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Demonstrațiunile politice maghiare.
I.
Brașov 0 16 Iulie 1886.

Ungurii nu mai încâtă cu demonstrațiunile 
politice: AdI în Clușiu, mâne în Pesta, ici contra 
naționalitățilortt nemaghiare, colo în contra ar
matei comune, dincolo pentru aspirațiunile lorii 
naționale și de stătu. In t,6te și pretutindeni 
făcu gură mare, ear foile maghiare de tote co
lorile se întrecu una pe alta în vehemența lim- 
bagiului și în scornirea de soiri sensațiunale.

Unulu sdu altuliî va dice *p6te, că Maghiarii 
de aceea facil atâta sfară’n țdră, pentrucă sim- 
țindu-se isolați și puțini la număru, sâmtîl tot
odată și trebuința de a face sgomotii în țeră, 
ca să se crădă că-sti mulți și puternici și ca ei 
înșiși să se încurageze prin acăsta la fapte mari 
șovinistice.

Negreșitu că și considerațiuni de aceste vorti 
conduce pe arangiatorii de demonstrațiuni din 
Peșta și din Clușiu. Nu trebue să uitămu însă, 
că, șovini ști ori neșoviniști, Maghiarii au trecutu 
printr’o scdlă politică și că cei ce astăcj.1 conducu 
politica maghiară guvernamentală și oposițională 
au crescutfl în scdla revoluțiunară, care învăță, 
că drepturile unei națiuni se iau, nu se cerșescu

Astfelu demonstrațiunile politice ale Maghia 
rilorâ se presentă și în lumina unei tactice în 
luptele loru politice.

Maghiarii nu se lasă de demonstrațiuni, 
fiindcă pe calea acăsta și cu metodulu loru de 
pănă acum, de a se impune josu și susu, au do- 
benditu succese însemnate politice și au ajunsu 
să predomnăscă acți esclusivu tăremulu vieței 
publice de statti.în Transilvania și Ungaria și să 
eserceze chiar o mare influință asupra monar- 
chiei întregi.

Demonstrațiunile maghiare au avută pănă 
acum efectele loru, cari, pentru unu timpu celu 
puținii, au fostă favorabile situațiunei politice a 
Maghiariloră și dăcă aceste demonstrațiuni — 
precum, sperămu — astădi nu mai au șansele 
de odiniără, causa este, că prin cunoscutele esa- 
gerări ,,patrioții“ s’au deochiată și amenințările 
loru nu mai bagă în fiori pe nimeni.

Cu tăte aceste nu putemă să trecemă cu 
vederea, că și în momentele de față, demonstra
țiunile din Peșta și din provinciă în contra ar
matei comune urmărescă o țîntă politică și se 
facă și se continuă cu ărecare metodă. Iniția
tivă la asemeni ocasiuni o iau totdăuna cei din 
stânga estremă, ei începă cărta, ei amenință și 
d-lu Tisza întrebuințăză apoi ocasiunea de a de
clara cercuriloru influente din Viena, că dânsulă 
nu mai păte apăra interesele tronului și ale mo- 
narchiei în Ungaria, dăcă nu se va face ceea 
său ceea concesiune spre a mulcomi spiritele 
agitate din țără.

Acăsta amu pută-o numi metoda de a face 
presiune asupra corănei în sensulă dorințeloră 
și aspirațiuniloră maghiare de astădi și, judecândă 
după cuprinsulu articuliloră foiloră guvernamen
tale din cailele ultime, ne vine a crede că d-lă 
Tisza vrea să pună acăstă metodă în practică 
și în casulu privitoră la afacerea Edelsheim-Ianski.

Ce (ficea <h’e dăună(|ile „Pești Naplo“ ? — 
„Dreptulu Ungariei e mare... Ungaria are ună 
dreptu și asupra armatei comune. Ungaria dă 
soldați. Ungaria dă bani. Ungaria nu pretinde 
grațiă, dăcă își revindică dreptulu asupra arma
tei. Ungaria pretinde reforma armatei comune. “

Apelulă pregătită pentru adunarea de po- 
poporă din Peșta nu amintesce nimică de-o ar
mată maghiară independentă, „dăr accentuăză 
numai „ r e f o r m a “ armatei comune, o țintă pe 
care cei din Peșta credă că o voru pută-o a- 
junge.

Ei demonstrăză în speranță că voră dobendi 

cu o concesiune mai multă, făcendu să se întă- 
răscă pretinsul!! dreptă alu Ungariei.

întâlnirile.
Din incidentulă întâlnirei lui Kalnoky cu 

Bis mar ck la Kissingen, scrie „Novoie Vremja“ 
din Petersburgă următărele:

Austria este amenințată de sortea Turciei, care 
căutândă ajutoră la tote puterile, a devenită jucăriă în 
mâna loră. Când a părăsită Kalnoky Petersburgulă, a 
dusă cu sine convingerea, că interesele Rusiei și Aus
triei nu colideză în măsură așa de mare, precum ar 
vre se facă a se crede apărătorii de interese de par
tidă în Viena și Pesta, cari împingă Austria în prăpas
tia. E posibilă, că Kalnoky nu șl-a schimbată părerile, 
der politica austriacă în Orientă nu trăiesce decâtă în 
idea, de a pune câtă numai se păte mai multe piedeci 
în calea Rusiei.“

„In asemeni împrejurări este neevitabilu conflictulu 
armată. Și totuși esistă o cale, care duce la o înțele
gere și pe care ar ti vrednică de ostenelă a-o căuta. Vi- 
sulă Austriei de a câștiga Constantinopolulă nu se va 
împlini niciodată. Politica ce-o urmăresce Austro-Unga- 
ria în peninsula balcanică, este ună sistemă cu două 
tăișuri și acesta înainte de tote o va semți ea însăși, pe 
câtă timpă va nutri orbulă antagonismă în contra Ru
siei. In apele turburi bulgare Austria nu pote afla de
câtă resboiulu. De aceea ar trebui să se dedea cu idea, 
că Bulgaria aparține de dreptă sferei de putere a Ru
siei14.

La aceste observă „N. fr. Presse11 din Vie
na, că limbagiulu acesta e surprindătoru în- 
tr’unu momentu, când d. Gfiers se pregătesce a 
merge la Kissingen și a păși în urma lui Kal- 
noky“...— Cine scie însă dăcă Giers s’a gândită 
vr’odată a păși în urmele lui Kalnoky?

derea în Rege, care din causa zelului prea mare d'a 
îndeplini sacrele datorii cătră poporă, în fața pericolu- 
ui ce-lă amenință, nesocotescej propriulă său periculă. 
Scupcina mulțumesce regelui că a sciută să apere inte
resele naționale, chemândă [spre mulțumirea națiunei, 
armata sub drapelă, ca să protesteze în contra propa
gandei de disordine la granițele sale și contra propa
gandei interesate din peninsula balcanică. înțelepciunea 
a reținută pe monarhă, atunci când puterile mari s’au 
opusă spre a mai continua resbelulă. Poporulă însă este 
și va fi pururea gata a’și apăra Interesele contra vr’u- 
nei schimbări in peninsula balcanică și deci regele pote 
conta totă-deuna pe supunerea, entusiasmulă și sacrifi- 
ciulă poporului. Adresa mai adaoge că Scupcina con
stată cu mulțumire că țera stă în bune relațiuni cu cele 
alte țări limitrofe și, luândă cunoștință de acăstă, pro
mite a da atențiune și resolva tote lucrările anunțate 
prin a discursulă tronului și termină cu strigălulă en- 
tusiastă: Trăiâscă Regele Milană II trăiâscă familia re
gală !

Rusia și Bulgaria.
Din Sofia i se scrie fdiei „Bud. Korr,“ ur- 

mătdrele:
Rumelia ostieă a devenită adî erășî teatrulă unoră 

agitațiuni spirituale. Se scie că Rusia a hotărîtă să zi- 
descă o capelă în amintirea celoră căduți în pasulă 
Șipca și ună comitefă cu consululă rusescă în frunte 
lucrăză în Filipopolă în acestă scopă. Inginerulă mili
tară rusă Ausvensky s’a numită conducătoră ală zidirei 
capelei, alăturându-i-se și activulă membru ală comite
tului panslavislă din St. Petersburgă, prințulă Vassiltșikoff. 
Acesta veni la Filipopolă. îndată după sosirea prințului, 
deputății oposițiunei rumeliote Jurowkoff și Nabutkoff, cari 
suntă cunoscuțl în fotă Bulgaria ca agitatori, se duseră din 
Sofia la Filipopolă, unde imediată după sosirea loră începu 
se apară ărăși f6ia susținută cu bani rusescl „Soedinenie*. 
In acestă foiă apăru acum ună articula plină de ură 
contra prințului Alexandru, în care acesta e învinovă
țită, că nu a răsplătită poporului bulgară jertfele ce le-a 
adusă în interesulă unirei. Acestă articula a făcută 
sânge rău în poporulă bulgară, care ’șl-a și esprimată 
desaprobarea în contra »Soedineniei« și organului lui 
Zankov „Snieleina*, într’o adunare poporală ținută la 
18 c. în Sofia.

Aici în Sofia se simte tare nisuința unora d’a spăria 
poporulă și pe deputațl cu idea unei ocupațiuni rusescl, 
cu scopă d’a’i seduce prin acesta la vr’o manifestațiune 
rusofilă. Dăr tăte înzadară, poporulă rămâne liniștită și 
leală, camera se ocupă cu afacerile interne ale țării, er 
politica esternă nu o atinge. In dilele acestea a apărută 
în Sofia ună articulă scrisă de Zaharia Stoianoff, unulă 
din capii loviturii de stată, care a atrasă atențiunea tu- 
turoră cercuriloră politice. Articululă constată, că ,,Gras- 
danin“, „Journal de St. Petersburg", »Nowoje Wremja*, 
și „Moskowskija Wjedomosti" aruncă mereu invectivă 
contra prințului Alexandru, și apoi dice mai departe:

„Guvernulă rusescă urmăresce uciderea regelui 
pănă în iadă, Rusia o socotesce acăsta de permisă, 
„numai pentru nefericita năstră Bulgariă11. Pe când în 
Rusia i se ia dreptulă d’a vorbi chiar simplului cetățenă, 
unui om ca Nabocoff, ce umblă încăce și’ncolo în uniformă, 
îi e permisă a înscena în foile oficiăse o conjurațiune 
contra domnitorului unui altă stată. Pe când nenoro
cita presă rusescă n’are dreptulu a scrie decâtă ca în- 
registralăre, „Grasdanin11, .organulă prințului Meșcersky, 
care se redigâză în salonulă ministrului, are cutezanța 
a scrie, că „prințulă Bulgariei ar trebui să fiă spându- 
rată de celă d’intâiu arbore mai bună.11

Noi Bulgarii amă declarată deja de repețite ori, 
că prințulă Alexandru e singurulă păzitoră ală neater- 
nărei nostre naționale. Amă încercată tote, ca să’m- 
păcămă pe cei din Gacina, der tote de geaba.

Francia și Rusia.
Diarele francese nu suntă mulțumite cu răspunsulă 

ce l’a dată oficiosulă »Journal de St.-Petersbourg' în 
privința demonstrațiuniloră făcute la adresa Rusiei cu o- 
casiunea desvălirei statuei generalului Chanzi. Astfelă 
,La Libertă* scrie :

»ț)iarulă din Petersburg a primită cu orecare irita- 
țiune interpretațiunile la care a dată nascere mimica, seu 
vorbele unui atașată militară rusă cu ocasiunea inaugu- 
rărei statuei generalului Chanzy la Nouart. Politica unui 
mare imperiu nu atârnă dela anecdote de felulă acesta, 
dice organulă oficiosă ală d-lui Giers. Eără îndoielă Ța- 
rulă consultă numai sentimentulă său personală, acăsta 
este adevărata esență a despotismului asiatică, care dom- 
nesce în Rusia*.

»Moșulă actualului suverană, țarulă Nicolae, n’avea 
altă sfetnică decâtă pe sine; prea puțină îi păsa de ma- 
nifestațiunile opiniunii publice din imperiulă său. Astfelă 
densulă, în contra opiniunii publice, a primită resbelulă 
contra Turciei, care a adusă armata francesă la Crimea 
și a impedicată pentru multă vreme desvoltarea puterii 
rusescl în Orientă. Se pdte ca guvernulă din Peters
burgă să fie dușmană republicei francese; der este în 
interesulă său să caute alianța francesă. Numai acăsta 
pote să-i asigure Rusiei libertatea acțiuniloră în Europa 
și Asia. Ambele țări au dușmani comuni; între ele tre
bue se esiste o căsătoriă, dăcă nu din iubire, celă puțină 
rațională.11. _________

Adresa Scupcinei la discursul îl Regelui.
Membrii Scupcinei sârbesc! s’au presentată în cor 

pore la Rege pentru a-i preda răspunsulă Scupcinei la 
discursulă tronului. Regele a primită adresa cu multă 
amabilitate și a mulțumită representațiunii naționale pen 
tru supunerea și patriotismulă ei.

Adresa, care este o parafrază la discursulă tronu
lui, promite monarhului că se va conforma dorinței Re
gelui în privința interesului și progresului națională. Po- 
porulă serbă — astfelă <pce adresa — are totă încre

Serbia.
Scimă că regele Milană a deschisă Scupcina la 19 

curentă prinlr’ună discursă de tronă. ,Le Temps“ ana- 
lisândă și elă acestă documentă dice că, în maioritatea
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ații politicei esterne a regatului și rela
ta Bulgaria. Discursulă constată, că Ser- 

. fericită în încercarea ei de a apăra trata- 
_• a mănținâ echilibrul^ între statele balcanice;

cedată dorinței unanime a puteriloră și a încheiată 
cea cu principatulă.

Relațiunile Serbiei cu Bulgaria suntă totă așa ca 
și înaintea resbelului.

Trecândă apoi la politica internă discursulă tronu
lui se mărginesce a Invita Scupcina să ia cunoscință de 
legile și decretele promulgate în timpulă răsboiului, și să 
consacre o mare atențiune soluțiunei cesliunei financiare.

Elă trece sub tăcere seluțiunea cestiunei de reor- 
ganisare a armatei, care e de altmintrelea pusă în alb 
doilea rândă, prin caracterulă puțină satisfăcătoră ală 
situațiunei .sale interiore. S’a văzută după resultatulă ale- 
geriloră că țăra e hotărîtă a nu mai tolera regimulă 
d-lui Garașanină. Gestiunea financiară a guvernului, a- 
busurile sale de putere, punerea în regie a vindărei tu- 
tunuriloră au exasperată populațiunea.

Dâr iată că oposițiunea Scupcinei, în locă de a ră
mânea unită, celă puțină în timpulă atacului, se 
împarte în trei fracțiuni dușmane: liberalii, radicalii șî 
ună grupă de progresiști, care recunoscă pe d. Pirocia- 
nicl de șefă. Astfelă guvernulă, grațiă acestei desbinărî, 
grațiă învalidăriloră ce face să se pronunțe, are manile 
libere în Scupcină.

Acăstă soliditate chiar a ministerului actuală este 
ună periculă. Țâra pare hotărîtă, după soirile din Viena, 
să se scape de cabinetulă Garașanin; decă nu va pute 
isbuti prin mijloce parlamentare. «Le Temps» nu crede 
imposibilă isbucnirea unei revoluțiunî, care ar pune chiar 
tronulă în periculă».

Regele e, ca de obiceiu, perplexă. Cu ocasiunea 
unei primiri parlamentare elă a anunțată în expresiuni 
vagi idea de a încredința Scupcinei revisuirea constitu- 
țiunei. Der e forte posibilă, ca, în locă de a înota astfelă 
în liberalismă, să-i vină de odată ideea de a disolva par
lamentul, de a suspenda acțiunea legiloră și de a în
credința puterea unui ministru cesariană ca d-nu Christici. 
Acestă omă și aceste măsuri ară aduce pole ordinea și 
calmulă în Serbia, dâr ar fi ordinea și calmulă ce pre- 
cedâză revoluțiunile, er nu reformele.

Rusia și Anglia în Asia.
pianului »Tars« i se scrie din Kabulă, că Rusia 

înainteză cu avantă-posturile spre India: nu pe partea 
Heratului, ci a Turkestanului. Ună curieră sosită în 
Kabulă din Laisabodă de lângă Amu-Darja a adusă 
Emirului din Afganistanu vestea, că la Taș-Kurgană, re
ședința Khanatului Vahan, a sosită ună agentă rusă ca 
să negoțieze cu capii de acolo și să-i înduplece d’a se 
lipi de Rusia ca și frații loră din Mervă. Intemplându-se 
acum ca propunerea rusăscă să fiă primită, avan-postu- 
rile rusesc! se voră găsi numai într’o depărtare de 30 
de mile de primulu orașă anglo-indiană Gazană și am
bele imperii uriașe voră fi despărțite nnmai prin munții 
Hindukuș. După încorporarea Vahanului la imperiulă 
rusescă, Rușii voră deveni stăpâni peste intrarea răsări
teană a trecătorei Dora, care duce din Turkestană di
rectă în India și anume în provincia Lahoristană. Rusia 
prin urmare ar pută merge cu armata sa directă spre 
Raul-Pindi, depositulă centrală de arme ală Engiiterei 
în India

SOIRILE D1LEL
Se plânge ună cjiarb ungurescă din Clușiu, că în 

comitatulă Sibiiului se află peste măsură puține scoli 
cu limba de propunere maghiară. Astfelă de scole suntă 
numai patru Față cu acestea se află în comitată 146 
scole cu limba de propunere română și germană. Nurnă 
rulă învățătoriloră face 332; dintre aceștia sciu ungu- 
resce 158, nu sciu 174. Fâia .patriotică» învinovățe 
sce pe actualulă inspectoră de scâle, despre care d'ce> 
că de 8 ani de când se află în oficiu, forte puțină sporă 
a făcută pe acestă terenă. Foftesce mai multă zelă și 
consciențiositate, ceea ce pănă acum dice, că înzadară 
au așteptată dela d. Trauschenfeld. — Ge are să caute 
scoli maghiare între Români ?

—x—
In scoici de moșită din Oradea-Mare se primescă 

pentru cursulă de ernă mai multe frecventante cu sti
pendiu de stată. Concurentele au să’șl trimâță petițiu- 
nile provădute cu actă de boteză, de sănătate și de să- 
răciă pănă la 20 Augustă n, c. cătră directorulă insti
tutului, profesorulă Dr. Markus Konrad, în Oradea-Mare.

—x—
„Pester Lloydc, vorbindă de esportulă de vile, ce 

se face din România în Italia și Francia, scrie urmă- 
târele: „Exportulă viteloră din România în Italia, care 
a începută dela ună timpă să fiă considerabilă, ia din 
ce în ce fotă mai mari dimensiuni, încâtă pare că 
transacțiunile în acestă privință în curendă voră deveni 
forte solide și bine regulate. Căile ferate române, acor- 
dândă mari reduceri de taxe, transportarea viteloră se 
îndreptă spre Brăila și Galați și de aci apucă calea pe 
apă până la destinațiune. Există o mare perspectivă 
că, îndată ce convențiunea franceșo-română va întră în 
vigâre, se voru face mari cumpărări de vite în Româ
nia pentru Francia.»

—x—
Filoxera o apărută și în viile dela Giorocu în co

mitatulă Aradului.
—x—

D-lă Dr. Pic, profesorii la Universitatea din Praga, 
cunoscutulă archeologă și istoriografă filoromână, n că
lătoria sa spre România s’a oprită două dile la Brașovă. 
Alaîtăerl a plecată spre Bucuresci.

—x—
In nâptea de 14 Iuliu n. economiloră din Orlatu 

Ioană Duma, Petru Bradu, Iosifu Doloiu, Iuană și Pe
tru Muntcanu, li s’a cosită de pe câmpă cucuruzele de 
cătră nisce răufăcători necunoscuț’.

—x—
într’o comună din comitatulă Maramureșu, în timpă 

de două luni, au murită de dissenteriă preste 179 persone.
—x—

Ni se comunică într’o corespondență din Reșinari, 
pe care nu o putemă publica în întregulă ei, că seola 
de fete de acolo sufere unele neajunsuri, din causă că 
învățătorâsa, care e și preolâsă, mai în fiăcare ană e 
în posițiă binecuvântată și astfelă e nevoită să păzâscă 
casa mai multă timpă. Ar fi de dorită ca în ase
meni împrejurări, învățătoresa se’ngrijescă de o supli- 
nitore, ca astfelă să nu sufere schia.

In Viștea desusu ună incendiu le-a pricinuită în 19 
Iuliu n., mai multoră locuitori o pagubă de 1230 fl. Au 
arsă și 21 de porci. Foculă a fostă pusă și criminalulă 
s’a prinsă.

In nâptea de 23 Iuliu n. ună gendarmă auslriacă 
a foslă impușcatu în Gorlica Murowana de nisce gră
niceri ruși; din alte părți se raportâză însă, că ar fi 
fostă împușcată de ună altă gendarmă austriacă.

—x—
Guslavă Gotl, administratoră ală institutului eco

nomică de învățămentă din Mediașu, care fugise după 
ce a defraudată o sumă de bani, a fostă arestată în 
Aradă.

—£—
Inspectorulă scâleloru române din Macedonia, Apos- 

tolă Mărgărită, a fostă în dilele aceste în Bucuresci. în- 
torcendu-se la postulă său duce cu sine doi tineri ma
cedoneni ca profesori la scâlele d’acolo.

—x—
Gelebrulă pianistă rusă Anton Rubinstein va veni, 

după câtă se spune, la Bucuresci, urmândă unei Invitări 
a Reginei României. Rubinstein se ocupă în acestă mo- 
mentă, la Peterhof, cu compunerea unei simfonii, spune 
,Telegrafulă“

— x—
Mare sensațiune a produsă în Triestu arestarea 

fostului comptabilă ală „Lloydului austro-ungară" Her- 
menegild Vida. Se dice, că acesta e compromisă în 
cercetarea ce s’a pornită contra mai multoră căpitani 
ai »Lloydului“ pentru defraudare.

—x—
ț)iarele din Bucuresci scriu, că espulsatulă Săcă- 

șanu, care s’a întorsă din Parisă la Rusciucă, s’a dusă 
în dilele acestea la Bucuresci, dâr a fostă dusă înapoi 
cu forța' la Rusciucă.

Pertractări cu oferte în România. Camera de co- 
merță și industria din Brașovă a foslți oficială încunos- 
ciințată despre următârele pertractări cu oferte în Ro
mânia.

1. Construirea a 2 edificii pentru Curtea cu ju
rați, tribunală, judecătoria de ocolă și poliția districtului 
Argeșă pe locuia destinată pentru acâsta de cătră pri- 
măuia din Pitești, după planurile făcule pentru acâstă 
construire. Licitațiunea se face la 20 Augustă (1 Sep- 
temvre) a. c. la ora tadupă amedî în localulă primăriei 
din Pitesci, unde reflectanții au să se presinte provăduțl 
cu garanțiele respective. Condițiunile și planurile se p’olă 
vedâ în fie-care di de lucru în cancelaria primăriei din 
Pitesci.

2. Construirea drumului de țâră (șoselei Buzău 
cătră scurtescl. Valorea lucrăriloră circa 12,351 franci. 
Licitațiunea se face la 19 (31 Iuliu) a. c. în localulă co
mitetului permanentă din Buzău. Reflectanții au să de
pună o cauțiune de 5°/0 din suma amintită mai susă. 
Condițiunile mai de aprâpe se potă vede în fiă-care di 
în cancelaria numitului comitetă.

Cărți și cliarte oprite.
D-lă ministru Trefort ne mai procopsesce cu or

donanța de sub Nr. 21596, cu data 5 Iuliu 1886, prin 
care interdice Istoria universală și Istoria națiunei Ro
mânești, și a Regatului ungară, de D-lă Dr. George Popă 
(în Aradă, 1882; tipogr. episcopescă,) pentrucă acâstă 
istoriă ar fi falsă și „contra statului;u — mai departe 
opresce Geografia Ungariei și elemente din geografia ge
nerală, de D lu Dr. Nic. Popă, (Brașovă, 1877. Tipogr. 
loan Gott; și Introducere în Geografiă de D-lă Tudu- 
cescu, (Aradă 1881 Tipogr. D-lă Râthy Lipot;) aceste 
cărți, pentrucă ară conțină agitațiuni contra statului, și 
numele județeloră și orașeloru voiescă să-le romaniseze 
— mai departe charta Ungariei de Thoth A. I. F. de-

FOILETONU.

VIO H î C A.
(poveste)

(Fine.)
Cum se lăți p’în sată vestea că să însâră moșu 

Vultură, gurile slabe nu-lă mai cruțau nici o leacă nici 
pe dânsulă, deși doră nu era de adl de eri, și nici flă
cău fără leacă de cunună de musteață, ca se (}ici, că 
să bată fetele după densulă.... fără încolea bărbată de 
vrîstă, ba de a puterea fi mai moșă cădi dâră crăciunisă 
peste 25 de părechî de crăciunl și totă pe atâte Sân- 
Văsii și Boboteze petrecuse.

— Mulț.I, vedi bine, d>ceau de tnoșă Vultură, că 
face bine că se-nsoră, că sci, ori și cum o copilă i totă 
copilă și nu se pricepe ea la tote, ca și o muiere’n 
vrestă, trecută p'înă bune și p’în rele. — Dâră ce-i mai 
multă și mai alesă, cari cunosceau mai deaprope pe har
nica de văduvă din capulă satului și fetele ei, îșl fă- 
ceu o sfântă cruce de domne păzesce pe totă lumea! 
și jăleu din inimă pe moșă Vultură, der mai cu sămă 
pe Viorica de vieța ce-o aștepta din clipita în care 
năprasnica de văduvă cu fetele ei o întră în casa și’n 
agonisitulă loră.

— Lui moșă Vultură nici că-i păsa de cele ce 
grăescă gurile slabe, că bag’sămă cea văduvă p’în câte 
de tâte sciea ea, deși apa’n cofă țl-o’nchega, l’o fi făcută 
și pe elă de nici n’audia nici nu vedea, ș’apoi într’allă 
vreme, cine mai suie. . dău tare nu m’așl jura., că nu 
i-or fi prinsă și lui eălcâele flacără de dragostea văduvei 
din capulă salului, ș’apoi Domne fe reșce! p’întru cine 
pricepe, dragostea-i mare canonă de cine se legă, și 
mai alesă decă s’o poticnită de vr’ună omă de dile. 

cum era și tatălu Vioricii că-dă.... bună-i D-deu, deră 
din omă bună țl-lă face nebună și așa ți-lă mână și 
ți-lă cară și ți-lă duce și ți-lă aduce de ți-lă pârtă ca 
blăstămulă și așa ți-lă face și ți-lă preface de și epuri 
ai pută prinde cu densulă.

— Viorica încă nu se lua după gurile âmeniloră 
că-tjă de s’ar fi luată in totdeună după câte o mai au
rită ar fi trebuită să esă din lume afară. Fără vedi... 
ca o copilă cu minte ce era și mâncată de năcasă, îșl 
făcea fire, ba în nevinovăția ei copilărescă încă se bu
cura, că tatălă ei să ’nsâră și-i aduce — după cum 
cjicea ea — mamă-n casă și surori două, că vedi.... ori 
și cum să săturase și dânsa de atâta amară de singură 
tate. — Ea se bucura — după cum v’am spusă — că dă 
dâră credea, că la lucru în eâmpă și acasa nu-o fi sin
gură și-o avâ cine să-i mai dea învățătură, âr când s’o 
duce undeva sci.... cum se ducă tote fetele de sema Vio
ricii, la biserică ori jocă, o avâ cine să o tocmâscă și 
cine să o chitâscă și cu cine se mârgă, âr când o veni 
acasă, fiă de ori și unde, o afla tocă în vatră și cina pe masă.

— Dâr vai 1 tatălă Vioricii s’o însurată și i-o a- 
dusă mamă în casă și surori două, dâr ce folosă, că-dă 
ea totă singură era. Singură la lucru, singură la mân
care și în totu loculu singură. — Din nopte’n nopte 
îți lucra și se chinuia și nimeni pe sfânta lume nu o 
întreba ori de-i fome, ori sete. Ea n’avea Duminecă, ea 
n’avea sărbătâre ca și alți creștini și totă nu era bine 
și pe placă și totă nu întra-n voiă la cea hărancă de 
mașteră și la fetele ei.

De-ar fi făcută și de-ar fi lucrată ea ori și ce și 
câtă de bine și totă densa era cea bătută cu leuca la 
capă, nimernică, leneșă și prăpădită și n’avea omeniă de 
doi bani la casă. De o miă de ori să se fi prăpădită de 
fome și sete, de frigă și ostenâlă, că deu nimeni nu 

venea sâ-o vâdă ori să-o întrebe; „că ce-i? ori ce-i lip- 
sesce? ori nu-i trebue ceva?... ba nici chiar tată-s’o nu 
îndrăsnea se-o facă acesta de năprasnica de muiere. —

Vedi așa îșl petrecea Viorica mândrele dile ale co
pilării, de când tată-s’o se însurase. Nu trecea o di dela 
D-deu în care ea se nu fi plânsă în cimitirulă satului și 
se nu ’șl fi blăslămată ceasulă și d>ua in care a venită 
aici pe lume de amară și de necasă și de batjocură la 
nisce pricopsite de D deu, cari în altă vreme nu erau 
vrednice, nici să-i freacă pe dinainte. Vai! de câte ori 
nu plecase ea sărmana de acasă cu gândulă : ca sin
gură cu mâna ei să ’șl facă sâma și să-’șl osendescă 
sufletulă, numai să nu tragă câte-o trasă și să scape 
de necasă. Dâră apoi erăși se lua pe semă și singură 
ea pe ea se mângâia și ’șl dicea:

„Că o fostă dată de ore cine
Omulă rău s’ajungă bine,
Și o fostă scrisă de D-deu 
Omulă bună s’ajungă rău, 
Precum am ajunsă și eu».

Da! să mângâia sărmana de dânsa cu aceea: că 
așa i-o fostă scrisă și ’mpărțită dela D-deu, și apoi bine 
scia ea: că fiindu D-deu părinte bună și de o potrivă 
dreplă cătră tâte făpturele sale, nu pole să ’șl întârcă 
fata pentru totdeună dela ună sufletă dosădită și necăjită 
cum era și ea. — Și nici că s’a înșelată.

într’o di, pe când numai Viorica singură singurea 
rămăsese acasă, că-dă doră latăs’o se dusese la plugă- 
rită, și mașteră-s’a cu fetele la tergă — după ce îșl pu
sese în rendă cele din casă și de p’îngă casă, ca o fată 
vrednică ce era — luându-șl furca ’n brâu și fusu ’n 
mână eși în grădina casei și răzimându-se de tulpina u- 
nui măru umbrosă începu a torce. Der torcea, netorcea 
sărmana de ea, căci gândurile grele o apăsau, âr lacri-
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semnată, care conține ducatulă serbesi-Q, Timișana, Ar- 
delulă, Croația, Slavonia, și județele mărginașe, granițele 
militare (Arad, Bettelheim frați propr.); mai departe, de- 
semnală și cartea germană ScliulioandlMrte von Europa 
de Holb L. (Wblfenbtittel) în care Ungaria nu apare de 
sine stătătbre. — Aceste cărți suntă oprite în întrăgă 
Ungaria și depărtată din tâte scâlele elementare.

încă de niultii amti comunicată dintr’o 
corespondență ce ni se trimisese din Reșița-Mon- 
tană, că râu mergă afacerile bisericei gr. or. ro
mâne d’acolo, și ne-amă mărginită a atrage 
atențiunea autorității mai înalte bisericesc!. Se 
vede însă că lucrurile mergă totă așa înainte, 
căci âtă ce ni se scrie din nou:

Ileșița-Montană, luliu 1886.
Prin acesta epistolă vin a vă ruga, On. d-le Redactor, 

să bine-voiți, la cele publicate în Nr. 83 'ală diarului »Gaz. 
Trans.“, a da locă mai josă însemnatelorîî mele renduri 
ca complectare la întrebarea pusă: «Cine este vina 
pentru demoralisarea și destrăbălarea poporului română 
în unele părți ?“

Vina pentru demoralisarea și destrăbălarea popo
rului română din comuna nostră R. M. suntă numai 
d nii membrii ai comitetului parochială. Decă ’șl-ară fi 
făcută și împlinită datorințele loră cuviinciosă la ară
tarea făcută contra foștiloră ^epitropl încă în anulă 1883, 
atunci nu s’ar fi născută ură între noi. Denșii însă în 
timpulă de presinte aruncă fapta unulă pre altulă, vădă 
însă a cui este vina. Așa au făcută cu d-lă protopopă 
și așa au făcută cu advocatulă sinodului diecesană, d-lă 
Ioană Budinteanu, din Bocșa-Mont., dicendu-i ca să se 
lase de a continua procesulă mai departe, că ei voră 
căuta ca să aducă iote lucrurile și socotelile protocole- 
loră bisericesc! în ordine; der ce au făcută pănă de 
presinte? Au adusă numai rău intre poporulă nostru, 
ba în Februarie a anului curg, au adusă în S-ta nâstră 
biserică gendarml, pentru a escorta pre acele persone 
care s’au interesată și se intereseză și pănă de presinte 
de S-ta nășiră biserică din comuna R. M.

Simtă o mare durere, când vădă rătăcirea în care 
se găsescă cei ce se pretindă chemați a lucra pentru 
binele poporului, și durerea mi-e cu atâiă mai mare, 
cu câtă mare parte din cărturarii noștri — onore escep- 
țiuniloră — se lolosescă de cartea ce au învățat’o. toc
mai spre reulă nostru. Atâtă deocamdată.

de a apuca pe o cale de reconciliare, — în locă să 
stângă ici și colo foculă, d-lă primară este totdăuni în 
Iruntea învrăjbi toriloră și dilnicu fși croesce la planuri, 
cum s’ar pute face o gâlceavă nouă, care să convină și 
celoră de susă.

Credă, că vă suntă în viuă memoriă desbaterile, 
când cu tăblițele din colțurile stradeloră, când paten- 
tații patrioț! — în urma inițiativei primarului, — luară 
refugiu a învoca sântulă nume ală >Statului maghiară» 
și prin elă a mântui Deva de perire, făcendă să se 
nască o dispută politică, când bietulă nostru opidă nu 
e în stare să-șl plătescă oficialii, căci deja înâtă în 
datorii.

AstăcJ! d-lă primară severși ună nou actă patrio
tică. Precum se scie, opidulă Deva n’a avută locali
tăți pentru oficialii săi și așa anulă acesta a decisă, a 
edifica pe bani luați împrumută casa orașului.

A descrie rolulă și luptele primarului și în acăsta 
causă, ar recere timpă și spațiu mai multă, ajungă a 
spune pe scurtă, că intrigile și svercolirile lui au avută 
resultatulă, că fiindu-ne impusă de susă, ori vremă or! 
nu vremă, ori avemă bani or! nu, — trebue să edificămă 
casa orașului.

Primarului nostru neastâmpărată, într’o năpte ne
liniștită, îi veni idea, să facă ună memorială despre edi
ficarea casii orașului și să-lă așede in fundamentulă nou
lui edificiu.

Mâne di se scălă și face de scire prin ună avis& 
scurtă representanțiloră opidani, că elă învită pe repre- 
sentanții opidani la festivitatea punerei fundamentului 
casei orașului. Acăstă procedere incorectă și ilegală a 
primarului a îndemnată pe unii din representanț! a cere 
deslușiri, că: cum și în ce chipă, — pe ce basă și din 
înputernicirea cui se insceneză aceea festivitate, așa în- 
tr’ună timpă scurtă și fără ca să spună măcară că în 
ce modă și în a cui nume se însceneză? D-lă primară 
insă a denegată a da răspunsă la întrebările făcute, ba 
a fostă atâtă de nesocotită, de a îndrăsnilă cu amenin
țări nedemne a se feri și a se ascunde formală, ca să 
nu dea nimeni față cu elă, pănă va juca rolulă său 
de paiață.

Ei, și pentruce atâta secretă, pentruce așa o 
fugă măre? Pentruce a denegată primarulă arătarea ac
tului, ce era se fiă pusă în fundamentulă zidului? Răs- 
punsulă e scurtă: Armneulă nostru a voită să-și arete 
de nou patriotismulă și maghiarismulă său prin aceea, 
că „memorialulă său“ l’a compusă numai unguresce, și 
deci numai în acea limbă se va pune în fundamentulă zi
dului — așa posteritatea va avea ună nou documentă, 
că în Deva în anulă 1886 Iulie 26 au locuită numai și 
numai Maghiari.

Aflândă de acăsta nouă comediă a primarului re- 
presentanții români, au cerută deslușiri prin, trimișii loră, 
dela primară. Aceștia însă, pe lângă cea mai mare is
tețime, nu au putu'ă da față cu primarulă, căci fugia 
de ei, ca draculă de tămâiă.

In o astfelă de situațiune, ce era deci de făcută, 
decâtă că representanții români, — pentru a încungiura 
orice felă de inconveniente, — de cari d-lă primară așa se 
vede, n’are nici o temere, demonstrativă s’au depărtată 
dala zidurile casei orașului, lăsândă acolo singuri pe fii 
iui Arpad și Tuhutum se cânte .Hazâdnak rendulet- 
lenul» și să cioeănescă, cu ciocanulă împodobită cu 
pantlici roșu-albă-verde, și să țină vorbiri câte voră 
sci. —

Deva, 26 Iulie 1886.
Stimate D-le Redaetoră! Când s’au făcută alegerile 

din urmă în representanța opidului Deva, alegătorii ro
mâni și maghiar! s’au consultată în mai multe renduri 
și resultalulă a fostă, că »reslaurațiunea“ s’a făcută în 
bună înțelegere, alegendu-se toți cu aclamațiune.

De primară s’a alesă ună neguțătoră armenă din 
Hațegă, în speranța și pe basa asigurăriloră date de elă 
și de partisanii săi, că ca omu trecută în ani, așaderă 
ca omă esperlă și moderată, deși cu cunoscințe admi
nistrative fărte mărginite — va sci să fiă mijloeitoră 
de bună înțelegere, între cei ce de mai nainte, prin neo- 
menose uneltiri și terorisări, s’au înstrăinată.

Speranțe deșerte, căci d-nulă primară îndată ce a- 
pucă îr. scaunulă său, deveni o jucăriă, ună instrumeută 
in mâna celoră, car! voră să deregă și treburile opidu
lui nostru, și așa în locă de a domoli spiritele, în locă

La viitârea adunare representanții .. 
treba pe d-lă primară pentru faptulă ut. 
speramă că nu se va pută ascunde fără . k 

Pănă atunci îi dicemă și D-sale șt acek 
îlă mișca pe sforă, ca să le fiă de bine. — '"b

Corespondentcdu

Ultime soiri.
Cetimă în „Voința Națională11 dela 17 (24) 

ale curentei:
fiarele de oposițiune, în specială „Epoca“ 

și „Națiunea“, au publicată diferite scirl, unele 
mai fantastice decâtă altele, cu privire la rein
trarea în țâră a d-lui G. Secășanu, care a fostă 
espulsată peste frontieră. Etă adeverulă în 
acâstă privință:

D. G. Secășanu, fără a adresa guvernului 
o prealabilă cerere pentru a reintra în țâră, cum 
au făcută alți espulsați, din cari unii s’au și 
reîntorsă în țâră, a venită în Capitală. Prefectura 
poliției, în locu de a aplica legea față cu d-nulă 
Secășanu, care pentru acestă faptă ar fi putută 
fi pedepsită cu închisâre de 6 luni, a invitată 
pe d. Secășanu să părăsâscă țâra și l’a recon- 
dusă printr’ună agentă al ei la Giurgiu, de unde 
s’a îmbarcată pentru Rusciuk.

Câtă despre aserțiunea diarului „Epoca, “ că 
agentulă poliției a fostă însoțită și de ună agentă 
secretă ală legațiunei austro-ungare, ea este o 
curată născocire a redactoriloră susă numitei foi, 
cari să vede că nu cugetă decâtă la agenți se- 
creți ai diferiteloru legațiuni străine și judecă și 
pe alții după ei.

Adunări poporale în afacerea Eclelsheim-Ian- 
sky se voră ținâ șiîn Stulilweissenburg și Gran. 
Foile guvernamentale se lapădă de ori ce res
ponsabilitate pentru aceste mișcări, aruncândă 
tâtă vina pe partida independentă. Se scie însă 
că în Seghedinu e amestecată în mișcare și mem- 
brulu partidei guvernamentale Dr. I. Magyar. 
Ce dicu foile guvernamentale la acâsta?

Ministrulă austriacă de comerță Bacque- 
h e m a adresată camereloră de comerță și in
dustria o circulară în afacerea tractăriloră pen
tru încheiarea convenției comerciale cu Italia și 
Germania. Ministrulă accentuâză în ordinațiune, 
că susținerea și lărgirea piețeloră străine pentru 
productele nâstre economice și industriale se potu 
obținâ numai prin tractate cu tarife convențio
nale și că aci țintesce guvernulă c. r. Acâstă 
declarațiune însemnâză o schimbare pe târâmulă 
politicei vamale, căci ea conține tocmai contra- 
rulă acelei politice comerciale ce s’a urmată de 
șâpte ani în oficiulă comercială austriacă. Pâte 
că nu e nici fără însemnătate, că ordinațiunea- 
cerculară s’a adresată camereloră comerciale toc
mai în diua, în care contele Kalnoky s’a întorsă 
din Kissingen.

Concerta. Atragemu atențiunea publicu
lui asupra seratei asrtistice ce o arangiază astădi, 
Joi sâra, în sala dela Nr. I cântăreții Odry Le- 
hel și Solymosi Elek cu soția sa.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactorii responsabilă: Dr. Anrel Mureșiauu

mele din ochi o năpădeau părae și din asta ceea începu 
a plânge. Dâr plângea, plângea și se dăolea (jăluia) și 
’șl blăstăma ursita ce i-o fostă împărțită, der nu doră 
că-i era bine — că de bine nimeni nu mai plânge — 
fără ca să ’șl mai înece vaiulă și amarulă, unde se ve
dea așa de singură și părăsită ’n lume. Singură deu... 
ca cuculă și părăsită ca frunda ’n codru.— Că-cjă n’avea 
frați, n’avea sororl, n’avea mamă, n’avea tată, că de 
când tatăs’o și-o adusă nevastă ’n casă, nici grija nu i o 
avea, — nu că doră nu l’ar fi lăsată inima, fără... că 
așa era voia mașleră-s’a. Deră apoi mai venindu’șî în 
fire și ștergendu-șl cele lacrăml ce-i ardeau obrajii, în
cepu erășl a târce, a târce și a cânta o 'doină de jale 
și de bănată,—așa cum îi era traiulă și-i spunea inima, 
— și cum scie să ’ți cânte numai ună sufletă de femeă 
necăjită și de sârte asuprită.

Și cum sta ea colea singură ’n grădină lângă a 
mărului tulpină și plângea și suspina și torcea și cân
ta că:

>De-ar da D-deu să dăie
Cine-i necăjită să peie;
Cui ’i bine să trăăscă
De lume să se hrăneseă»

fără de veste numai ce să trezesce, că înaintea ei stă 
ună struță de voinică, nu mai mândru, tînără și frumosă 
și chitită și prefăcută, fără de gândeai că nu-i alta fără’i 
prisne (chiară) ruptă din s6re și lăsată aievea pe pă- 
mentă, ca să mângâe, îndulcescă și mântuăscă pe ună 
sufletă năcăjită. Ca înmărmurită sta elă înaintea Vio- 
ricii cu mânile cruce și nu vrea a-șî crede oehiloră de 
ceea ce vedea. Nu scia elă capă cu samă, ori de-i 
făptură omenăscă copila ce torcea, plângea și cânta, ori 
dâră vre-o tjînă năsdrăvană, ori în altă vreme vre-ună 

ângeră din ceră venită pe pămentă. Dară nici cjînă 
năsdrăvană din munți neâmblați și stânci nepătrunse, și 
nici înger scoborît din cer nu era copila ce-o vedea înaintea 
lui fără făptură omenăscă ca și toți Omenii, fata lui 
moșă Vultură, frumOsa și drăgălașa Viorica. Și cum stau 
ei acolo amendoi, voiniculă necunoscută și Viorica, și 
cum se uitau ei unulă la altulu, erau nu mai mândri și 
mai frumoși, fără de gândeai că luceafărulă de seră și 
diminăță s’a întelnită față în față.

— Ca înmărmuriți steteau ei acolo amendoi și 
vorbe’ntre densi nu schimbau, der nu că dOră n’ar fi 
vrută, fără că nu se mai săturau de a se privi și nu 
știau de unde să încăpă. Abia întru'J târziu voiniculă 
străină, înaltă și frumușelă, ca și trasă printr’ună inelă, 
prinse pe Viorica de mână, îșl puse o mână pe inimă, 
îi șopti în taină ceva la urechiă, ea îi făcu ună semnă 
din capă, bagsamă, că să invoesce și fără de-a mâi 
schimba vr’ună legănată cuventă bateră între denșii, și 
fără de-a lăsa vre-o vorbă lui moșă Vultură, că în care 
parte de lume a plecată, decâtă o lungă căutătură, ună 
oftată din inimă și o părechiă de lacrimi mormântului cu 
ărbă verde a — fiă odihnită— mumei sale din progadea sa
lului — o apucară pe drumă în susă, ținendu-se mână 
la mână și Viorica câtândă:

„Cine ne-o strica pe noi, 
Pe noi bade pe-amendoi, 
Aibă casa cucului, 
Și odihna ventului.
— Că dău cuculă n’are casă, 
Nici văntulă țâră alesă; 
Și cucu n’are hodină, 
Nice ventu țeră lină“

Și cine ne-o despărți:
„Naibă pâne d’albă n masă,

Nice tignă-’ntr’a lui casă. 
Nici copii de mângăere, 
Nice lacră-mi-’ndurere, 
Fără’n amară și suspine, 
Să’șl petreacă a lui dile.«

Voiniculă insă făcendu-i fire și mângăindu-o îi dlicea 1 
.Copiliță Vioriță,
Cu ochișori de porumbiță, 
Cu trandafiri pe guriță, 
Păna corbului-’n cosiță, 
Grijă dragă nu avea, 
Că cineva ne-o strica, 
Frică-’n tine nu sîmți, 
Că noi dâr’ ne-amă despărți, 
C’omă trece peste hotară, 
Și-omă trăi fără amară, 
Și-omă eși din astă țâră, 
Și-oin trăi fără ocară 
In dragoste și-’ntigneală.“

Cum și-o cântată așa a și făcută. — Cândă nici 
cu gândulă nu gândeai era eșită din sată afară, încă- 
lecați pe doi armăsari ca și doi bălaurl și trecuți peste 
hotară în altă țeră, unde ună popă îi cunună și trăiră 
multe dile fericite și de supărări scutite. — Eră eu cin
stit! boerl și mari boerese după ce ședui la masă și vă 
spusei o poveste cam mincinâsă:

„mă închină cu cânteculă, 
ca codrulă cu fremătulă, 
poftă bună veseliă, 
și-mi faceți parte și mie.“ 

Lugoșu, 1886. Ioanu Dologa.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

«rsulu la bursa de Vlena Bursa de Rucuresci.
din 26 Iulie st. n. 1886

,jr 4% • • • 106 95 
rârtiă 5°/0 . . 94.85 

- iâ căilor ii ferate
^are..........................154.60

mortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

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

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

miști..............................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.—
Imprumutulii 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 aurii 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

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

Cota oficială dela 15 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 93— 93%
Renta rom. amort. (5%) 97’/4 97%

» convert. (6%) . . 88% 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102% 103—

* „ >> (5%) . 87% 86—
» » urban (7%) . . 100% 101—

» (6%) . 91% 92—
> (5%) . . 83- 83%

Banca națională a României 500 Lei 1010 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

« > » Națională 215 225
Aură contra bilete de bancă . . 13.% 14.00
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.03

Cursidu pieței Brașovu
din 27 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.63 Vehd. 8.64

Argint românesc................. , » 8.55 8.60
Napoleon-d’orI..................... » 9.97 . 10.—

Lire turcesc!......................... • • * 11.27 > 11.30

Imperiali............................. » 10.26 » 10.29

Galbeni................................. > 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 122.— » 123.—

Discontulii ... » 7—10 °/0 pe anii.

Nr. 600.T Concursu.
La scdlele reuniunei fostilorfl grănițeri din regimentulu I românii 

suntu de ocupatu pe calea concursului următ.6rele stațiuni învățătoresci:
1) Postulă de învățătoru diligente la sc61a din Cugieru, comi- 

tatulu Huniăddrei, cu salarii anuală de 300 fl. v. a. din fondulu cen
trală, apoi cuartiră și lemne de focă.

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

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

4) Postulă de învățătorii adjunctă la scdla din Tolianulă vecliiu, 
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 substdrnă 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 Augustă a. c. st. n. la:

Comitetulft administratorii de fondulu scolastică ală fosti- 
2—3 loră grănițeri din regim. I. rom. în Sibiiiî.

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

aprdpe de Sas-Sebeșă și de Mercur ea, constatară din 288 jugere 404°[Z] 
locă arătară, din 210 jugere 19°n fenațiurituri și grădini, din 247 ju
gere 813°Q pășune deja segregată, din 9 jugere 140°D viiă, mai de
parte din dreptulă regală de cârcimărită din Cută, și la Silvașiu, precum 
și din cârcima din Sasu-Sebeșă, — se dă în arendă pe calea licitațiunei 
publice, pe periodulă de 6 (ș6se) ani, încependă din 24 Aprilie 1887 
pănă în 24 aprilie 1893.

Licitațiunea se va țină în 1 Augustă a. c. st. n. la 10 6re 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- 
vădute cu vadiulă de 10%.

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

Ludovicii Gsato.
2—3 adv. archidiecesane.

Mersulu trenurilorU
pe linia Pretlealii-Biidapesta și pe linia Tei«șii-Aradîfc-®Bmlapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-JSudapesta ISnidapesta—Predealii

BucurescI

Predealu î

Trenu 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenu 
omnibua

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

peradne 
I :

Trenă 
omnibus

____ / 4.50
9.32

Timișfi

Brașovfi 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușfi 
Aiudd 

llVințuld de
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisft 
Apahida

Ciulin

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișd 
Stana 
Huiedin 8 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

sustt

(
(

Oradia-iuare

P. Lailâny 
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

9.56
10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8,21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2.07
3 09
5.08
5 35

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsârhelv 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
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

8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulfi de 
Aiudâ
Teiușii
Crăciuneld 
Blașâ 
Micăsasa
Copșa mic 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sigiștir» 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

Brașov&J
Timișd

(
(

(
(

susfi

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

Predealti

BucurescI

(
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

Nota: Orele de nopte suntâ cele dintre liniile grâse.

5.45
6.22
6.47

11.45

3.15
7.29
8.27

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

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

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

Teăușft- ’is-adi'a-BiiKlaji.esta. Budapesta- Iradtt-Teiușft.

Trenu Treiii Trenă de Trenu de Trenu Trenă
omnibus omnibua peradne peradne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 „ , ( 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOiUOK ' 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ajradik 3.37 — 6.25
Simeria (Piski) 1.48 • — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19.
Deva 2 35 —■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.461
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 — 9.12 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 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53
3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Inlia 11.19 1.40
Viena — — 6.05 | Tefiușii 12 05 — 2.24

Sfimerta (Piski) Petroșemfi

Trenă Trenă de Trenu de Trenă de Treufi Trenă
omnibuu peradne perBdne peradne omnlhna omnibus

Aradă 6.00 8.18 t^inieria 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
Timlțdra 8.42 — 10.09 Petrosent5 — 4.04 6.39

TianișĂra-Ara<l ft Petroșeui—Siwaeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenu Tronii Trenă Trenă
peradne peradne omnibus omnibua omnibua de pera.

Timiiș^ra 6.02 5.00 PetroșenX 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 —
Nemeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —

— — 7 40 w'pxsorl» 10 53 1.35 —


