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Brașovu, 15 Iulie 1886.
Ministrulă de esterne aust.ro-ungară cornițele 

Kalnoky s’a și întorsă dela Kissingen, unde avu 
o convorbire cu cancelarului germanii.

Cu t6te că, lucrulu nu mai e nou, se făcu 
și acum totă felulu de combinațiuni cu privire 
la acăstă întâlnire. Se asigură din nou că Kal
noky și Bismark suntii amicii cei mai buni, 
pentru că așa ară pretinde interesele monarchie- 
îoru, ce le representâză ei.

Foile ehglese mergu și mai departe c’ună 
pasă. Ele susținu că împrejurarea, după care 
Bismarck a dorită să vâdă pe Kalnoky, este 
unu viu documentă, că puterniculu . cancelarii 
voiesce încă pacea și că scopulu lui este a o 
asigura.

Vădurămă cum își esplică publiciștii englesi 
diversiunea cea mai nouă a prințului Bismarck. 
Când acesta se arată cu deosebire prietinosu 
cătră Austro-Ungaria, se p6te, clicii ei, conchide 
cu siguritate, că s’a năcăjită pe Rusia din vr’o 
causă său alta. In timpulă din urmă s’a obser
vată în adevără 6re-care încordare între Berlină 
și Petersburgă și nu puțină a contribuită la 
acăsta propaganda ce se face în Francia pentru 
o alianță cu Rusia.

Vină acdstă propagandă dela Ruși ori dela 
Francesi, ea este și rămâne periculdsă pentru 
Germania. In totă casulă ea deștăptă mari în
grijiri în Germania și prințulă Bismark trebue 
să arangeze în fiecare anfi câte o întâlnire â la 
Gastein și Kissingen spre a liniști pe Germani 
și ai convinge că „pacea este asigurată".

Așa se crede și acum că întâlnirea dintre 
Bismark și Kal oky la Kissingen este ună simp- 
tomu ală păcii. Acăsta însă nu împiedecă (fia
rele francese de a continua agitațiunea loru 
pentru idea alianței ruso-francese. Șefulu ligei 
patriotice francese Deroulăde află de presentu fn 
Rusia de sudă și se asigură, că elu ar avă mi
siunea de a câștiga pe Ruși pentru o alianță cu 
Francia.

N’ar mai fi lipsă de misionari, nici de pro
pagandă (jiaristică și alianța ruso-francesă ar fi 
iute si de grabă unu faptă împlinită, dăcă Ru
sia ar pută să aibă încredere în guvernulă Re- 
publicei. Se scie că atâtu actualulu Țară câtă și 
opiniunea publică în Rusia înclină spre o ase
menea alianță, ceea ce-i împiedecă însă de a-și 
realisa dorința este temerea de a întră în nisce 
relațiuni intime c’unu guvernă, care, pe lângă 
aceea că se conduce de alte principii, nu oferă 
o garanțiă de stabilitate.

Nu de geaba a sprijinită Bismarck indirectă 
nisuințele republicane în Francia. Elu a sciutu 
că ca republică Francia va rămână isolată, și nu-și 
va pută câștiga alianțe puternice.

Cu t6te aceste nu e absolută imposibilă o 
alianță între Francia și Rusia nici în împreju
rările de adi. Foile francese se silescu din con
tră să dovedăscă, că ea ar fi de mare folosă 
pentru ambele state. ț)iarulă „Paris" apelăză 
la bărbații de stătu ai Franciei ca să caute a 
stabili o politică comună cu Rusia în fața „Eu
ropei egoistice și nedrepte". Interesele Franciei 
în Orientă, adauge numitulu diaru, nu suntu 
identice cu ale Angliei și tractatulu de Berlină 
este în multe privințe defectuosă și ridiculu.

Pdte că pressa francesă voiesce să demons
treze numai și că ea însăși nu crede că ar fi 
posibilă acum acea alianță. In totu casulu era 
de lipsă să se probeze Germaniei iritate prin 
mergerea lui Kalnoky la Kissingen, că prințulă 
Bismarck veghiază asupra păcii europene.

Cestiunea armatei în Ungaria
Duminecă după amădî s’a ținută conferința pregă- 

titore în afacerea adunărei poporale, ce se va ține în 

Budapeșta in 1 Augustă st. n. Președintele, deputatulă 
Geza Polony, vorbesce de pensionarea lui Edelsheim 
(Eljen!) și de înaintarea lui Ianski (Abzugț) în modă 
demonstrativă. Prin acesta s’a vătămată onărea națiunei 
(Așa e!). Conferența prealabilă are de scopă a se sfătui 
asupra modalitățiloră unei adunări poporale, în care să 
se dea espresiune indignațiunei pentru acestă vătămare.

Carolă Eotv s a cetită apoi în numele comitetului 
care să compună textulă propunerea de resoluțiune, care 
se va presenta adunărei poporale. Ea e de cuprinsulă 
următoră :

„Adunarea de popor conchiămată în afacerea Edels- 
heim-Ianski decide 1) Cele ce s’au publicată și măsurile ce 
s’au luată de prea înaltele cercuri conducătore ale armatei 
comune au vătămată adencă demnitatea națiunei maghiare, 
precum și drepturile ei constituționale și adunarea popo
rală protesteză solemnelă în contra măsuriloră și publi- 
cațiuniloră amintite. 2) Națiunea maghiară apără pe re
gele său încoronată cu credință tradițională și cu ună 
devotamentă dovedită prin secuii, der pentru ca na
țiunea maghiară să potă privi în armata ce-o susține 
cu mari jertfe garanțiile sigure ale demnității sale, ale 
constituțiunei sale și ale viitorului său; pentru ca să 
potă fi concordia salutară între cetățenime și militari șj 
in fine pentru ca națiunea maghiară să pătă face vala
bilă întrăga ei putere morală și materială și pentru apă
rarea celorlalte țări ale Maiestății Sale:

Credemă că este de dorită și necesară, ca autono
mia de stată a patriei nostre și înalta demnitate istorică 
a regelui maghiară să fiă recunoscută și în armată sin
ceră și pe față și să fiă adusă la valore prin nisce in
strucțiuni durabile/

După acesta s’a cetită apelulă, ce se va adresa 
cătră poporațiunea capitalei ungare. In,_întroducere accen- 
tueză apelulă, că guvernulă și camera au consemțîtă cu 
«opiniunea publică,*  care pentru «ofensa,“ ce a sufe- 
rit’o din partea generalului Ianski, care a pusă cununi 
pe mormintele camaradiloră săi căluți la 1848, a cerută 
satistacțiune, și dela oficerii armatei a cerută să respec- 
teze drepturile și sentimentele Ungariei. Enunțiațiunea 
guvernului, a camerei și a opiniunei publice insă a fost 
ignorată și desavuată — și generalulă Edelsheim, care 
n’a contradisă sentimenteloră maghiare, a fostă pensio
nată, er generalulă Ianski, care a vătămată de repețite 
ori onărea națională, a fostă premiată pentru acăstă pur
tare, fiindă avansată.

Apelulă constată apoi, durerosa împresiune ce o-au 
făcut’o tote aceste asupra Unguriloră și se încheiă cu 
următărele cuvinte:

«Concetățeni! Aideți să ceremă salisfacțiune. Nu 
voimă să luămă refugiu la violență, der suntemă deciși 
a apăra demnitatea națiunei nostre. Să ne adresămă la 
dietă! Patrioticii cetățeni ai Budapeștei au fostă in lot- 
dăuna gata a’și înplini datoria cătră patriă. Sperămă 
că o voră face-o și acuma și provocămă pe toți patrio- 
ții cei buni să ia parte la adunarea generală, ce se va 
ține în 1 Augustă la 4 6re d. a. în localulă de dare la 
semnă/

In fine s’a constituită biroulă adunărei poporale în 
modulă următoră: Președinte G. Polonyi, secretari Lad. 
Seffer și Emil Abranyi, cassieră Antonă Tompa. Ca vor
bitori pentru meetingă fură însărcinați Gabriel TJgron și 
Gabriel Madary.

Și patrioții din Seghedină au decisă a țină o adu
nare de poporă in afacerea Edelsheim-Ianski.

întâlnirile.
Contele Kalnoky s’a întorsă dela Kissingen Ia 

Viena. Întrevederea cu prințulă Bismarck a ținută 
două dile, timpă destulă pentru a vorbi despre impor
tante cestiunl politice, precum Țce „P. Ll«. Despre a- 
măruntele convorbiriloră nu se scie nimică. 0 făiă en- 
glesă s’a esprimat.ă în 4>lele acestea, că lumea politică 
e convinsă, că atunci, cândă se întâlnescă Bismarck 
și Kalnoky, acăsta se păte întempla numai în scopulă 
d’a întări și asigura pacea generală. Asupra raportului 
personală dintre Bismarck și Kalnoky se esprimă cores- 
pordentului din Viena ală lui «Dailv Telegraph*  asigu- 
gurândă, că cei doi bărbați de stată trăescă în strînse 

raporturi personale, ei stau chiară în corespondență par
ticulară. Contele Kalnoky e totdeuna scurtă în argu
mentarea sa și merge de-a dreptulă la țintă. Astă me
todă îi place prințului Bismarck și o și scie apreția.

Pote că încurendă va pătrunde în publică 6re- 
care lumină asupra celoră ee s’au vorbită la Kissingen.

România și diplomația nostră.
Se scrie din Bucuresci foiloră ungurescl, că diplomația 

francesă a covârșită pe cea austro-ungară cu desăvîrșire 
și totă asemenea se pregătesce să-i facă și Rusia. Pentru 
ce e baronulă Mayr în România numai Kalnoky ni-ar 
pute-o spune, dăcă cumva ar sci-o și elă. Tota lumea 
scie, că noi n’amă ave atji răsboiu vamală cu România, 
decă în capitala română amă ave ună diplomată har
nică, care să ne represinte interesele, er nu ună nepu- 
tinciosă curtisană. Ambasadorulă francesă Contoulyar 
l’a paralisată cu totulă pe br. Mayr la guvernulă ro
mână și pentru o jumătate de ană a încheiată cu Bră- 
tianu o convențiune provisoriă, care stabilesce liberulă 
importă ală bucat.eloi’0, ală viteloră și vinuriloră din 
România, și din contră: asigură importulă din Francia 
ală aceloră articule de industria, pe cari România nu 
le pote, său nu vre se le producă. In modulă acesta 
România este în stare să supărte și să continue răs- 
boiulă vamală în contra nostră. E ună însemnată tes
timoniu de paupertate ce și’lă dă ministrulă nostru de 
esterne și diplomația nostră din Orientă, când vedemă, 
că Francia e în stare să-și apere din depărtare intere
sele sale la țermurulă Mării-Negre, pe când noi la Du
năre nu ne scimă apăra interesele năstre.

Rusia și alianța triplă.
Câtă de sceptică se judecă atitudinea Rusiei 

în tripla alianță, nu numai în Austro-Ungaria, 
ci și în Berlină, vră să arate unu corespon
dentă din Berlină alu lui „P. Lloyd", care se 
esprimă astfelă :

Călătoria archiducelui Carolă Ludovică la Peterhof 
se consideră din multe părți ca ună însemnată semnă 
despre tăria alianței celoră trei împărați. E de regre
tată, că cei din Petersburgă nu facă multă pentru con
firmarea acestei versiuni. Rusia observă o atitudine 
rece și reservată și, durere, nu tote stau astfelă cum ar 
trebui să fiă. Pote că a sosită momentulă, în care 
omulă trebue să se întrebe, că ăre acestă sistemă de 
alianțe n’a suferită deja o turburare. Cestiunea e cu 
atâtă mai seriăsă, cu câtă raportulu celoră trei împă
rați e legată de unu termină de denunțare. Puterile s’au 
angageată, cum se (jice, în Skiernevice pe doi ani; numai 
dece luni ne mai desparte de acestă termină, și dăcă 
convorbirile în Kissingen, precum și ale personalitățiloră 
princiare în Peterhof voră ave o importanță reală asupra 
eventualei prelungiri a alianței, deodată cu acăsta se 
ivesce și îngrijirea, că ne’ntemplându-se acăsta se nasce 
ună golă periculosă. Se pare că Rusia vre în faptă să 
dovedăscă, că tractatulă din Berlină nu mai trece de 
basă esențială a alianței triple. Bărbații de stată din 
Berlină și Viena n’au putută trece cu vederea, că între 
Parisă și Petersburgă se torcă firele unei înțelegeri mai 
intime; aqli acestă țăsătură e slabă, der într’o di pote 
deveni periculdsă. Cestiunea orientului s’a cam înlătu
rată, der amenințările, ee dormităză în sînulă ei, cu 
acesta nu s’au micșorată și cei din Petersburgă pricepă 
arta d’a face să răsune la timpulă potrivită acestă in
strumentă cu multe tonuri.

Atitudinea Muntenegrului.
Unu redactară alu (parului „Presse" a 

avută o convorbire cu ministrulu de instrucțiune 
muntenegrână Iovan Pavlovici, care se. află 
în Viena.

Ministrulă se esprmâ despre relațiunile Serbiei cătră 
Muntenegru, dicendă: De o intimitate între Serbia și 
Muntenegru nici vorbă nu p6te fi. Eseeutarea ideii de 
stată serbescă e posibilă numai prin, complecta munte-
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Ministrulă de comunicațiune ungurescă a trimisă 
„Kulturegyletului11 din Clușiu listele de subscriere ce se 
trimiseră din centru cătră șefii de comunicațiune. S’au 
subscrisă 8862 fl. 53 cr., din cari s’au și plătită 2206 
fl. 3 cr. —Ce de muncă pentru ună viitoră fiasco!

—x—
La băile Borsecă se află acum 141 âspeți.

—x—
Filoxera s’a ivită în împrejurimile Pestei și în viile 

comuneloră Bia și Cristură-Racoșă.
— x—

Curia r. a confirmată sentințele primei instanțe prin 
care economulă I6nă Pongracz, Nistoră Ellceslcin și fe
meia Dragucza suntă condamnați la morte prin spen- 
durare, pentru omorurile comise de ei.

—x—
Se anunță din Cracovia, că la 23 luliu n. au tre

cută p’acolo vr’o sulă de familii jidovești, bărbați, femei 
și copii, cari emigrau din România Ia America. Jidovii 
spunâu că emigrâză din causa .persecuțiuniloră*.  Noi 
scimă că emigreză din causă că șarlataniile nu le mai 
aducă câștigă. Le-a venită și Româniloră mintea la capă, 
s’au săturată de esploalările jidovescl.

*) Acesttt concursă s’a trimișii administrației foiei nostre în 
limba maghiară. Red.

—x—
«Curierulă Română' din Botoșani scrie: »Dlă Luca 

Creangă, proprietarulă moșiei Mitocă din corn. Adâncată, 
jud. Dorohoiu, cumpărândă de veci acestă moșiă dela 
stată și ducendu-se să ’șl vedă hotarele, a observată că 
în fundulă moșiei despre apusă și mietja-di, unde se în
vecinează cu Bucovina, i s’a surpată o bucată mare de 
pămentă din trupulă moșiei, de către ună Neamță, Meisler 
Beraru, și alți șvabi din Bucovina. Imediată a reclamată 
autorității locale, care, anchetândă faptulă la lața locu
lui, a constatată că în adevără încălcarea s’a comisă. 
In acelașă timpă a reclamată și comandantulă comp. II 
din regimentulă 16 de dorobanți, însărcinată cu paza 
frontierei, arătându-i că acei usurpătorl trecă apa Suce
vei, îi fură fenulă, îi tae nuelile și chiar îi ocupă o bu
cată de pămentă cultivabilă, ceea ce constitue și o în
călcare de frontieră.

—x—
Sâmbăta trecută a cădută pltiiă mare și mai în 

urmă ghiață mare, care a causată mare pagubă în se
mănături, și mai cu sâmă viile de pe teritoriulă Albei 
Iuliei au suferită mari stricăciuni.

Mesuri din partea instituteloră de transportă cu 
privire la apropiata campaniă de transportă ală cerea- 
eloră. — Camera de comerciu și industriă din Brașovă 

a primită următorea adresă din partea direcțiunei căi- 
oră ferate de stată r. ung. din Budapesta, care se aduce 
prin acesta la cunoscința cercuriloră interesate: Deârece 
s’apropiă sesonulă în care se voră vinde productele a- 
gricole, respective se voră încărca în măsură mai mare 
prin ceea ce parculă de vagone ală căiloră ferate de 
stată r. ung. se va pretinde în măsură însemnată; de
orece mai departe actual minte stă la disposițiunea nâstră 
ună escedentă mai însemnată de vagâne: ar fi atâlă în 
interesulă părțiloră ce aparțină cercului on. camere, câtă 
și ală desfășurărei mai repede a comunicațiunei, dăcă 
emnele de arsă și de căptușită ce suntă de încărcată, 

mai departe doge, materială de petră și alte provisiunl 
s’ar da spre transportare ce-lă puțină înparte înainte d’a în
cepe transportulă cerealeloră seu în cele 6—8 săptămâni 
următâre, pentru că încependu-se sesonulă cerealeloră 
punctuală n’ar mai fi posibilă de a se pune la dispo
sițiunea trimițătoriloră vagânele de lipsă pentru transpor
tarea lemneloră de arsă, doge etc.

rului serbă. In Muntenegru se nutresce 
că prințulă Nicola 'singură e chemată a 

Ăorulă s&rbistwului.
.. privire Ia atitudinea Muntenegrului cătră Austro- 

\garia observă ministrulă, că de repețite ori a fostă 
făcută Muntenegru responsabilă pentru năvălirile tâlhă
rești ce s’au ivită în Erțegovina. In faptă pe nedreptă. 
Prințulă Nicola, precum pâte afirma Pavlovicl din pro- 
pria’i esperientă, de câte ori s’au ivită astfelă de cașuri, 
s’a revoltată cumplită. Ar fi o imprudentă a se apuca 
cu ușurință la harță cu marea monarchiă; totdâuna Mun
tenegru a sciută prețui bunele raporturi cu Austro-Un- 
garia, și prințulă Nicola s’a silită în celă mai leală 
modă a nutri și a manținâ astfelă de relațiunl. Mun
tenegru nu face politică estensivă, ci intensivă. Munte
negrenii suntă sătui și obosiți de sângerâsele lupte, dâr 
decă evenimentele tn peninsula balcanică s’ară ivi mai 
curendă de cum se așteptă în generală, Muntenegru n’ar 
puți remâni privitoră liniștită, ar soi însă să se’nțelâgă 
cu Serbia în privința Serbiei vechi și a Macedoniei.

Cu privire Ia Albania se esprimă Pavlovicl, că 
numai între Muntenegru și Grecia se pote împărți, decă 
e vorba să fiă liniște și ordine la litoralii ostiei ai Mării 
Adriatice. Europa e în rătăcire, decă crede că Albanezii 
ar fi chemați să formeze vr’ună stată națională, acestă 
poporă nu cunâsce nici ună ideală d’a forma ună 
stată.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă de interne ungurescă a adresată juris- 

dicțiuniloră o ordinațiune, prin care le invită ca autori
tățile să ’șl procure cele necesare, ca postavă, pături, 
cisme, perii, sticlă, funii, hârtiă, pânză etc. din Ardeală. 
Comandele se trimită fișpanului comitatului Brașovă, care 
le va îmâna cancelariei de mijlocire ce s’a înființată în 
Brașovă.

—x—
Ministrulă ungurescă de comerciu se ocupă cu 

cestiunea terguriloră săptămânale, intenționândă a da 
comerciului o mișcare mai liberă la aceste tergurl. E 
vorba de modificarea § 50 din legea industrială, prin 
care se eschidă dela târgurile săptămânale industriașii și 
comercianții cari nu locuescă în respectiva localitate său 
orașă, așa ca și aceștia să ’șl potă vinde productele loră 
și consumenții să profite cumpărândă cele trebuinciâse 
cu prețuri mai mici.

—x—
țiiarului ungurescă «FuggetJensâg*  procuratura i-a 

intentată procesă de pressă din causa unui articulă, ce 
se ocupase cu afacerea Edelsheim și care fusese subscrisă 
de Verhovay Gyula. Procuratura găsesce în arlicululă 
memorată vătămare de ondre contra ministrului Tis za.

—x—
Ni se scrie din Siculia română cu data 25 luliu 

n.: .In 3 luliu a venită o grindină pe Ia Ludoșă, Sel- 
cudă, Deagu, Bordu și Bobohalma, nimicindă mai de totă 
grânele, ovesele și viile. Joi în 22 luliu pe la 8 ore 
dimineța venindă o ploiă repede a fostă trăsnită ună 
omu în Deagu, care se afla la secere în câmpă, tocmai 
pe când înjura mai tare, fiindă că se răsturnase pe elă 
o jumătate de grâu sub care se adăpostise*.

—x—
Solgăbirăulă cercului inferioră Pilișă a comunicată 

urgentă viceșpanului comitatului Pestei, că locuitorulă din 
Balintulă turcescă Cornelă Fuhringer s’a bolnăvită greu 
la 25 luliu n. sub simptome de cholera nostras.

—x—

Rogă der pe on. cameră de a face, ca firmele ce 
să țină de cerculă ei, precum și alți liferanți să ia 
disposițiuni pentru încărcarea mărfuriloră amintite.

Budapesta, 18 Iuniu 1886. Lucacs Bela, m. p. 
consiliară ministerială, directoră presidială.

Veghiațl!
luliu 24, 1886.

In Nr. 155 ală „Gazetei*  din 24 (12) 1. c. vătjui 
ună Concursă pentru ocuparea postului de învățătorii 
ordinară sistemisată la șcâla elementară comunală, cu 
limba de învățămentă română din Salva*).

Der pentru D-deu ce e cu Românii noștri din 
Salva? Au lipsă să mai accentueze, că limba propu- 
nerei va fi cea română în șcâla dela ei? Au nu din 
destulă a esprimată concursulă publicată într’o fâiă ro- 
mânâscă, că în românesca Salva limba propunerei în 
școlă numai românâscă pole fi? Aceste întrebări mi le 
pusei după cetirea primeloră două șire din concursă. 
Ca să vădă însă concursulă pănă în capătă urmai cu 
cetirea lui; adecă mă îngrozii vădlendă, că concurenții 
au a’șl așterne concursele la inspectorulă reg. luliu 
Havas în Bistrița și încă în limba maghiară și română.

Va se dică: Șcâla din Salva nu e mai multă con
fesională, nu-șl mai are senatulă ei scolastică și de di- 
rectoră pe preotulă locală, nu mai e supusă consisto- 
rului din Gherla nici administrațiunei fonduriloră din 
apropiatulă Năsăudă! Așa este! Se-șl aducă însă a- 
minte bunii Români din Salva că acum e numai înce- 
putulă și totuși în concurgă nu se cjice că concurenții 
să fiă,Români, de legea gr. cat. seu gr. ort. adecă de 
una din confesiunile române, ci simplaminte să dice că 
limba propunerei va fi cea română și că se documen
teze cunâscerea limbei maghiare, adecă: noulă dascălă 
din Salva pote fi Ungură, Armână, Jidană, ori chiară 
și Țigană, numai să întrunâscă condițiunile.

Apoi chiară de ar fi Română primulă dascălă ce 
voră avea la scola comunală, fiă siguri, că următorii 
nu voră mai fi Români. Au nu așa "a începută și d. 
Reti în comitatulă Hunedârei? Au nu pretindea și d-Iui 
la începută numai atâta? Ad>? In comunele Ruși, Vâl
celele bune, Chitidă, Măcen, Silvașă, BăescI, Livade, 
Riubarbată ș. a. ș. a. comune pură românesc!, unde la 
începută când făcură în comunele loră șcâle comunale 
dascălii erau Români și limba de propunere română, 
adî suntă învețăton neromâni și limba de propunere e 
cea maghiară.

Așa va fi în scurtă vreme în Salva și în tâte co
munele ce își voră face scâle comunale, înc-âtă s’or în
grozi Românii de »alăszolgaja“ și de- „Fel, fel vitâzek 
a csatâra!*  Der așa le și trebue tuturoră cari nu se 
sciu chivernisi pe sine și averea ce-o au; șcâla e o 
avere, păstreze-o comunele nâstre bisericescl — și o 
voră avea-o,

»Cu deșerte visuri să nu ne înșelămă, Morte și ro- 
biă la streini aflămă“! Er scola comunală străină este, 
nu națională pentru noi! Așa ne cântă poetulă, der pa
re-mi că nouă începe a ne mai plăcâ cântecele străine.

Bravo! Bravissimo grănițerl, declarați-vă scâlele 
comunale — din confesionale — apoi halal de înaintare!

I. P. R.

Dare de seină, și mnlțămită, publică.
Subcomitetnlă despărțământului XX ală „Asocia- 

țiunei transilvane pentru literatura și cultura poporului

FOILETON U.

VIORICA.
(poveste)

Ci că în vremurile bătrâne, bag’semă nu voi sci 
tocmai spune — când? și cum?. . . . dâră, după cum 
am înțelesă și eu, și după cum îmi povestea fiă iertată 
bunulă meu moșu «Toderă*,  care de rendulă poveștiloră 
era mare meșteră și vestită în întregă sătulă; d’apoi ce 
era meșteră de snâve și povești totă de cele cu crai 
verdi și împărați albaștri, da ce era bună și de descân
tece și chiuituri, cădi dâră era din viță de aceea, și 
avea și capă deschisă, de învățată; — ș’apoi și ospăță 
ori veseliă nu se putea petrece fără de dânsulă și fără 
ca să fi purtată elă starostile și închinările; ci că pe 
vremurile acelea, când de reulă neamuriloră vrășmașe 
— bună-âră mai ca și astădl — numai puteai petrece 
în ticnă și pace nici o cină de-o seră, trăia în sată la' 
noi o copilă. . . .

— Copila da mică era mică, căcp- • • doră era ti
nerică. . . de-a puterea fi numai de 14 primăveri, nici 
cu o di mai multă ori mai puțină — dâră mândră și 
frumâsă închinata de ea, — de n’avea sâmănă și pă- 
rechiă pe lume și pe pământă, sciți. .. . întocmai ca din 
poveste. D’apoi ce era mândră și frumâsă, da ce era 
și drăgăstâsă, căci vorba ceea:

«Totă ce-i mândru și frumosă
II plăcută și-i drăgăstosă.*

Așa a fostă asta de când e lumea și âmenl păcă
toși întrînsa, și așa va fi și de aci înainte! —

— Ei! ș’apoi. . . să nu uită a vă spune din ca- 
pulă locului, cinstiți boeri și mari boeresă, că vetjl se 
sciți cu cine avemă de lucru, ci că. . . . «Viorică ii era 
numele copilei nâstre din poveste. Cum? și cine, ro- 
gu-vă, i-o sciută pune ună nume așa de frumosă și toc
mai pe acele vremuri bătrâne, când âmenii nu erau așa 
de iscusiți ca și cei de astădl — pe ună cărbune de 
m’ațl pune, dreptă eu nu vă voi sci spune, că tjeu la 
boteză nu o-am dus’o în brațe și nici lumina nu i-am 
ținut-o. . . mai de-aprâpe încă nu am cunoscut-o, âr 
din alții am înțelesă numai atâta, că pănă și cei mai 
răi copii din sată, când o strigau pe nume — vecjî. . . . 
cum să strigă copii unulă pe altulă la jocuri — îi di- 
câu totă „Viorică11, „Viorică*  o strigau copiii, .Viorică*  
îi diceau bătrânii și toți din sată îi diceau totă Viorică!

— Eu dragii mei, stândă strîmbă și judecândă 
dreptă, dau cu socotâla, că copila nâstră din poveste se 
numea „Viorica14 din pricina; — că se spune a fi ve
nită pe lume, tocmai pe vremea când resară viorelele 
primăvâra, — ori dâră în altă vreme, unde era așa de 
mândră, drăgălașă și frumosă, mai astfelă încă și de 
câtă o viorea de celea sci. . . de cari numai prin gră- 
dinele domnesc! poți vedâ colea. . . . prin luna lui Măr- 
țișoră. —

— Dâr ce folosă de * Viorica» că era așa de fru
mosă și avea și ună nume așa de drăgălașă, când doră 
ea era cum să dice copilă săracă, că vetji bine n’avea 
decâtă tată, mumă-sa, D-deu s’o hodihnâscă în lăcașu
rile dreptiloră! — de multă tare, să petrecuse de pe 
acâsta lume rea și păcătâsă, din cjiua chiară din care 
dânsa văduse pentru întâia âră lumina s. dile. .— Ș’apoi 

D-ijeu ferâscă pe Iotă bună creșlinulă de ceea ce nu a 
apărată pe «Viorica*.  E reu și fără tată! —dâră apoi 
în legea cântecului:

.Vai de fata fără mamă, 
Că nimeni n’o bagă’n sâmă, 
Fără câț.I-o întîlnescă, 
Ii scotă nume șl-o hulescă*.

Așa-I deu 1 De ar fi ea, nu altă fără mai drâptă, 
ca și cum sci că-i drâptă o lumină, — și mai curată 
— ca și cum vedi că-i curată sf. sâre când resare — 
și totă ea-i cea cu nume și poreclită și gurile slabe totă 
î. mai află câte-o crâmbiță.

— Da! așa o pățise și biata .Viorică*.  Deși, de a- 
puterea fi — după cum vă mai spusei — era numai 
copilă, cădi... dâră copila-i o băâtă ce a împlinită numai 
14 ani, totuși întrâgă lumea numai de dânsa să isbea 
și numai de răulă ei nu puteau încăpea. De densa se 
poticneau toți câți o întâlneau în cale, dâr mai cu sâmă 
cele... fete în pâră... cum se dice, și cele babe din sată 
neluate în doi potorl și nebăgate în sâmă, cari câtu-i 
draga de di nu mai au altă ceva de lucru, fără să pă- 
zâscă unghețulă și să bîrfâscă de rău casele crești- 
niloră.

— Vedi bine!... fetele din sată nu puteau vedâ în 
doi ochi pe «Viorica», unde era mai sdravănă, mai is- 
tâță, apoi și mai drăgălașă, mai chităță și mai frumușea 
decâtă ele. Babele însă nu încăpeau în sată de „Vio
rica*  și o grăiau de rău, că vedi.... spusu-v’am eu, că 
le era croită pe acele vremuri gura babeloră de pe la 
sate spre hulă și ocară, ș’apoi și alta mai era pricina, 
de nici o lâcă nu le tăcea gura de pe sărmana copilă, 
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românii" a ținutei o petrecere de veră în 14 Iuniu a. c. 
designândă veriitulă în favorulă amintitei asociațiunț și 
angajindu-.-e de a chita suprasolvirile pe calea publici
tății, ce împlinesce în următorulă modă :

In scopulă de susă în săra de petrecere și după 
aceea, parte dela participanți, parte dela alțî bine-voi
tori au incursă 122 fl. 50 cr.

Din acâstă sumă subtrăgendu se spesele 34 fl. 80 
cr., venituliî curată a fostă 87 fl. 70 cr., care sumă prin 
subcomitetă s’a și transpusă comitetului centrală în 
Sibiiu.

a
Suprasolviri s’au primită dela următorii D-nî: Sa

bină Hodoșiu, oficeră L fl., Iosifă Mustețiu, oficeră 1 fl., 
Traiană Raichiciu, oficeră 1 fl., Ioanu Horșia, parochă 
în Biia 1 fl., Ludovică Csato, advocată 1 fl., Dr. Al. 
Grama, profesoră 1 fl., Simberger Salamon, comerciantă 
1 fl., Iosifă Giuciu, comerciantă 1 fl., Samuel Stein, co
merciantă 50 cr., Simon Mendl, proprietară 3 fl., De- 
metriu Antonă, comerciantă în Sibiiu 3 fl., Basiliu Turcu, 
comerciantă 1 fl., Georgiu Bărbată, capel.inu 1 fl.

Primescă respectivii și cu acestă ocasiune mulță- 
mita subcomitetului.

Blasiu, în 21 Iuliu 1886.
Pentru subcomitetă:

V'asiliu Olteanu, 
cassarulă despărțământului.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

*) ChiarO.
**) Destulă.

PESTA, 28 Iuliu.—Ministru-președinte Tisza 
sosesce în 30 c. în Budapesta. După o scurtă 
ședere se duce, după cum spune „Ung. Post", 
direcții în tabăra Curții la Ischl.

AMSTERDAM, 28 Iuliu. — Luptele de ba
ricadă de eri au fostă înscenate de socialiști.

LONDRA, 28 Iuliu. — Salisbury a comu
nicații în meetingulti de eri alu conservatorilor^, 
că Harti.ngton n’a vrută să ia parte la forma
rea cabinetului tory, ddr că doresce să spriji- 
născă politica irlandesă aniesuratu ultimiloru sale 
(Hartington) esprimărî. Salisbury speră o regu
lare durabilă a cestiunei irlandese. Meetingulu 
hotărî să se convdce câtă mai curându parlamen- 
tulu, să se resolve câtă mai urgentă lucrările 
legislative și apoi să se amâne parlamentulă 
pănă la finele lui Ianuariu.

PESTA, 28 Iuliu. — Intre funcționarulă 
de cale ferată Arpad Desewffy și între subloco
tenentul ă de honvezi Coloman Barat a fostă 
eri duelă cu pistăle. Desewffy fii împușcată 
în peptă și rănită periculosu.

DIVERSE.
Sărbătorile bairamului în Constantinopolu. — Salve 

de artileria au anunțată pe seră sfirșitulă ramadanului 
și începerea serbătoriloră bairamului. Se scie că mu
sulmanii serbâză două bairamuri, celă care se numesce 
Aid-el-Feteur seu serbălorea încetării postului, care este 
miculă bairamă, și marele bairamă, său Gurbam-Bairam, 
sărbătorea jertfeloră, care se serbeză peste șei-decl de 
cjile. Acestă bairamă, care a fostă instituită ca suvenire 
a jertfei impusă lui Abram, ține 4 dile, în care toți Mu
sulmanii mai avuțl înjunghie câte ună berbecă din care 
o parte se dă săraciloră. Miculă bairamă nu ține de 
câtă trei dile. Musulmanii îșl dau visite și daruri. 
Sultanulă său mai bine disă Kalifulă, se duce dimineța 
la moscheia dela Dolma-Bagcă cu mare pompă. Miniș
trii mergă călări în cortegiă, care înainteză printre două 

rânduri de soldați din tăie armele, la spatele cărora se 
grămădesce mulțimea de lume. După ceremonia religi- 
6să, Kalifulă se duce în sala cea mare de recepțiune a 
palatului dela Dolina Bagce, unde începe sărutarea ma
nei. Numai ambasadori și personagele, cari se află în 
trecerea prin Constantinopolă suntă invitați la acâstă ce
remonie. Altă dată, acestă ceremoniă era celebrată în 
curtea înterioră a unuia din chioșcurile vechiului se- 
raiă, și nu se scie decă s’a publicată vr’o dată în diare 
motivulă îndestulă de ciudată care a făcută a se schim
ba acestă obiceiă. Era sub domnia lui Abdul Azis. La 
aceea epocă se împărția ună mare numără de cărți de 
intrare în chiosculă vechiului serailă, astfelă că printre 
invitați se aflau totă f'elulă de omeni. Se făcea 'pentru 
ei o tribună în apropiere de tronulă Kalifului astfelă că 
se putea observa celă mai mică amănuntă ală ceremo
niei. Mai departe, era instalată ună bufetă cu totă fe- 
lulă de dulcețuri. Adesea însă ținuta învitațiloră nu era 
după cum Irebuia să fiă. Amă vădută însu-ml mai 
muițl turiști, în vestoane și cu pălării de călătoria pe 
capă, avândă o atitudine cu totulă neceremoniăsă. Toc
mai din causa acâsla, în anulă următoră, sultanulă po
runci ca ceremonia din chiosculă vechiului seraiu să se 
facă în palatulă dela Dolma Bagce.

Pictorulu Piloty. — Directorulă academiei de arte 
din Munchen, Carolă de Piloty, a murită. Piloty s’a 
născută la 1 Octomvre 1826 în Munchen, a fostă la în
cepută scolarulă tatălui său și după mortea acestuia 
(1844) fu colaboratoră litografică ală marei lucrări a- 
supra galeriei din Munchen de Piloty și Kdhle. In anii 
1850/52 zugrăvi câteva tablouri și portrete, care au ră
masă cam nebăgate în sămă. Numai dupăce în 1852 
visitâ Antwerpen și Parisulă și simțise impresiunea teh- 
nicei coloriloră, belgiane și francese, apucă direcțiunea 
realismului coloristică, căreia îi mulțămesce marele seu 
renume. Celă dinteiu tablou de acestă felă a fostă 
»Doica*  (1853.) Peutru Maximilianeu zugrăvi elă în 1854 
«Intemeiarea ligei catolice," în 1862 pentru aceiași construc- 
țiune „Intrarea lui GotlfrieddeBouillonîn lerusalimă. Fiindă 
numită profesoră la academia din Munchen, visitâ încă 
odată Parisulă și se duse la Roma, ca să facă studii 
pentru marele său tablou «Nero după arderea Romei,*  
care în 1861 fu terminată, făcendă mare sensațiune. 
Piloty a formală număroșî și distinși școlari, ca: Ma- 
kart, Lenbach, Defregger ș. a. In 1874 ajunse Piloty 
directoră ală academiei de arte.

Casa contesei de Miranda. — La Madridă nu este 
vorba decâtă de casa contesei de Miranda, Christina 
Nilson. Artista a voită se’șl decoreze locuința câtă se 
păte mai originală. Sala de mâncare este tapitată cu 
socoteli de hoteluri. Mobilele salonului suntă pline de 
corăne, de panelicl, de buchete veștejite, adunate de can- 
talrice de pretutindeni pe unde a trecută. Budoarulă 
este tapitată cu partițiunl, cuvinte și musică, din operele 
cântate de densa, Camera de culcare este împodobită 
cu picturi suedeze. In fine, pe Ridurile salonului de jocă 
se vădă articole de diare, cari, în tote limbele și pe 
tote tonurile, cântă gloria artistei.

Unu vas-pește. — Diarulă «Le Voltaire" anunță 
în termenii următori o nouă invențiune: Se vorbesce 
forte multă în lumea de marină despre ună nou țipă 
de vas-pește, care are să aducă o adevărată revoluțiune 
in tactica navală. Inventatorulă este ună ingineră fran- 
cesă, d. Goubet. Vasul-pește este destinată a I pune tor
pilele sub vasele inamice; der este de o construcțiune 
mai puțină costătăre, și ușurința Iui permite d’a putea 
să fiă pusă pe vasă și nu se aruncă pe apă decâtă în 

momentulă decisivă. Nu este trebuinț. 
de doi 6menT; de ună ofițeră și de ună m. 
că acestă vasiî este celă mai îngrozitoră ».Y 
de distrugere, ce s’a putută inventa pănă acum.

*
* *

Unu casu de facere rarii. — «Liberalulă*  «. u 
Iași spune, că o femee, cuprinsă de durerile facerii, fu 
adusă din Pașcani la Orfanotrofiă în năptea de 10 spre 
11 1. c. și mediculă de serviciu, vădendă gravitatea ca
șului, înviiă pe d-nii doctori Sculy și Zamfirescu în con
sultare, er aceștia invitară și pe tînărulă doctoră Bog
dană pentru a profita și elă de raritatea cașului. In 
adevără casulă acesta era pe câtă de greu, pe atâtă și 
de rară; femeea era în a opta lună, er copilulă mortă 
și intrată deja în putrefacțiune. Nașterea nu se putea 
efectua din causa a două inele grose de cicatricl vechi, pro
venite în urma unoră răni anteriore sarcinii și care de-abia 
permiteau introducerea unei sonde subțiri. Doctorulă 
Sculy, cunoscută prin abilitatea sa, a operată inelele 
și lărgită canalulă aprope în modă naturală, er d-rulă 
-Zamfirescu ca mamosă, a estrasă copilulă cu forceps, 
în ună modă perfectă de bine, ajutați în aceste opera
țiuni de d. Bogdană și d. Negură, mediculă institutului. 
Femeea astăzi este scăpată din ori și ce periculă, mul
țumită abilității acestoră medici, cum și bunei-voințe și 
desinteresărl, ce d-loră au pus’o în căutarea loră, ceea 
ce le face on6re.

*
* *

Un suveniru. — Pavelă: „Ce inelă frumosă ai, 
Stane, de unde l’al căpătată ?“ Stană: »Astă inelă e ună 
suveniră ; scii că Nicu a fostă luată la oștire, atunci 
i-amă furată inelulă ca să’șl aducă aminte de mine."

Serată artistică. — Joi în 29 Iuliu n. 
distinsulă membru alu operei r. u. din Pesta, 
O d r y L e li e 1, va da o serată artistică de pe
trecere, în sala Hotelului Nr. 1, cu concursulu 
d-lui Solymosi Elek, membru alu teatrului po
porală din Pesta, cu soția. Programulu: 1 „Ou- 
v e r t u r e,“ esecutată de d-lă I a s c h i k; 2. „C ă- 
lătoriă la cele trei stele," Cocqleine, scenă 
comică solo, esecutată de Solymosi Elek, 
comică ală teatrului poporală pestană: 3. „Cân
te că de băutură" din opera „Hamlet,“ de 
Ambroise Thomas, cântată de Odry Le hei, 
baritonistă ală operei r. u.; 4. „Valsulă Me- 
lania" din opera „Răsboiulă Veselă,“ de Strauss, 
cântată de Solymosi Elek; 5. „Cântece 
poporale unguresc!," cântate de d-na So 1 y- 
mosy; 6. „Cântecă de despărțire" din o- 
pera „Cornistulă din Saeckingen," de Nessler, 
cântată de Solymosi E.; 7. „Valsulă Cor- 
neville," cântată de Solymosi E.; 8. „Cân
tece poporale unguresc!," cântate de d-na 
Solymosi; 9. „Baladă," de Eugen Hubay, 
cântată de Odry L ehei; 10. „Să rîdem," 
cuplet, cântată de Solymosi E. Prețurile: 
cercle 1 fl. 50 cr. scaune 1 fl. parterre și galeria 
50 cr. Bilete să găsescă în librăria II. Zeidner 
și săra la casă. Inceputulă la 8 ăre săra.

Rectificare. In numărulă 155 ală făiei nostre, pag. 
3, șirulă 5 dejosăîn susă de pe colona 1, în locă de ce 
s’a scrisă, să se cetescă: in alte scoli, neromâne din ca
pitală.

Editară : Iacobă Mnreșiauu.
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că sci vorba celuia: «Totă omulă și-ar trage focă la 
ăla lui«. Așa era și cu ele, fiesce-care mai avea pe 
acasă cât.e-o fetă ori nepoțică, care numai nu putea 
răbda să vădă cum feciorii din sată în punerea capului 
umblă după dragostea «Vioricei*  âr pe ele nici „Han- 
tătară" nu le întreba de ce împletescă cădă albă.

— Așa-i <)ău! Viorica era copilă săracă, fără 
mamă și trăia în casă ea singură și cu tatălă ei moșă 
„Vultură«, că-dă așa-i era numele tatălui «Vioricii». Frați 
n’avea, surori nici de pomelnică, ea era deră și mare 
și mică la casă și purta tată renduiala casei.

— Ce n’ară fi dată ea sîrmana de densa, să fi 
putută ave vre-o mășă câtă de bătrână și ciudată p’ingă 
a ei casă, numai să fi sciută că nu-i singură și să fi 
avută la vreme de lipsă de cine întreba una și alta și 
să fi fostă cine se o povățuiâscă în ale gospodăriei casii,
— că D6mne! multe der multe mai trebuescă și la o 
casă de ămenl de omeniă, — ș’apoi sci... omulă gân 
desce.... deră o copilă totă nu i ea ca o femeă bătrână, 
care a trecută p’in multe, a pățită multe, a și veijută 
multe și ori cum o avută și vreme când să învețe.

— D’apoi ce să și scimă cfice: decă n’a avută pe 
nime, dintr’ună lemnă încă nu șl-o potută face ajutoră !
— Bag’sâmă așa i-o fostă rânduită dela D-deu, că 
singură să năcăjescă — ș’apoi ce Dumnedeu renduesce, 
omulă n’are putere să strice/ —

— Singură cum era, «Viorica," dânsa cu mâna ei 
îșl lucra tote trebile — lucrurile — de p’ingă casă. Ea 
cosea, ea torcea, ea-șl pornea teara, ea tăcea de mân
care și tatăs’o era tare îndestulită cu dânsa.

— Ș’apoi cum și să nu fi fostă îndestulită?! Când

doră....  mâncărușă bună avea, ce’mbrăca avea, nespălată
nu umbla. — Apoi ce-i mai trebuia?

— Elă îșl păzea lucrurile lui de pe afară, boii și 
carulă, plugulă și grapa, er „Viorica" a-le ei de p’îngă 
casă și tote mergeau bine ca de pe scrisăre, și casa 
totdeuna era în tignă și pace, eră ei îndestuliți — că 
vedl unde-i pace și bună înțelegere în casă și harulă lui 
D-deu e acolo.

— Ba moșă .Vultură*  unde vedea pe Viorica așa 
de bărbată, vrednică și lucrătăre, cu ună legănată cu
vântă nu o-ar fi supărată, fără o iubea ca lumina ochi- 
loră și-i umbla după peră și-o purta ca pe pălml. —

Ba îi cumpăra câte scumpii de tote, galbeni și tă- 
lerașl pe peptă și încă totă de cei mari împărătesei și 
cu cruce. Ba! îi făcea felă de felă de tote scumpe și 
ți-o purta îmbrăcată ca pe o coconă din orașă.

— Ș’apoi, cei mai multă, — tatăs’o nu odată să 
legase pe ce stă sorele înaintea «Vioricii" — și veiȘî 
bine totă numai de dragostea ei — că pănă i o veni 
vremea de se va îndura dragulă D-deu să-i trimită și ei 
noroculă celă bună, și pănă când o mai vedâ p’îngă 
dînsulă, spine’n casă și ghimpe’n înimă nu i o băga, nu 
s’o însura.

— Că vetfi, dicea și moșă «Vultură» ca ună omă 
de (file și pățită în lume: „Că deu în (fiua de astădl 
Iumea-i tare rea și mai alesă omenii din ea, și vedll... 
în multe locuri copiii cu tată bună și mamă dulce [nu 
se potă nărăvi, d’apoi cu o străină, cu o mamă mașteră, 
care bunu-i D-^eu dâr tare arareori se nimeresce și încă 
abia dintr’o sută una, ca se poți dice că-i de ceva Dămne- 
ajută și cu sufletă și inimă cătră copiii râmași săraci"... 

Deră apoi vorba ceea... bine a disă cine a disă: «Că 
gura tfice, gura minte, omulă totă omă de omeniă ră
mâne.*  Elă face, elă desface, elă cântă, elă descântă și 
nu se ostoe pănă ce nu s’a tredită cu capu ’n lață. Așă-i 
firea omeneseă și ce să-i faci!..

Colea într’o bună seră, pe când .Viorica*  și cu ta
tălă său ședeau pe vetră la zarea focului și se sfătuiau 
între dânșii de cele de-a valuriloră lumii și a gospodăriei 
casei. Ca din prisne*)  senină, ce-i plesnesce prin capă 
lui moșă „Vultură*,  ce nu-i plesnesce?! Ce sucă-i vine, 
ce nu-i vine?! destulă și bugătă **)  că... încâtă ai bate 
în pălml, era și îmbrăcată și eșită pe ușa tinejii afară, 
ș’apoi gândeai că nu-i alta fără Dămne feresce! nu-i cu 
lucru curată, așa ți-o luă la picioră și nici ună nici două 
fără ață ți-o ținu pănă la cotitura drumului din capulă 
satului și fără de a mai bate la ferâstră să și băgă în 
casa văduvei celei cu două fete mari.

Ce făcu acolo, ce nu făcu?... nimeni pe sfânta lume 
nu sciea să ’ți spună, destulă că a doua di prin sată nu 
se mai grăia de altceva, fără de măritișulă văduvei celei 
cu două fete mari din capulă satului, după moșă «Vul
tură*,  tata «Vioricii». Ș’apoi să te ferescă bunulă D-(|eu 
numai de vorba satului să nu ajungi, că-dlă... scornescuți 
câte cu sâmă și fără seină, cu cale și fără cale de deu... 
nu cu una cu două te poți îndrepta și limpedi.—Tocmai 
așa era și cu moșă „Vultură".

(Va urma.)



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

ranlti Ia bursa de Viena
din 26 Iulie st. n. 1886

4 4°/0 ... 106 95 
«/.itiă 5°/o • • 94 85 

<uld căilord ferate
are......................... 154.60

lortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 101,—

Arnortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 50 

Arnortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.2q 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl..............................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.—
împrumutul!! cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 126. — 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 8610
Renta de aură austr. . .120 40 
Losurile din 1860 . . . 142 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 873 —
Act. băncel de creditii ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr. 280 70 
Argintulfl —, — 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. vând.
Renta română (5%). . . 93— 937a
Renta rom. amort. (5%) 97^4 97’h

> convert. (6°/0) . . 87’h 887*
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/o) ■ • 1027a 103—

» ,, „ (5o/o) . 86*/ 4 86—
» » urban (7°/0) ■ • 99i/t 997a
> » (6°/o) • ■ 91— 9P/2
> > (5°/o) • - 8IV4 82>/a

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

< > » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 14?/4 15.00
Bancnote austriaee contra aură. 2.02Va 2.03

Cursulu pieței Brașovii
din 27 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . Cump 8.63 Vend. 8.64
Argint românesc .... • > 8.55 A 8.60
Napoleon-d’orI................. > 9.97 10.—
Lire turcesc!..................... 1 * 11.27 A 11.30
Imperial!......................... » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. , * 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» • > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . > 122.— » 123.—

La scălele reuniunei fostiloru grănițerl din regimentulă I românu 
suntîî de ocupată pe calea concursului următ6rele stațiuni învățătoresci:

1) Postulă de învățătorii diligente la scdla din Cugieră, comi
tatulă Huniăddrei, cu salară anuală de 300 fl. v. a. din fondulă cen
trală, apoi cuartiră și lemne de focă.

2) Totă la scdla din Cugieră, postulă de învățătoră adjunctă, cu 
salară de 180 fl. precum și relută de locuință, eventuală cuartiră na
turală și lemne de focă după trebuință.

3) Postulă de învățătoră secundară la scdla din Mărgineni, co- 
mitatulă Făgărașului, cu emolumentele: 180 fl. salară, cuartiră și lemne 
de fotic. In fine:

4) Postulă de învețătoră adjunctă la scdla din Tohanulă vechiă, 
comitatulă Făgărașului, pe lângă salară de 150 fl. locuință în edificiulă 
celă nou ală scdlei și lemne de focă.

Reflectanții la aceste posturi au să-și substărnă suplicele instruite 
cu diplome de cualificațiune atâtă din studiele pedagogice câtă și din 
limba maghiară și eventuală cu alte documente legali, celă multă pănă 
în 15 Augustu a. c. st. n. la:

Comitetul^ administratorii de fomluliî scolasticii aln fosti- 
1—3 lord grănițeri din regim. I. rom. în Sibiiu.

oncursu.
Pentru ocuparea unui postă de practicantă la administrațiunea 

din comitatulă Brașovului, pe lângă salară anuală de 300 fl. și alți 60 
fl. bani de cuartiră, să publică prin acdsta concursă. Doritorii de a 
concurge la acestă postă suntă provocați, ca pănă în 15 Augustă a. c. 
să-și trimită concursele loră la subscrisulă, împreună cu recerințele pres
crise prin articlulă de lege I. din 1883.

Crașovă 26 Iuliu 1886.
luliu Roii,

vice-comite și consiliară reg.

(Arâu d-loră abonați! .
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită 4iarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSa

pe linia Predealii-Bndapesta
MersulU trenurilor!!

și pe lima r5,eiușii-A.i*sMi.îi"Bîi<Bap®sta  a calei ferate orientale de stată reg. ung.

>

Predealtt-JBudapesta

BucurescI

Predealul (
(

USadapesta—Predealii
Trenu 

de 
poradne

Timișd

Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Agostoufalva 
Homorodîi
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mieii 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelS 
TeiusCi 
Aiudtt 

IJVințulfl de
Uioral 
Cucerdea 
Gliirisft 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
GhirbBu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

sustt

(
(

Oradia-mare

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

Viena 3.00

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

4.50 7.45
9.32 12.50

1.09
9.56 1.40

10 20 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
—

— —
— —
-- —
— —
—• —
— —

— —
— —
— —
— —
— —

_ 10.37
— 1.45
— 5.34
— 10.05
— 10.50
8.50| 6.05

Trenu 
omnibttR

Trenu 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenu 
onmibuF

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

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladiiny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghi riș
Ghirbfiu
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clușin

Apahida
Gliiris

Cucerdea

Ui6ra
Vințultt de 
Aiudd 
Teiușă 
Crăciunelti
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișfca 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostoufalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișii

(
(

(
(

susfl

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

10.28

Predealu
BucurescI

( 
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grose.

9.35 11.45

Tremi 
omnibus

Trenu 
de 

peraăne

3.15
11.40

2.31
7.29

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

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

TciiiKft*  1o adlB-Biadaj)esta Budapesta- Aradft-'Feiușft.

Trenu Tre. iu Trenu de Trenu de Trenă
oînnibus omul bus persâno per&due ncceleratu omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.2 7 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 ( 11.02 __ 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 Szoliiok. 11.12 _ 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 A radii 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 Berzova 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 Branicica 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
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 ’S'einșfi 12.05 — 2.24

Aradd-Tiualșiira Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Trenil
omnibua peraâne persâne persone omnibua omnibufi

Aradft 6.00 8.18 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 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
Orezifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28|
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.3b 6.07
Tfimișdra 8.42 — 10.09 Petroșeul — 4.04 6.39

Timiișdra-Aradft Petroșeial—Siuaeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trtmfi Trenu Trenu
poraâno persdne omnibuH omnibuH omnibiifi de pers.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșeui 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
Âradii — — 7.40 Sf'Kacri'» 10 53 1,35 —


