de navigațiune pe Dunăre o notă 
prin care îi cere să ia măsurile necesare spre a nu pa- 
ralisa acțiunea începută contra României pun denun
țarea tarifeloră unioniste. Acâstă notă a fostă adresată 
direcțiunei din causă că guvernele din Viena și Peșta au 
aflată, că între acestă societate și alte societăți de căi 
ferate s’au încheiată nisce convențiunl, prin care măsu
rile tarifare luate de ambele guverne contra României 
suntă paralisate. Societatea, după cum se crede, va 
cere o însemnată despăgubire pentru a se supune mă- 
suriloră cerute de cele două guverne

—x—
In legea voluntariloru pe unu ană se voră face 

modificări în ce privesce pe elevii dela medicină. Me- 
diciniștii se voră primi pe viitoră în serviciulă militară 
de elevi medici ca voluntari pe ună ană numai după dobân
direa gradului de doctoră. Studenții dela medicină voră 
mai fi obligați a servi presenți la trupă șese luni, și nu
mai după aceea se voră trece In serviciulă sanitară. 
Pentru anulă 1886/7 rămâne în putere totă legea de 
pănă acum.

—x—
Mai multe posturi de institutori la scăle poporale 

în Bosnia și Erțegovina suntă de ocupată cu lefuri a- 
nuale de 500, 600 și 800 fl., pe lângă locuință cu gră
dină și lemne, dela 1 Septemvre n. c. Concurenții să 
cunăscă limba bosniacă a țării în scriere latină și ciri - 
lică. Petițiunile se adreseză, pănă la 10 Augustă n. c. 
celă multă, autorității supreme a țării.

—x—
Curia regescă, în basa § 43, a respinsă recursulă 

ddui protopopă Petru Ales. Vlassa din Indolă, înaintată 
în contra hotărîrei, adusă de tribunalulă din Turda și

întărită de Tabla r., de a fi pusă în stare de acusațiune. 
D-lă protopopă Vlassa e urmărită, pentrucă nu jocă 
după cum cântă „patrioții.'

—x—
Ni se scrie dm Grață, cu data 22 Iuliu n. : »ErI 

în 21/7 studentulă farmacistă Dumitru Banciu din Săliște 
a fostă promovată la gradulă de „Magister pharmaciae“ 
cu nota: summa laude. Credă că e primulă Română 
ce a obținută aici acestă notă escelentă." — Felicitămă 
pe tenărulă farmacistă !

—x—
D-lă Albină Popă s’a promovată la gradulă de 

Doctoră în med. univ., Sâmbătă în 24 Iuliu în sala se
natului universității din Viena.

—x—
Agiulă vamală s’a stabilită pentru luna Augustă 

cu 251/2o/o.
—x—

Pe teritorulă comunei Prodă s’a descărcată la 10 
fuliu o furtună cumplită. Ploia cădea în torente așa 
de mari, încâtă în câteva minute părîulă din sală inunda 
ulițele și locuințele, băgândă poporațiunea în groză. In 
biserică apa ajunsese la înălțime de o urmă. Pagubele 
pricinuite atâlă în sală câtă și pe câmpă suntă fdrte 
mari.

—x—
»KoI. Kozl.“ spune, că gendarmeria a descoperită 

o bandă de hoți, cari furau aură dela minele dela Boita. 
Din mina dela Buda se dice că s’a furată anuală aură 
în valore de peste 100,000 fl. Gendarmeria ar fi pe 
urma loră.

—x —
Economulă din Clușiu Ștefană Nagij s’a găsită la 

22 Iuliu n. omorîtă pe câmpă lângă Clușiu. In sera 
premergătore se amestecase într’o certă, ce au avut’o 
doi lucrători de câmpă cu ună proprietară. Se bănuesce 
că ună Iucrătoră dintre aceștia l’a omorîtă din răs- 
bunare.

—x—
Ună Maghiară cu numele Ballagi a descoperită în 

biblioteca archiepiscopului de Sevilla ună manuscriptă 
vechiu maghiară din a. 1456, cuprindendă 68 de strofe 
în poesiă, în cări se cântă vitejiile eroului Ioană Iluniadi 
din partea chiar a unuia, care a luată parte la lupta 
dela Belgradă In acestă manuscriptă Huniadi se nu 
mesce Iuană Bianco; din acestă manuscriptă, chiar 
după o comentare maghiară reiese, că Huniadi în dste 
și la poporă era cunoscută numai sub numele de Sibi- 
nyan Iuan. — Ne prindemă că »patrioții“ totă jură, că 
Huniadi n’a fostă Română.

—x—
> România" spune, că a plecată spre Rusia d C. 

Bărcănescu, însărcinată de Epitropia bisericei Dârnnei 
Bălașa, să studieze organisarea coruriloră bisericești din 
Rusia. D. Bărcănescu se duce ântâiu la Odesa, apoi 
la Kiev și Moscva și de acolo la Petersburg.

—x—
Despre contele Esterhazi Moritz, noulă fișpană ală 

Vespremului, scriau dilele acestea diarele ungurescl, că 
ar fi bancrotată, și-ar fi perdută averea și din astă causă 
cliceau că ar voi să-și dea demisiunea dela fișpănată și 
se se mute la Napagodl. O telegramă cătră „Nemzet< 
să încârcă a desminți acâstă scire.

—x—

Regretatulă Marină Mihăiescu, profesoră de geo
grafia și istoriă la schia centrală de fete din Bucuresel, 
încetată din viață în dl'lele trecute, a dispusă prin tes- 
tamentulă său autentică ca după mortea soției salei 1. 
Casele să rămâie în proprietatea Bisericei Flămânda 
din București. 2. Două mii lei să se dea bisericei din 
comuna GhizdăveștI, loculă său natală. 3. l,)ece mii lei 
să se dea scolei normale a societății pentru învățătura 
poporului Română .dela sf. Ecaterina. 4. Cinci mîi de 
lei Societății Transilvania cu reședința în Bucuresel, fun
dată în anulă 1867 pentru cultura Româniloră ardeleni, 
bănățeni și bucovineni. 5. Deosebite daruri r udeloră 
sale. Asemenea fapte merită a fi relevate și de aceea 
le înregistrămă și noi.

De ale economiei.
• Deva, Iuliu 1886.

Sâmbătă în 10 Iuliu 1886 a venită în Deva ună 
secretară ministerială cu veterinarulă superioră ală sta
tului dela ministeriulă de economiă, industriă și comerciu, 
Mergendă în sala comitatului, unde toți pretorii și pri
marii magistratuali i-au așteptată spre a primi instruc
țiuni în causa epidemiei viteloră, economiei de vite și 
altele, a începută secretariulă ministerială a esplica 
despre epidemia de vite și despre economia loră, cam 
în următorulă chipă:

„Noi, resp. Țera ungurăscă, de presinte nu avemă 
comumcațiunl cu țările vecine, de a pute esporta vile, 
etc., pentrucă cu noi nu voescu a încheia convențiune 
comercială, fiindă că vitele nostre suntă vestite ca bol
nave și fiindă că esistă epidemiă în țeră. Și de unde 
derivă acesta ? De acolo, că după fărte multă cercetare 
și ostenălă amă aflată că Rusia a pusă mâna pe o mul
țime de pașaporte ungurești, cu cari esportă Rusia, vi
tele ei cele bolnăviciose dându-le de vile din Ungaria. 
Apoi cam de obiceiu în Rusia esislă totă mereu epi
demiă de vite și aslfelă s’au considerată în Germania 
vitele acestea ca fiindă din Ungaria, deși au fostă din 
Rusia. Din causa asta apoi Ungaria a fostă eschisă cu 
vitele ei. Stăruiți cu tote astea a spori vite și încă 
soiuri bune ungurescl și elvețiane, căci pentru noi eco
nomia principală e cea de vite, și sperămă că ăra vomă 
esporta ca mai nainte în Germania și Austria". Apoi cum 
trebue să fiă grajdurile de curățite, și vita suspiționată 
ca bolnavă îndată trebue cercetată chemândă pe veterinară 
spre a o vindeca de bălă etc. etc «

Eu ca economă de vite și precepătoră în causă 
observă, că nu-i destulă cu aceste măsuri pentru des- 
voltarea economiei de vite. Să sporimă vitele, dăr 
vorba e, că unde să pășunescă? In ce modă s’ar pută 
ajutora ca să se câștige locă de pășunită, pentrucă, 
dăcă nu e pășune, nu poți țină vita în grădina casei 
unde suntă sămânate legumi pentru familiă.

In Transilvania economia de vite decade vădendă 
cu ochii, căci ămenii nu le mai potă spori ca pănă 
acuma. Transilvania precum bine scimă e mai multă 
muntdsă și pădurâsă, puține șesurl are, și pănă acuma 
Omenii și-au crescută vitele loră pe munți și prin pă
duri ; nu în cele tinere, căci acelea după lege suntă oprite, 
ci in pădurile cele mari, prin tufișă, poem și la apa 
cea sănătOsă. Acuma însă pășunea în locurile acestea 
e oprită. Din causa asta are și statulh și cetățenulă pa
gubă, și încă mare, căci omenii mare parte totă la pă
dure îșl trimeteau vitele la pășiune, deorece altă pășiune 
nu prea au, pentrucă puținele fânațe trebue păstrate 
de a face fenă pentru ârnă.

Prin ordinațiunî ministeriale și suprefecturale s’a 
oprită d’a intra în pădure, pășiunea principală și deci 
ordinațiunile acestea au mai nimicită economia de vite, 
din care făceau economii de vite bani ca să-și plătăscă 
dările cătră stată, nu rămâneau în restanță cu darea, și le

FOILETONU.

Unii capitulă despre mânia.
(Fine.)

Vorbindă de afectulă mâniei și ală indignațiunii 
voiu aduce o dovadă strălucită întru lauda neperitOre a 
acestui afectă.

’Ml aducă aminte de două episode barbare din is
toria Franciei, consumate în a doua jumătate a seclului 
ală 18-lea. (Periodulă dintre Ludovică XIV și Ludovicii 
XVI), episode, cari au deșteptată în inima unui omă ună 
sentimentă atâtă de adâncă de mâniă și indignațiune le
gitimă — încâtă ideile, cărora acestă mâniă și indigna- 
țiune le-a dată nascere, au contribuită în modă puter
nică la reformarea întregei societăți francese

Etă cele două episode:
La Toulouse în diua de 13 Octomvre 1.761 se gă- 

sesce într’o cameră ună tânără spendurată. Mulțimea 
alergă, clerulă fulgeră, magistratura cercetâză: Este o 
sinucidere; se vorbesce de ună asasinată. In ce interesă? 
In interesulă religiunii. Cine se acusă? Tatălă. Elă e 
protestantă și a oprită pe fiulă său d’a se face catolică. 
Esistă o monstruositate morală și o neputință materială; 
der ce le pasă! Acesta a omorită pe fiulă său.

Acestă bătrână a spendurată pe acelă tânără 1 Jus
tiția lucrâză, — și ătă resultatulă : la 9 Martie 1762 ună 
omă cu părulă albă Jean Callas dusă pe o piâță publică, 
desbrăcată și pusă pe r6tă. ca să primescă cele optă 
suplicie (8 lovituri cu drugulă de feră mânuită de călău). 

După mortea sa, după o esecuțiune atâtă de barbară se 
constată, că fiulă său se sinucise. Der se comisese ună 
asasinată. De cine? De judecători!!...

Altă faptă totă din analele Franciei! După bătrâ- 
nulă tânărulă. Trei ani mai în urmă la anulă 1765 la 
Abbevile după o. nOpte viscolăsă se găsesce o cruce de 
lemnă aruncată josă la capătulă unui podă, care de trei 
secuii sta atârnată de stâlpulă podului. Cine comisese 
nelegiuirea de a o arunca josă ? Nu se scie. P6te vre 
ună trecătoră, — pdte vântulă. Cine este vinovatulu? 
Episcopulă dela Amiens, scrie o epistolă pastorală cătră 
credincioși — făcândă apelă la fanatismulă loră. Justiția 
crede, că a descoperită, că în noptearcând crucea a fostă 
aruncală josă, duoi oficeri: Labarre și D’Etalonde au tre
cută pe podulă dela Abbevile, că erau beți și că cântau 
ună cântecă veselă soldățescă.

Justiția dela Abbevile nu rămâne îndărătulă justi
ției dela Toulouse. Nu e mai puțină dreptă. Se dau 
două mandate de aducere. D’Etalonde fuge. Labarre este 
arestată și condamnată. In timpulă torturei i se frânge 
ună genunchiu. A doua di la 5 Iuniu 1766 e adusă pe 
pieț.a publică cea mare, acolo arde ună rugă, 1 se ci- 
țesce sentința, apoi i se taiă mâna, i se scote limba din 
gură cu ună clesce de feră și în fine de milă — se vede 
— i se taiă capulă și se aruncă pe rugă. Aslfelă muri 
cavalerulă Labarre în etate de 19 ani.

Celebrulu Voltaire era de față amestecată prin mul
țime: „Atunci 0 Voltaire! — esclamă Victor Ilugo — 
vedendii nedreptatea omenescă ai scosă ună țîpetă de 
groză și de mâniă legitimă: — și acesta va fi gloria ta 

eternă! Atunci începuși tu, deși erai încă numai în anii 
juneței, — înfricoșatulă procesă ală trecutului', susținuși 
tu în contra tiraniloră și în contra monstriloră causa 
geniului omenescă, și o câștigași!! Spăimântătdrele lu
cruri se făceau în mijloculă unei societăți civilisale. Viăța 
era veselă și ușoră. Omenii se duceau și se întorceau 
fără a se uita nici deasupra nici dedesuptulă loră. Indi
ferența se schimba în nebăgare de sâmă. Curtea era 
plină de serbări. Versailles strălucia. Parisulă trăia în 
neștiință. Și în timpulă acesta din o sălbătăciă religiosă 
judecătorii făceau pe ună bătrână să espire pe eșafodă 
și preoții smulgeau limba unui copilă pentru ună cân- 
lecă. In fața acestei societăți frivole și triste Voltaire 
singură declară resbelă acestei coalițiunl compuse de t6te 
nedreptățile sociali, acestei lumi teribile,—și primi lupta. 
Care-i era arma? Aceea, care era ușOră ca ventulă și 
putere mică ca trăsnetulă: ună condeiul Cu acestă armă 
elă a combătută, cu ae.âslă armă elă a și învinsă. In 
Voltaire — adauge marele Ilugo — echilibrulă fine<ee 
lotdeuna prin a se restabili. Ori care ară fi drepta sa 
mâniă, ea trece și Voltaire celă iritată face lotdeuna locă 
lui Voltaire celă liniștită. Atunci surîsulă reapare în a- 
cestă ochiu adâncă. In unele momente însă pasiunea’ 
pentru adeveră se rădică puternică și violentă in inima 
lui și ea este în dreptulă său tocmai ca acele vânturi, 
cari înseninează.

Verfuiă cu doră la 8/20 Iuliu 1886.
Ioană Dima Petrascu. 
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mai rămânea și lor pentru trebuințele casei. Acuma însă 
despre sporirea vitelorft vorbă numai pote fi.

Decă guvernulă voesce seriosă sporirea viteloră, 
atunci binevoiescă a stărui ca pășiunea de vite în pă
duri să nu se oprescă — ci numai în tăietură — acești! 
dreptă a fostă înainte de 1848 și după aceea pănă 
acuma, și totuși pădurile nu s’au prădată, er cetățenulă 
nu era chinuită ea acuma de grija, că acum-acum vine 
esecutorulă și-lă lasă pe drumuri.

Ce privesce -ausa sanitară, noi stăruimă multă și 
pentru vindecarea băleloră de vite, cu sciința nostră 
strămoșescă și cu medicina de casă. Ar fi vai de noi 
să așteptămă pănă ce ne vine veterinarulă, și decă vine 
suntă de aceia, cari decă e vita sângerată, dică că are 
friguri. Apoi unii ca aceștia ce ne potă folosi, decă nu 
ne vomă sci noi folosi de cunoscințele nostre ?

Dați-ne locuri de pășunită și apoi să vorbiți de 
sporirea viteloră!

N. Oprea, economă.

Industria de casă.
Sântejude, 23 Iuliu 1886.

Cetindă în prețuita „Gazetă“ No. 151 ună raportă 
despre adunarea generală a reuniunei învățătoriloră ce 
s’a ținută în Gherla la 15—16 luniu a. c. îmi iau voiă 
a face unele observațiuni :

Domnulă corespondentă amintesce între altele, 
că în preparandia din Gherla se deprindă preparandii și 
în industria de casă, și participândă la esposiția din Pesta 
cu unele manufacturi de ale preparantjiloră, preparandia 
a primită o diplomă și o medaliă de bronză, în semnă 
de recunoscință, va să dică unica preparandiă română 
premiată dela esposiția ungurescă. Mai departe se amin
tesce, că numai lățirea acestui ramă onorifică de ocupa- 
țiune printre poporulă română, l’a putută ave în vedere 
publicistulă și redactorulă d. N. F. Negruțiu, când a dată 
celă dintâiu premiu de ună galbănă preparandului, care 
s’a distinsă în industria domestică etc.

fote aceste suntă adevărate — der d. corespon
dentă a uitată de dascălulă de pe sate, care a avută în 
vedere încă de mai mulțl ani lățirea industriei de casă 
învățându-o în scălele poporale.

Acesta bravă învățătoră e d. Petru Grama din Sânte- 
jude, care e ’fărte bine cunoscută publicului română. 
Acesta nu a contribuită premii pentru lățirea industriei 
de casă, pentrucă e săracă, c’ună salaru numai de 120 
fl. pe ană, fărte necorăspunijătoră, ci însuși pe sine s’a 
pusă jertfă pe allarulu națiunei pentru lățirea industriei 
de casă în scolele poporale

După ce a învățată acâstă industriă cu spesele sale 
proprii și din propria sa diligință, mai întâiu a intro- 
dus’o în scăla din Sântejude, și in serile de ernă a in 
struită în industriă poporulă adultă, așa câtă mai mulți 
din poporulă din Sântejude de presinte îșl potă câștiga 
pânea de tdte dilele numai din industriă. In anulă 1882, 
chemată fiindă de cornițele supremă ală comitatului Sol- 
noeă-Dobeca la ună cursă suplementaru de industriă, a 
instruită mai mulțl învățători de ai statului și de ai 
noștri.

In anii scolastici 1883—1884 și 1885 cu concederea 
s. consistoriu scolastică din Gherla a introdusă industria 
domestică și în institutulă pedagogică Gherlană, unde 
avea a face în tdtă săptămâna câte o călătoriă de 25 
chilometrii drumă pedestru, prin tină - ploie -ninsore și 
vreme bună, numai pentru o remunerațiune de 50 fl. pe 
ană din care îșî câștiga și materialele de lipsă pentru 
propunere.

In anulă trecută a petrecută la preparandiă 8 dile 
cu spesele sale proprii, pregătindă obiectele manufactu 
rale cu preparandii mai distinși in industriă, care obiecte 
s’au trimisă de direcțiunea preparandială ia esposiția un- 
gurâscă din Pesta, pentru cari apoi a primită prepa 
randia diploma și medalia de bronză ca recunoscință 
pentru lucrurile frumăse pregătite de preparandl.

La fine, ne mai putendă bravulă invățătoră a con
tinua propunerea studiului de industriă preparandiloră, 
și mai departe, și ca preparandia să nu fiă lipsită de 
propunerea studiului industrială, a pregătită spre acesta 
scopă, învățându-lă industria de casă pe bravulă învăță- 
tocă Ioane Boeră din scăla confesională din Gherla, 
care în acestă ană a arătat celă mai strălucită progresă 
cu prrparandii în cele industriale

Ca cu mai mare repediciune să se lățască indus
tria de casă în scălele poporale, bravulă învățătoră Pe
tru Grama în anii trecuți, precum și în auulă acesta, 
a deschisă cursuri de industriă cu propunere grătuită, 
numai și numai să se potă ajunge salutariulă scopă 
industrială.

Aceste suntă modestele mele observațiuni cari ve 
rogă a le aduce la cunoscință publică.

Ioachimu Poppu.
proprietară.

Din jurul u cetății Ciceu,
ală lui Petru Rareșă, la 20 Iuliu 1886. 

îmi iau voiă a raporta on. publică română despre 
balulă ținută în 18 Iul. a. c. ia Beclenă în favorulă bi- 
sericei și șcălei române de acolo.

De mai mulțl ani este datina de a se arangia pe 
la noi câte-o petrecere românescă, care din ană în ană 
devine totă mai cercetată, căci noi, Românii, lipsiți fi
indă de alte întruniri, când ni-se oferă^ aslfelă de oca- 
siunl de întâlnire, nu cruțămă nici spese și nici oste- 
nălă — oumai ca se putemă conveni împreună și se 
ne împărtășimă unulă altuia multele năcasuri, lipse și 
neindreptățirl, ce le îndurămă în patria străbună, unde 
nici a ne îmbrăca după gustă, în portulă străbună, fo
losită de secuii, nu ni se permite de stăpânii dela pu
tere, adecă ni se opresce a ne arăta înaintea lumei de 
aceea, ce amă fostă și suntemă, și anume Români, stră
vechi lucuitori ai acestei patrie iubite, înse nefericite.

Sala de jocă era fruinosă decorată, de d. I. Grecu 
cu frundișă naturală.

încă cu trenulă de cătră Deșiu pe la amedl, sosiră 
mai mulțl âspețl, între cari: d. protopopă Teodoră Her- 
mană cu familia, Petru Mureșianu Șîreganulă, cunoscu- 
tulă corespondentă la foile române, din care causă șl a 
perdută oficiulă, I. Mureșiană și alții de pe la Deșiu și 
împrejurime, așteptați și primiți la gară de d. d. preoți 
și protopopi, frații Pușcariu. Poporulă română locală 
încă de după prândă umbla pe stradă în vestminte de 
sărbătore și streinii se uitau cu curiositate la ospeții ce 
soseau mereu.

Nu potă a nu aminti, că în șura din vecinătatea 
scolei jucau feciorii satului, unde se presentâ d. docente 
Grigorescu din Bistrița, care se puse în fruntea loră, 
săltândă și chiuindă românesce, nepăsându-i de locă de 
pedepsa dictată lui pentru joculă călușerescă și trico- 
lorulă românescă. N’a lipsită nici d. pretoră din Be- 
deană a trimite la preotulă și docențele locală pe can- 
celistulă său, d. Mihailă Tecariu, cu ordină, ca se nu 
se folosescă la bală însemnele cu tricolorulă națională 
românescă, că la din contra altă dată li se va denega 
concesiunea pentru ținerea acestui bală.

La 8 6re săra s'a începută balulă cu saltulă pro- 
vințială „Someșiana". Intre dănțătore s’au înfățișată 
următorele domnișdre în portulă românescă: Maria 
Pușcariu din Sântejude; Ludovica Popă din Cetână; 
Aurelia Rusă, din Giagal Maria Popă, din Zagra; Ra- 
fila Rusu, din Juda , Cornelia Anca din Sântejude; 
Susana Săcui, din Fizeșiă și Domnița (Husa. Dintre a- 
ceste domnișore unele cu propria loră mână și-au gătită 
frumosulă loră costumă, precum pretinde, și cu totă 
dreptulă, d-șora Maria Dănilă, în unulă din numerii tre- 
cuți ală acestui prețuită (ji^fă. De asemenea d-na Băr- 
bosiu purta cu fală tricolorulă națională.

SuprasolvirI au incursă cu acestă ocasiune dela ur
mătorii domni:

Michailă Făgărășană, protopopă, Tăure 1 fl.. Teo
doră Hermană, protopopă, Deșiu 1 fl., losifă B. Câhulă, 
profesoră, Bârladă 1 fl., Ioană Mureșianu, Chethiu 1 fl. 
Vasilie Gabrilescu, NegirleștI 1 fl., Victoră Cupșa, juristă, 
Deșiu 20 cr., Gyârfâs Albert 50 cr., Tordai Sândor, Râcz 
Lâszlo, toți din Becleană, câte ; 0 cr.. George Micu, 
Zimtilu Brehariu, Nușfalău, Ioană Neamță, preotă în 
Nimija Romană, Torok Lajos, Coldău, câte 20 cr. D-lă 
căpitană Marină și sub-locot.enentulh Hangană din Bis
triță trimise prin postă 4 fl., Alecsie Morariu din Pan- 
ciova 2 fl. — Venitulă totală a fostă de 157 fl. 70 cr. 
Spesele 50 fl. Rămâne venită curată 107 fl 70 cr. v. 
a. Ună resultată materială destulă de îmbucurătoră este 
acesta. Resultatulă morală însă nu se păte prețui.

In decursulă pausei d. docente Alexandru Pușcariu 
cântă cu succesă câteva cântece românești, acompaniată 
firesce de mai întregă publiculă.

Danțulă dură pănă în dalba dină următore, când 
ne despărțirămă cu resalutările ,La revedere în 1 Au
gustă Ia Ciachi Gârbău la balulă Asociațiunei Transilvane 
pentru literatura și cultura poporului Română".

Constantul^.

Liferăil pentru Bulgaria.
La 6 și 7 Augustă n. c. se voră ține la minis- 

terulă de răsboiu bulgară în Sofia pertractări cu oferte 
pentru liferarea a 25,000 corturi, 76,165 metri pânză 
grosă Rahenluh pentru cămăși de gimnasta!ă și 14,433 
metri pânză flamandă pentru șepci de veră. Licitațiu- 
nile suplimentare au se fiă hotărîte pentru 11 și 12 Au
gustă n. c. Cauțiunea ce are să se depună la banca na
țională de acolo e de 5% din valărea totală. Condi- 
țiunile precum descrierile tehnice etc. se potă vedâ la 
ministrulă de resboiu.

Mai departe, în urma unei publicațiunî dela 10 
Iuliu n. c. se va țină în 5 Augustă la ministerulu de fi- 
nance o pertractare cu oferte pentru liferarea de diferite 
rechisite de cancelariă, precum hârtiă de scrisă, sugă/ 
lore și de împachetată, cernălă, ceră de sigilată, coverte, 
ceruse, condeie, tocuri etc. și 2024 fanți luminări de 
stearină în valore de circa 40,000 franci. Cauțiunea e 
de 1500 franci. Condițiunile, descrierile tehnice, mos
trele etc. se potă vedă în ministerulă de finance.

Apelă.
In adunarea generală a meseriașiloră și inteligenței 

române din Brașovă, ținută la 22 Iunie a. c., s’a con

statată, că meseriașii români încă suct 
boiului vamală cu România, — s’a disă 
în genere atâtă aici câtă și în celelalte 
dorită ca publiculă română să sprijinăscă l
meseriașii noștri.

Subscrișii, conformă hotărîrei acestei aduni»'! gene 
rall, apelămă der, în numele ei, la publiculă română, 
și-lă rugămă cu tătă seriositatea ca, în ori-ce ramă de 
industriă, în care se păte ajuta cu Români, să se adre
seze numai la Români, pentru că numai în chipulă a- 
cesta meseriașii, cari îi avemă, voră rămânea la noi în 
țâră, numai în chipulă acesta vomă îndemna și pe alții 
să îmbrățișeze meseriil'ă; în fine pentru că numai așa ne 
vomă pută cresce și consolida clasa mijlocia, adecă a 
industriașiloră, care este neapărată de lipsă orl-cărei na
țiuni cu aspirații de viitoră.

In de ale meseriiloră suntemă cam îndărăptă. Ro
mânii binesimțitori și de inimă voră înțelege apelulă 
nostru.

Brașovă, 1 Iulie 1886.
B. Baiulescu m. p.

preș. asoc. pentru sprijinirea învfițăceilorti și sod. rom, etc. 
I. Aronu m. p.

Ultime sciri.
Belgradu, 24 Iulie. — Regele a primită pe 

membrii Scupcinei cari au venită în corpore pen
tru a remite adresa Majestăței Sale. Regele Mi- 
lanu a mulțămită depuțațiloru pentru spiritulă 
lorii patriotică și pentru devotamentulă loră. A- 
dresa Scupcinei mulțămesce regelui pentru că a 
păzită interesele statului prin resbelă și pentru 
că a protestată, contra propagandei de tulburări 
ce se făcea la graniță și contra propagandei ce 
avea in vedere exploatarea Balcaniloră. Ea asi
gură în același timpă, că națiunea va fi totdâuna 
gata să apere interesele statului contra ori cărei 
schimbări parțiale a echilibrului din Balcani și 
că regele p6te conta la ori ce timpă pe devota
mentulu, entusiasmulu și sacrificiele poporului 
sârbescă.

Constantinopolu, 24 Iulie. (Cale indirectă.) 
După o scire din Sofia, d. Bogdanoff, agentă 
diplomatică ală Rusiei, ar fi dată să înțelegă 
prințului că împăcarea cu Țarulă urmăză a în
tâmpina aceleași greutăți. Impăratulă nu voiesce 
să fiă din nou desilusionată.

Parisu, 25 Iulie. — Nimică nu e încă con
firmată în ceea ce privesce o întrevedere în 1886 
între d. de Giers și prințulă de Bismarck. 
„Temps“ crede că raporturile Rusiei cu Austria 
și Germania suntă mai puțină bune ca mai 
nainte.

NișH, 25 Iulie. Skupcina a aprobată în 
unanimitate tăte legile și ordonanțele ce au fostă 
promulgate de guvernă în timpulă resbelului, 
precum și durata stărei de asediu. Adunarea 
a începută discuțiunea verificăriloră.

SCIEI TELEGRzVFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

LONDRA, 27 Iuliu. — Salisbury a luată 
asupră’și formarea cabinetului. Parlamentulă se 
întrunesce la 5 Augustă pentru ca să ’și alâgă 
președinte, apoi se amână pănă în Octomvre.

Ambasadorulă chineză Tseug a plecată la 
Bismarck în Kissingen, după ce a avută mai 
ânteiu o convorbire cu cardinalulă Manning în 
afacerea convențiunei dintre China și Scaunulă 
papală.

VIENA, 27 Iuliu. — Soirea „Lloyd“-ului: 
Noulă comandantă de corpă ală Budapestei Pe- 
jacsevics a avută o convorbire mai lungă cu șefulă 
de secțiune din oficiulă de esterne Szogeny.

Corveta austro-ungară „ Aurora“ întreprinde 
o călătoriă de doi ani în Asia ostică în scopă 
d’a lega relațiunl comerciale.

Lucrătorul u Jeitelles, care a înjunghiată pe 
stradă pe croitorulă Lissauer, a fostă condamnată 
la patru luni închisdre socotindu-i-se și cele trei 
luni de arestă preventivă.

DIVERSE.
0 esplosiune. — Se telegrafiază din Madridă, că 

telegrame oficiale primite dela autoritățile din Cartagena 
anunță că o bombă a făcută esplosiune, omorândă două 
perfeone și rănindă alte două-deei și una. Oficerulă for
tului a avută pântecile, peptulă și piciorele rupte. Ună 
soldată a avută capulă cu desăvârșire sdrobilO. Ună 
altu a avută piciorele rupte. Este temă că mulțl dintre 
răniți voră muri.

Editoră: lacobtt Mureșianu.
Redactară responsabilă ; Dr. Aurel Mureșiauu
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jîft la bursa de Viena
lin 26 Iulie st. n. 1886.

0' . . . 106 95 
6% . . 94.85 

^iloră ferate
e .........................154.60

'lisară datoriei căi- 
.oră fe*rie de ostii ung. 
(l-ma emisiune) . . . 101.— 

Amorsarea datoriei căi- 
lo-’ă ferate de ostii ung.
(2-a. emisiune) . . . . 128 50 

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.2g 
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 105.26 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulfi cu premiu 

ung................................... 123.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126. — 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 86 10
Renta de aură austr. . .120 40 
Losurile din 1860 . . . 142 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 873.—
Act. băncel de credită ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr. 280.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 12 Iulie st. v. 1886.

Discontulă ... » 7—10 % pe ană.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 93— 93%
Renta rom. amort. (5°/0) 97% 97%

convert. (6%) 87% SSVi
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7%) . 102% 103—

> „ (5%) . 86% 86—
» » urban (7°/0) 99% 99%
> » (6%) - 91— 91%
> > (5%) • 81% 82%

Banca națională a României 500 Lei 1000 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255 260

« > » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 14.% 15.00
Bancnote austriace contra aură. . 2.02% 2.03

Gursulu pieței Brașovă
din 27 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.63 Vend. 8.64
Argint românesc .... - f * 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orI................. 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... » 11.27 * 11.30
Imperiali......................... > 10.26 10.29
Galbeni............................. 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . • > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. ... > 122.— > 123 —

Esposiția de industria
a Brașovului.

Esposițiunea să va deschide în Podulă-Bătușiloră la 8 Augustă 
a. c. st. n. Listele de insinuare s’au înapoiată esposanțiloră, și li s’a avi- 
satu spațiulă ce-i-se vine fie-căruia.

Timpultt s’apropiă cu grabă, de aceea esposanții suntu provo- 
cați a preda obiectele de espusu amploiatului însărcinată cu primirea 
loră în Podulu-Bătușiloru dela 24 Iuliu încolo pănă celă mai târziu în 
31 Iuliu a. c. Primirea obiecteloru se va adeveri pe lista de insinuare, 
ce are să o presente esposantulu.

Esposanții suntu invitați să se țină strictă de terminulu de mai 
susă, pentru ca Comisiunea esposițiunei să-și termine lucrările la timpă, 
și să se pdtă face deschiderea esposițiunei în 8 Augustu.

. Obiectele predate în urma terminului de mai susă, se voru primi 
numai în câtă spațiulă și timpulă va permite plasarea loră.

Brașovă, 23 Iuliu 1886.

3-3 Comisiunea de insinuare
a Esposițiunei de industria a Brașovului,

Anunciu de esarendare.
Bunulu dela Cutu a seminarului teologicii gr. cat. din Blașiu, 

aprdpe de Sas-Sebeșu și de Mercurea, constatoru din 288 jugere 404°EZJ 
locă arătorO, din 210 jugere 19°EZI fenațiuriturl și grădini, din 247 ju
gere 813*0 pășune deja segregată, din 9 jugere 1400 viiă, mai de
parte din dreptulu regală de cârcimăritu din Cută, și la Silvașiu, precum 
și din cârcima din Sasă-Sebeșă, — se dă în arendă pe calea licitațiunei 
publice, pe periodulă de 6 (șăse) ani, începăndă din 24 Aprilie 1887 
pănă în 24 aprilie 1893.

Licitațiunea se va țină în 1 Augustă a. c. st. n. la 10 dre a. 
m. în cancelaria advocaturei archidiecesane. — Doritorii de a licita au 
a depune ună vadiu de 10% dela suma de esclamare de 4800 fl. v. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate și pro- 
văijute cu vadiulă de 10%.

Condițiunile de licitațiune se potă vedea în cancelaria subscrisului.
Blașiu, în 21 Iulie 1886.

Ludovicii Csato.
1—3 adv. archidiecesană.

Mersulu trenurilorti
. . I

pe linia l*re<lealii-Budaj>esta și pe linia Teiiișii-Aradii-IBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—JPredeallai

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

l
(
(

Trenîi 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenîi 
omnlbus

_________

Trenîi 
omnlbus

4.50
9.32
9.56

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 

JVințulă de
Uioral 
Cucerdea 
Ghirisd 
Apahida

(
(

susă

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirhfiu
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-maro

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

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

Viena

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50

8.22
10.30

8.50 6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de 
Aiudă
Teiuști
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

Predealu

( 
(

(
(

susă

(
(

(
(

BucurescI

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenîi 
omnlbus

Tren 
accelerat

i

Trenîi 
omnibu

T enii 
de 

persdne

Trenă 
omnlbus

— — —
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

Simeria

TeiușiA- ârr-adil-IiJudajiesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenu 
omnlbus

Trenîi 
omnibufl

Trenîi de 
persdne

Trenîi de 
persdne

Trenu 
accelerații

Trenîi 
omnibue

TeiușA
Alba-Iulia

11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00

Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 AradA 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 ■— 6.08 Glogovață 4.13 . — 619
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
Zam 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 6.14 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
AradA 8.10 7.32 11.32 Qrăștiă 10.10 J ~~~ 12.24
Szolnok ( 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 | TefiușA 12.05 — 2.24

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră I jniges & Kopony, Zernescu

Aradft

Trenfi 
omnlbus

Trenfi de 
persdne

Trenîi de 
persdne

Trenîi de 
peradne

Trenfi 
omul bus

Trenîi 
omnlbus

AradA 6.00 8.18 Sisnerla 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-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
TimișAra 8.42 — 10.09 Petroșeul — 4.04 6.39

Timișdra-AradA Fetroșeni— Simeria (Piski)

Trenîi de 
persdne

Trenîi de 
peradne

Trenîi 
omnlbus

Trenfi 
omnibus

Trenu 
omnlbus

Trenă 
de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeni 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 —
Nâmeth-Sâgh — — . 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —.
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
AradA — — 7.40 10 53 1.35 —


